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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ПОЛУЧЕНИЯ ОФЛЮСОВАННОГО ОКУСКОВАНОГО  
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ, СОЧЕТАЮЩЕГО 
ЛУЧШИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГЛОМЕРАТА И ОКАТЫШЕЙ 
 

Разработаны и испытаны составы шихт для получения двух видов исходных сырых окатышей, определены 
крупность и количество каждого вида сырых окатышей  в смеси, максимальные температуры термообработки смеси, 
удельная производительность обжиговой конвейерной машины и сравнительные металлургические характеристики 
окускованных железосодержащих материалов для доменной плавки. 

 

Известно, что для эффективной выплавки чугуна в доменных печах требуется однородный 
полностью офлюсованный (с отношением CaO/SiO2 равным 1,25-1,5 доли ед. для различных 
условий доменной плавки), окускованный (крупностью 10-60 мм) железосодержащий материал 
с максимально высоким содержанием железа и минимальным содержанием кремнезема [1]. В 
настоящее время основными традиционными железосодержащими шихтовыми материалами 
доменной плавки являются офлюсованный (основность 1,2-1,3 дол ед.) агломерат и неофлюсо-
ванные или офлюсованные (основность 0,1-1,25 доли ед.) окатыши. К каждому из этих мате-
риалов предъявляются современные требования к металлургическим характеристикам (табл. 1), 
которыми они должны обладать для обеспечения эффективной работы доменной печи [2,3].  

 
Таблица 1 

Современные требования доменной плавки к металлургическим  
характеристикам агломерата  и окатышей 

 
Наименование показателей Агломерат Окатыши 

1. В холодном состоянии 

1.1. Прочность на сжатие, ДаН/ок. ГОСТ24765-81 - не менее 200,0 
1.2. Содержание в отгружаемой продукции окатышей с прочностью на 
сжатие более 200,0 ДаН/ок, % - не менее 90,0 

1.3. Коэффициент прочности ( + 5мм), %. ГОСТ 15137-77 не менее 80,0 не менее 95,0 
1.4. Коэффициент истираемости (0-0,5 мм), %. ГОСТ 1537-77 не более 4,0 не более 3,0 

1.5. Содержание мелочи (0-5 мм) в отгружаемой продукции, %.  не более  6,0 не более  3,0 
1.6. Крупность отгружаемой продукции, % классов.  не менее 85,0 %  8-35 мм не менее 95 %  8-18 мм 

2. В процессе восстановления
Наименование показателей Агломерат Окатыши 

2.1, Показатель прочности ( +5 мм ), %. ГОСТ 19575-74 не менее 50,0 не менее 80,0 
2.2. Показатели истираемости (0-0,5 мм ), %  
ГОСТ 19575-74 не менее 5,0 не менее 5,0 

2.3. Усадка слоя при восстановлении, %. ГОСТ 21707-76;  не более 20,0 не более 30,0 

2.4. Перепад давления газа-восстановителя в слое, Па. ГОСТ 
21707-76

не более 150 не более 200 

2.5. Фактическая степень восстановления, %. ГОСТ 17212-84 не менее 90,0 не менее 90,0 

2.6. Восстановимость при степени  восстановления  
до 40 %, %/мин  

не менее 0,5 не менее  0,5 

2.7. Температуры начала и конца размягчения, С не ниже 1050 и 1150 не ниже 960 и 1160 
2.8. Температурный интервал размягчения, С  не более 100  не более 200 

3. Стабильность состава 

3.1. Допустимые колебания содержания железа, ± % 0,25 0,25 

3,2. Допустимые колебания закиси железа, ± % 1,00 0,50 

3.3. Допустимые колебания основности, ± доли ед. 0,05 0,025 

 

Кроме этих требований загружаемые в доменную печь окускованные железорудные мате-
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риалы должны также иметь, для равномерного распределения по диаметру доменной печи, угол 
естественного откоса аналогичный коксу равный 37-41 С. Агломерат и окатыши обладают как 
положительными, с точки зрения доменной плавки, так и отрицательными металлургическими 
характеристиками.  

Положительными металлургическими характеристиками агломерата являются: технологи-
ческая возможность производить его из любых железосодержащих материалов и отходов ме-
таллургического передела, возможность офлюсовывать его до любой необходимой (от 0,1 до 
4,5) основности (по соотношению CaO/SiO2), угол естественного откоса аналогичный домен-
ному коксу, низкие величины усадки слоя, перепада давления газа в слое, а также узкий интер-
вал температур между началом размягчения и плавления в процессе высокотемпературного 
(выше 1100 С) восстановления [4].  

Отрицательными металлургическими характеристиками агломерата являются: низкое со-
держание железа, высокое содержание мелкой фракции (0-5 мм) в готовой продукции, широкий 
диапазон крупности готовой продукции, низкая прочность на удар и высокая истираемость при 
транспортировке, низкая  прочность и высокая истираемость в процессе низкотемпературного 
восстановления, относительно низкая восстановимость.  

Положительными металлургическими характеристиками окатышей являются: более высо-
кое, чем у агломерата содержание железа, узкий диапазон крупности, технологическая возмож-
ность производить окатыши с любой необходимой для доменной плавки основностью (по со-
отношению CaO/SiO2) только в случае использования железорудного концентрата с содержа-
нием SiO2 менее 5 %, низкое содержание мелочи в готовой продукции, высокая прочность и 
низкая истираемость при транспортировке, высокая прочность и низкая истираемость в процес-
се низкотемпературного восстановления, относительно высокая восстановимость.  

Отрицательными металлургическими характеристиками окатышей являются: технологическая 
невозможность производить окатыши с необходимой для доменной плавки основностью   (по 
CaO/SiO2 выше 0,8 доли  ед.) при использовании железорудных концентратов содержащих более 
5,0 % кремнезема, низкий угол естественного откоса, высокие величины усадки слоя и перепада 
давления газа в слое в процессе высокотемпературного (до 1100 С) восстановления низкооснов-
ных окатышей [4].  

Многими исследователями разрабатывались технологии, позволяющие улучшить металлурги-
ческие характеристики агломерата [5-7] и обожженных окатышей [8,9]. Однако, достичь полного 
комплекса требований доменной плавки к металлургическим характеристикам агломерата и ока-
тышей, а также технологических возможностей их осуществления не представилось возможным.  

Рационально было бы разработать технологию получения нового окускованного железо-
рудного материала для доменной плавки, сочетающего положительные металлургические ха-
рактеристики агломерата и окатышей и исключающие наличие в нем их отрицательных 
свойств. Исследователями предлагались технологии получения такого продукта [10-12]. Одна-
ко они также имеют ряд существенных недостатков. 

Авторами данной работы, учитывая неполное соответствие технологичности осуществле-
ния параметров производства ранее разработанных новых видов окускованного железорудного 
сырья и требований доменной плавки к комплексу его металлургических характеристик, пред-
ложены технологии получения однородного по химическому и гранулометрическому составу 
окускованного полностью офлюсованного железорудного материала с металлургическими ха-
рактеристиками, отвечающими всем современным требованиям доменной плавки [13,14]. 

Исследования проводились на лабораторной установке, имитирующей параметры спекания 
агломерата и обжига окатышей (рис. 1).  

Сущность разрабатываемых процессов основывалась на создании окускованного железо-
рудного материала равномерного по химическому составу и металлургическим характеристи-
кам, что предопределяет его одинаковое поведение по диаметру и высоте доменной печи во 
всех зонах: твердофазного восстановления, размягчения и плавления. При этом должна быть 
обеспечена высокая прочность и восстановимость материала, а также узкий интервал темпера-
тур между началом размягчения и плавления, что важно для эффективной работы нижних зон 
доменной печи. Кроме того, необходимо избегать существенного усложнения технологическо-
го процесса производства окускованного материала. 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки типа ча-
ша: 1– двигатель; 2 – упругая муфта; 3– пневмона-
сос; 4 – водоразборный кран; 5 – регулятор разреже-
ния; 6 – вентиль; 7 – фильтр; 8 – стакан; 9 – термо-
пара; 10 – U-образный вакуумметр; 11– вентиль; 12 – 
запорный вентиль; 13 – водоразборный кран; 14 – 
бак; 15 – уровень 

 

Для обеспечения необходимой и кон-
тролируемой крупности и прочности оку-
скованного материала необходимо создать 
в обжигаемом слое сырых окатышей жест-
кий каркас из не расплавившихся окаты-
шей и легкоплавкий расплав, который 

скрепит этот каркас в кусок определенного размера. Для этого провели две серии испытаний с 
разным составом шихт для получения сырых окатышей с низкой и высокой температурой 
плавления. В первой серии испытаний использовался один железорудный концентрат для по-
лучения тугоплавких и легкоплавких окатышей с вводом  в шихту разного количества флюса и 
добавок, снижающих или повышающих, при необходимости, температуру плавления соответ-
ствующих окатышей. Во второй серии испытаний использовались два железорудных концен-
трата разной глубины обогащения, но тугоплавкие и легкоплавкие сырые окатыши имели оди-
наковую основность, что важно для обеспечения узкого интервала температур между началом 
размягчения и плавления при восстановлении в доменной печи. Кроме того, в тугоплавкую и 
легкоплавкую шихты вводились, при необходимости, определенные добавки, повышающие 
или снижающие температуру плавления соответствующих окатышей.  

В первой серии испытаний для более резкого различия в температурах плавления окатышей 
с низкой и высокой температурами плавления, а, следовательно, и более успешного их термо-
упрочнения, использовали две шихты: шихта для окатышей с высокой температурой плавления 
изготавливалась из концентрата содержащего любое значение из указанного диапазона содер-
жания 1-10 % SiO2.  

Для исключения образования легкоплавких эвтектик в эту шихту флюс (известняк или до-
ломитизированный известняк) не вводился.  

Для образования в процессе высокотемпературного обжига тугоплавких соединений в эту 
шихту вводились, при необходимости, минимальное количество (0-3,1 %) одного из оксидов 
(MgO, Cr2O3, TiO2) с высокой (более 2000 С) температурой плавления, содержащихся в мине-
ралах доломит, хромит, титаномагнетит.  

Шихта с низкой температурой плавления изготавливалась из такого же концентрата, со-
держащего любое значение из диапазона 1-10 % SiO2. В эту шихту вводилось все количество 
флюса (только известняка), которое необходимо для обеспечения заданной основности 
(CaO/SiO2) всего окускованного материала равной 1,25-1,5 доли ед.  

За счет этого в шихте образовывалось достаточное количество легкоплавких эвтектик, спо-
собствующих получению необходимого количества расплава для локального скрепления не 
расплавившихся при этой температуре окатышей с высокой температурой плавления.  

Ввод в эту шихту, при необходимости, минимального количества (0-0,8 % и 0-1,2 %), соот-
ветственно, легкоплавких соединений и углерода с твердым или жидким топливом, позволяло 
ускорить расплавление шихты.  

Снижение крупности сырых окатышей с низкой температурой плавления до 8-14 мм также уско-
ряло их прогрев и расплавление, а увеличение крупности сырых окатышей с высокой температурой 
плавления до 14-20 мм замедляло их прогрев и не вызывало их расплавления при минимальном ко-
личестве тугоплавких соединений до расплавления окатышей с низкой температурой плавления. 

После высокотемпературного обжига и охлаждения окатыши с высокой температурой 
плавления становились каркасом, а расплавленные окатыши с низкой температурой плавления  
связывали этот каркас в прочный окускованный материал.  

Размер кусков и их однородность зависели от количественного соотношения в смеси низ-
котемпературных и высокотемпературных окатышей, а также равномерности распределения 
низкотемпературных окатышей между высокотемпературными окатышами.  

Результаты испытаний приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Варьируемые показатели процесса получения окускованного материала 

 
I. Технология с одинаковым  

содержанием SiO2 в концентрате 
II. Технология с одинаковой  
основностью окатышей Наименование показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основность - CaO/SiO2, доли ед.         

сырых окатышей с н.т.п.* 8,7 5,1 6,4 4,3 1,25 1,35 1,45 1,55 
сырых окатышей с в.т.п.* <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,25 1,35 1,45 1,55 

Крупность, мм:         
всего окомкованного  
материала в т.ч.: 

6-22 8-20 4-20 8-22 6-22 8-20 4-20 8-22 

сырых окатышей с н.т.п. 6-14 8-14 4-10 8-14 6-16 8-14 4-10 8-14 
сырых окатышей с в.т.п. 12-22 14-20 14-20 16-22 12-22 14-20 14-20 16-22 

10,4 9,8 6,9 5,3 10,4 9,8 6,9 5,3 
Содержание SiO2, %  
в сырых окатышах с н.т.п. 
в сырых окатышах с в.т.п. 

5,7 4,2 3,4 2,1 5,7 4,2 3,4 2,1 
        

0 0,5 0,8 1,2 1,6 2,7 3,5 4,2 

Содержание углерода в сырых ока-
тышах, %: 

 с н.т.п. 
 с в.т.п. 0 0 0 0 0 0 0 0 

изв. изв. изв. изв. изв. изв. изв. изв. 
Флюс 
в сырых окатышах с н.т.п. 
в сырых окатышах с в.т.п. 

0 0 0 0 д.изв. д.изв. д.изв. д.изв. 
       0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество тугоплавких (MgO, 
Cr2O3, TiO2) соединений, %: 
в сырых окатышах с н.т.п. 
в сырых окатышах с в.т.п. 3,1 2,6 1,3 0 3,1 2,6 1,3 0 

        

0 0,2 0,5 0.8 0 0,2 0,5 0.8 

Количество легкоплавких соедине-
ний, %: 
в сырых окатышах с н.т.п. 
в сырых окатышах с в.т.п. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество  в смеси, %:         
сырых окатышей с н.т.п. 21 27 25 29 5 13 22 29 
сырых окатышей с в.т.п. 79 73 75 71 95 87 78 71 

Максимальная температура обжига 
смеси сырых окатышей, С 1390 1320 1350 1290 1290 1310 1330 1350 
Производительность, т/м2·ч 1,25 1,03 1,14 0,9 1,18 1,16 1,08 1.02 
Расход тепла, МДж/т 418,7 1047 825,6 1213 527,3 715,7 809,6 948,4 
Удельный расход электроэнергии, 
кВт·ч/т 39,4 58,2 48,9 63,7 51,5 58,7 61,3 64,1 

Содержание Feобщ в готовом оку-
скованном обожженном продукте, 
% 

62,9 63,2 64,0 64,4 63,1 63,6 64,2 64,7 

Содержание SiO2 в готовом обож-
женном продукте, % 

6,6 5,4 5,2 3,7 6,3 5,1 4,9 3,0 

(CaO/SiO2)  готового продукта, 
д.ед. 

1,35 1,45 1,55 1,25 1,25 1,35 1,45 1,55 

Угол естественного откоса готового 
продукта, град. 36 38 41 39 39 38 40 39,5 

        
0 0 0 0 0    

72,4 78,6 80,2 85,3 75,1 78,6 80,2 81,4 
24,4 19,6 16,3 12,6 21,5 19,6 17,3 16,3 

Содержание классов в готовом 
продукте, %: 

60-100 мм 
20-60 мм 
5-20 мм 
0-5 мм 

3,2 2,8 2,5 2,1 3,4 2,8 2,5 2,3 

        

96,7 94,2 93,1 92,7 93,1 93,2 92,9 92,7 

Прочность в барабане готового про-
дукта (ДСТУ ISO 3271:2005), %: 

на удар (+5 мм) 
истираемость (-0,5 мм) 

2,9 3,4 3,6 3,8 3,3 3,4 3,7 4,2 
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Продолжение табл. 2 
 

Прочность при восстановлении   
(ДСТУ ISO 7215:2008), %: 

        

прочность (+5 мм) 73,1 79,5 87,6 92,8 71,2 79,5 87,6 94,6 
истираемость (-0,5 мм) 4,3 4,1 3,7 3,6 4,5 4,1 3,7 3,2 

26 19 17 14 19 16 17 13 

Газопроницаемость и усадка слоя 
при восстановлении (ДСТУ 3205-
95):  

усадка слоя, % 
перепад давления газа, Па 73 64 68 58 72 69 68 65 

Степень восстановления   
(ДСТУ ISO 7215:2008), % 

93.4 91,6 87,2 90,1 92.4 91,6 88,2 90,1 

* – н.т.п., в.т.п. – соответственно, окатыши с низкой и высокой температурой плавления. 
 
Во второй серии испытаний высокотемпературные и низкотемпературные сырые окатыши 

изготавливали из двух разных железорудных концентратов, соответственно с высокой и низкой 
степенью обогащения.  

Причем, для более резкого различия в температурах плавления окатышей а, следовательно, 
и более успешного их термоупрочнения, использовали два железорудных концентрата: шихта 
для окатышей с высокой температурой плавления изготавливалась из богатого концентрата со-
держащего 1-5 % SiO2, а шихта с низкой температурой плавления изготавливалась из более 
бедного концентрата, содержащего 5-10 % SiO2.  

Использование концентрата с содержанием SiO2 равном 1-5 % в окатышах с высокой тем-
пературой плавления потребовала меньшее количество флюса для получения необходимой ос-
новности (CaO/SiO2), поэтому образовывалось меньше легкоплавких эвтектик, что позволило 
не расплавляться окатышам при указанной максимальной температуре обжига с минимальным 
количеством тугоплавких оксидов.  

Использование же концентрата с содержанием SiO2 равном 5-10 % в окатышах с низкой 
температурой плавления вызывало необходимость ввода в шихту большего количества флюса 
для достижения той же основности (CaO/SiO2) и, соответственно, образованию большего коли-
чества легкоплавких эвтектик и большего количества первичного расплава, что позволяло рас-
плавить окатыши при минимальном количестве легкоплавких соединений и углерода топлива в 
шихте этих окатышей. 

Снижение крупности сырых окатышей с низкой температурой плавления до 8-14 мм уско-
рило их прогрев и расплавление, а увеличение крупности сырых окатышей с высокой темпера-
турой плавления до 14-20 мм замедлило их прогрев и не вызвало их расплавления при мини-
мальном количестве тугоплавких соединений до расплавления окатышей с низкой температу-
рой плавления.  

После высокотемпературного обжига и охлаждения окатыши с высокой температурой 
плавления являлись каркасом, а расплавленные окатыши с низкой температурой плавления яв-
лялись связующим этого каркаса в окускованном материале.  

Размер кусков и их однородность зависела от соотношения в смеси низкотемпературных и 
высокотемпературных окатышей, а также равномерности распределения низкотемпературных 
окатышей между высокотемпературными окатышами.  

Результаты второй серии испытаний приведены также в табл. 2.  
Сравнительные металлургические характеристики традиционных окускованных железосо-

держащих материалов (агломерата и окатышей) и разработанного, названного офлюсованными 
локальными спеками из окатышей, показывают (табл. 3), что этот материал практически по 
всем показателям удовлетворяет требованиям доменной плавки. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 8 

Таблица 3  
Металлургические характеристики окускованных железорудных  материалов 

 

Наименование показателей 
Промышленный 
офлюсованный аг-

ломерат  

Промышленные 
неофлюсованные и 
офлюсованные ока-

тыши  

Разработанный  (офлюсо-
ванные локальные спеки 

из окатышей) 

Содержание Feобщ., % 51,2-57,6 62,2-65,8 63,1-64,7 
Содержание FeO, % 9,1-15,6 1,3-2,7 2,1-3,8 
Содержание SiO2, % 10,4-9,2 7,7-4,7 6,9-2,7 
Основность (CaO/SiO2) готового 
продукта, доли ед. 

1,2-1,8 0,1-1,25 1,25-1,5 

   
23,7-35,6 0 0 

55,9-34,3 0 81,4-75,1 
12,3-7,8 93,5-97,3 16,3-21,5 

Содержание классов, %: 
60-100 мм 
20-60 мм 
5-20 мм 
0-5 мм 8,1-20,4 4,5-2,7 2,3-3,4 

   

84,5-57,4 92,4-97,1 92,7-93,2 

Прочность в барабане, ДСТУ ISO 
3271:2005, %: 

на удар (+5 мм) 
истираемость (-0,5 мм) 8,3-10,2 5,8-1,5 4,2-3,4 

   

37,8-49,4 69,3-95,8 71,2-91,6 

Прочность при восстановлении, 
ДСТУ ISO 7215:2008, %: 

прочность (+5 мм) 
истираемость (-0,5 мм) 

10,4-9,8 4,7-2,1 4,5-3,2 
   

15-18 23-67 13-19 

   

Газопроницаемость и усадка слоя 
при восстановлении, ДСТУ 3205-95:  

усадка слоя, % 
перепад давления газа, Па 

68-71 108-154 65-72 
   Степень восстановления,  

ДСТУ ISO 7215:2008,% 65,1-82,3 72,8-91,4 88,2-92,4 

Угол естественного откоса, град. 38-41 28-32 36-41 
 

Результаты испытаний показывают, что при использовании железорудных концентратов 
разной степени обогащения, возможно, получать окускованный железосодержащий материал – 
офлюсованные локальные спеки из окатышей, обладающий лучшими металлургическими ха-
рактеристиками агломерата и окатышей и удовлетворяющий современным требованиям до-
менной плавки. 
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УДК 622.274.3 
 

С.В. ПИСЬМЕННЫЙ., канд. техн. наук, доц., Криворожский национальный университет 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕЛИКОВ ОТ ФОРМЫ  
ОЧИСТНОЙ КАМЕРЫ ПРИ ОТРАБОТКЕ МАГНЕТИТОВЫХ КВАРЦИТОВ  
В ПОЛЯХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ШАХТ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 
 

Проведены лабораторные исследования по определению устойчивости целиков при отработке магнетитовых 
кварцитов камерными системами разработки, установлено время существования целиков и обнажений при подзем-
ной разработке. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Криворожский железо-
рудный бассейн представлен двумя типами железных руд: богатыми со средним содержанием 
железа общего 57,5-63,0 % и бедными - 34-35 %. Богатые руды традиционно добываются под-
земным способом и далее поступают на металлургические заводы без предварительного обо-
гащения. Бедные руды, добываются открытым способом - карьерами, где они подвергаются 
обогащению на обогатительных фабриках. До начала 1990 г. магнетитовые кварциты отраба-
тывались подземным способом шахтами: "Гигант-Глубокая", "Саксагань", им.Орджоникидзе, 
"Первомайская-1" и "Первомайская-2". В настоящее время магнетитовые кварциты подземным 
способом добываются только ш. им. Орджоникидзе. 

Общее количество железистых кварцитов находящихся в Криворожском железорудном 
бассейне насчитывается около 43,0 млрд т. Запасы магнетитовых кварцитов в полях шахт до 
глубины 1500 м составляют около 12,3 млрд т, в межрудничных участках около 6,6 млрд т (при 
массовой доле железа магнитного более 20-25%). Распределение запасов магнетитовых кварци-
тов в полях действующих шахт и в межрудничных участках представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Запасы магнетитовых кварцитов в полях действующих шахт и в межрудничных участках  

 

Массовая доля желе-
за, % 

Наименование предприятия,  
шахты, межрудничного участка 

Запасы магнетитовых кварцитов 
до глубины 1500 м, млн т 

Feобщ. Feмагн. 
ПАО "Кривбассжелезрудком", в том числе по шахтам: 4465,1   

"Родина" 1522,0 23,67 23,00 
"Октябрьская" 2010,5 32,60 22,83 
"Гвардейская" 292,9 37,90 28,50 
им. Ленина 639,7 38,70 28,70 

ПАО "Евраз Сухая Балка", в том числе по шахтам: 510,0   
им. Фрунзе 235,9 34,13 25,90 
"Юбилейная" 274,1 35,11 25,30 

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", ш. Артем-1 6610,7 34,23 24,86 
ПАО "Метинвест",  678,0   

ш. им. Орджоникидзе*) 109,6 38,7 28,8 
Межрудничные участки, в том числе: 6606,2   

участок №7 875,3 33,02 23,60 
участок №6 1072,5 34,58 26.80 
участок №5 2222,4 36,75 27,48 
участок №4 1283,0 33,09 23,40 
участок №3 1153,0 37,06 27,70 

Всего  18870,0  
Примечание: * - количество балансовых запасов магнетитовых кварцитов до глубины 600 м 

                                           
© Письменный С.В., 2014 
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В полях действующих шахт магнетитовые кварциты залегают, в основном, в лежачем боку 
залежей богатых руд саксаганской свиты. Для добычи магнетитовых кварцитов в полях дейст-
вующих шахт, достаточно восстановить горно-капитальные выработки оставшихся от выемки 
богатых руд и пройти подготовительно-нарезные выработки. В результате чего, добыча магне-
титовых кварцитов может быть начата ниже зоны окисления, т.е. с глубины 300-400 м.  

Анализ исследований и публикаций. Для отработки бедных руд был предложен ряд тех-
нологических решений раздельной и совместной отработки. Данные технологические решения 
предусматривают применение высокопроизводительных систем разработки обеспечивающие мини-
мальные потери и засорение руды [1-4]. Наиболее эффективными из предложенных являются систе-
мы с обрушение руды и налегающих пород, при которых обеспечивается максимальное извлечение, 
минимальные потери и минимальной общешахтной себестоимость добычи, при этом, значительно 
увеличиваются затраты на обогащение, складирование хвостов обогащения. 

Большинство авторов предлагают решать данный вопрос по-разному: вести отработку совместно 
открытым и подземным способами; попутно добывать с богатыми рудами и магнетитовые кварциты; 
применять этажно-камерные системы с закладкой; использовать этажно-камерные системы с остав-
лением целиков; использовать подвижные ограждающие целики [3,4].  

Постановка задачи. При подземной отработке магнетитовых кварцитов в полях дейст-
вующих шахт основным условием является сохранение дневной поверхности и главных вскры-
вающих выработок. Из существующих систем разработки наиболее целесообразными являются 
системы с обрушением руды и налегающих пород и выпуском под ограждающим перекрытием 
с одновременным заполнением воронки обрушения пустыми породами, а также этажно-
камерные системы разработки с оставлением целиков или закладкой выработанного простран-
ства с использованием мощного самоходного оборудования [4].  

Залогом успешного функционирования горного предприятия является сохранение дневной 
поверхности максимальное извлечение и минимальные потери и засорение добытой рудной 
массы, что обеспечивается применением камерных систем разработки. Однако до конца не ре-
шен вопрос устойчивости очистных камер и целиков при отработке вышележащих горизонтов 
камерными системами разработки. 

Изложение материала и результаты. Традиционно при подземной отработке месторож-
дений применяются камеры прямоугольной формы. Параметры очистных камер определяются 
исходя из их устойчивости и время существования по традиционной методике НИГРИ, [5]. При 
отработке запасов находящихся в непосредственной близости от дневной поверхности для обеспе-
чения устойчивости камер традиционно оставляют междуэтажный целик толщиной более 90 м.  

Следует отметить, что при данном способе отработки значительную часть запасов консерви-
руется.  

Для более полного извлечения запасов магнетитовых кварцитов на небольших глубинах целе-
сообразно применять систему разработки с закладкой выработанного пространства. Это увеличит 
общешахтную себестоимость, однако сохранит в нетронутом состоянии поверхностные сооруже-
ния находящиеся на дневной поверхности, уменьшит зону сдвижения горных пород с 50-60 град. 
до 80-85 град., а соответственно уменьшатся запасы оставляемые в охранных целиках. 

В лаборатории "Комбинированная открыто-подземная разработка и горное давление им. проф. 
В.А. Щелканова" кафедры подземной разработки месторождений полезных ископаемых ГВУЗ 
"Криворожский национальный университет" были проведены исследования на моделях с эквива-
лентных материалов, по определению устойчивости очистных камер с различной формой и пара-
метрами. Исходными данными лабораторного моделирования были следующие: очистные камеры 
прямоугольной, ромбовидной и сводчатой форм; высота камер 75,80 и 90 м; длина камер по про-
стиранию 20,25,30,35,40 м; ширина камер принималась средней мощности и составляла 60 м; угол 
падения залежи был принят 60 град.; ширина междукамерного целика принималась равной ширине 
очистной камеры; временное сопротивление сжатию руды, пород висячего и лежачего бока соот-
ветственно составил 125, 80 и 110 МПа; удельная нагрузка на очистную камеру от вышележащих 
пород составляла 400 т/м2; время существования камер составляло 9, 12 и 15 мес. определялось ин-
тенсивностью отработки очистных камер и их закладки закладочным материалом, а также возмож-
ными технологическими простоями в процессе производства. 

Модель представляла собой деревянный ящик передняя и задняя стенки были выполнены 
из оргстекла, размещенных на нем металлических проводников для определения трещиновато-
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сти массива (целиков). 
Ход проведения эксперимента. В ящик слоями засыпался эквивалентный материал на вы-

соту исследуемого этажа, который соответствовал физико-механическим свойствам рудного 
массива и пустых пород. Далее на сформированный массив прикладывалась внешняя нагрузка 
от вышележащих пород. 

Затем из рудного массива вырезались очистные блоки заданных параметров, между кото-
рыми оставляли целики. В модели формировали 3 очистные камеры и 4 целика. Далее наблю-
дали за состоянием камер и целиков, измеряли целостность и развитие трещин в целиках, коли-
чество осыпанного материала взвешивали и определяли объем камеры расчетным путем. 

Результаты выполненных исследований при высоте камеры 90 м приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты лабораторных исследований  
 

Форма очистной камеры 
Наименование показателей 

прямоугольная ромбовидная сводчатая 
при длине очистной камеры по простиранию 20 м 

Трещиноватость нетронутого массива, %  5 5 5 
Трещиноватость целиков / временное сопротивление сжатию 
в процессе моделирования через: %/МПа 

   

1…6 месяцев 5/125 5/125 5/125 
7 месяцев 5/125 5/125 5/125 
8 месяцев 5/125 5/125 5/125 
9 месяцев 5/125 5/125 5/125 
10 месяцев 6/125 5/125 5/125 
11 месяцев 7/121 5/125 5/125 
12 месяцев 10/95 5/125 5/125 
13 месяцев 12/75 7/119  5/125 
14 месяцев 13/71 7/113 5/125 
15 месяцев 10/60 10/109 7/121 

Поведение камеры после начала существования, мес.:     
до начала скалывания целика 9 12 14 
хаотичное скалывание целика 10-12 13-15 - 
интенсивное скалывание целика 13-15 - - 

при длине очистной камеры по простиранию 30 м 
Трещиноватость нетронутого массива, %  5 5 5 
Трещиноватость целиков / временное сопротивление сжатию 
в процессе моделирования через: %/МПа 

   

- 1…6 месяцев 5/125 5/125 5/125 
7 месяцев 7/121 5/125 5/125 
8 месяцев 10/115 5/125 5/125 
9 месяцев 10/115 5/125 5/125 
10 месяцев 10/95 5/125 5/125 
11 месяцев 12/75 7/121  5/125 
12 месяцев 13/71 7/118 6/123 
13 месяцев 10/60 10/106 7/121 
14 месяцев 7/101 7/119 
15 месяцев 

разрушение 
целиков 10/95 8/118 

Поведение камеры после начала существования, мес.:     
до начала скалывания целика 6 10 11 
хаотичное скалывание целика 8-10 11-13 12-15 
интенсивное скалывание целика 11-13 14-15 - 
полное разрушение 14 - - 

 

Анализ данных полученных в процессе моделирования показывает, что наиболее устойчи-
выми являются камеры ромбовидной и сводчатой в верхней части формы. Параметры свода в 
верхней части очистной камеры описываются выражением 

   4
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2

1
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11 212 





  ZXZХ ху  , 

где σX1,σZ1 - радиусы кривизны соответственно горизонтального и вертикального сводов устой-
чивого равновесия; x,y - координатные точки свода устойчивого равновесия, [6]. 
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Рис. 1. Зависимость изменения временного сопротивления сжатия целика 
от времени его существования при высоте и длине очистной камеры соответст-
венно 90 и 20 м: 1,2,3 – очистная камера соответственно сводчатой, ромбовид-
ной и прямоугольной форм 

 
Зависимости изменения временного сопротивления сжатию 

от времени существования целиков приведены на графике, рис. 1.  
Из графика видно, что с увеличением времени существова-

ния целика, временное сопротивление сжатия целика снижается 
со 125 до 120-60 МПа в зависимости от формы очистной камеры. 
Так после существования обнажения в очистных камерах прямо-
угольной, ромбовидной и сводчатой форм соответственно 9,11 и 
14 мес. временное сопротивление сжатию пород междукамерных 

целиков снижается. 
Таким образом, согласно проведенных лабораторных исследований установлено, что при 

отработке магнетитовых кварцитов целесообразно формировать очистные камеры ромбовид-
ной или сводчатой формы, которые обеспечивают сохранение дневной поверхности до 11-
14 мес. пока твердеющая закладка в течении 3-6 мес. без дополнительных твердеющих компо-
нентов набирает необходимый предел прочности. 

Расчетные технико-экономические показатели от различных форм очистной камеры, под-
лежащих последующей закладки, приведены в табл. 3 

Таблица 3 
Технико-экономические показатели по вариантам очистной камеры 

 
Форма очистной камеры 

Наименование показателей 
прямоугольная ромбовидная сводчатая 

Балансовый запас руды в блоке, тыс т 525,0 380,0 450,0 
Извлекаемый запас руды из блока, тыс т 477,75 346,56 411,75 
Удельные затраты подготовительно-нарезных выработок, м/тыс т 4,7 3,9 3,9 
Удельные затраты взрывчатого вещества, кг/т 0,28 0,28 0,28 
Производительность труда, т/см:    

на бурении  1228,0 1296,0 1296,0 
на доставке 1025,0 1025,0 1025,0 
по системе разработки 195,0 219,0 223,0 

Среднемесячная производительность блока, тыс т 14,6 16,4 16,7 
Время на проведение подготовительно-нарезных работ, мес. 5 4 4 
Время на отработку блока, мес 12 11 11 
Содержание железа магнитного:    

в массиве 25,16 25,16 25,16 
в добытой рудной массе 24,47 24,51 24,51 

Потери руды 9,0 8,8 8,5 
Засорение руды 5,0 4,7 4,7 
Себестоимость добычи 1 т руды (франко-люк):    

без закладочных работ 68 62 57 
с закладочными работами 84 78 73 

 

Анализируя данные полученные в табл. 3 видно, что при отработке блока очистная камера 
прямоугольной формы имеет больше запасов на 75-145 тыс.т, при этом производительность по 
системе меньше на 1,8-2,1 тыс. т/мес., потери руды и засорение увеличиваются соответственно 
на 0,2-0,5 % и 0,3%, содержание железа магнитного снижается на 0,04 %, себестоимость добы-
чи 1 т руды (Франко-люк) возрастает на 6-11 грн./т. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Применение этажно-камерных сис-
тем разработки с закладкой выработанного пространства и применением мощного самоходного 
оборудования с формированием очистных камер ромбовидной формы или сводчатой в верхней 
части позволит отрабатывать магнетитовых кварцитов на вышележащих горизонтах с сохране-
нием дневной поверхности. Для других физико-механических свойств магнетитовых кварци-
тов, необходимо разработать методику по определению параметров целиков при отработке го-
ризонтов находящихся в близости к дневной поверхности. 
 

Список литературы 
 

1. Ступнік М.І., Письменний С.В. Комбіновані способи подальшої розробки залізорудних родовищ Криворі-
зького басейну / М.І. Ступнік, С.В. Письменний // Гірничий вісник. - Кривий Ріг, 2012. – Вип. 95(1). – С. 3-7. 

2. Андреев Б.Н. Технические решения по строительству и эксплуатации подземного рудника в условиях Анновского 

60

70

80

90

100

110

120

130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Время сушествования целиков, мес

В
ре
м
ен
но
е 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 
сж

ат
ию

, М
П
а

1 2 3

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 13

карьера ОАО «СевГОК»/ Б.Н. Андреев, С.В. Письменный, Н.Б. Андреев, И.А. Письменный, С.Е. Сергиенко, 
И.Г. Калапуц, А.И. Ваховский // Разраб. рудн. месторожд. Кривой Рог: КТУ, 2006. – Вып. 88. – С. 66-72. 

3. Письменный С.В. Отработка крутопадающих месторождений железистых кварцитов подземным способом 
под внутренними отвалами большой емкости / С.В. Письменный // Збірник наукових праць «Школа підземної роз-
робки». – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – С. 285-291. 

4. Черных А.Д. Комплексная разработка рудных месторождений / А.Д. Черных, В.А. Колосов, 
О.С. Брюховецкий и др.; Под ред. А.Д. Черных. – К.: Техніка, 2005. – 376 с. 

5. Цариковский В.В. Определение и контроль допустимых размеров конструктивных элементов систем разра-
боткина рудниках Кривбасса / В.В. Цариковский, В.В. Сакович, А.В. Недзвецкий и др. // Кривой Рог: НИГРИ, 
1987. – 76 с. 

6. Ступник Н.И., Андреев Б.Н., Письменный С.В. Исследование формы поперечного сечения подземных вы-
работок при комбинированной отработке месторождений / Н.И. Ступник, Б.Н. Андреев, С.В. Письменный // Віс-
ник ДВНЗ "Криворізький національний університет", 2012. – Вип. 32. – С. 3-6. 

Рукопись поступила в редакцию 17.02.14 
 
УДК 658.652.64.622.3 
 

 Ю.Г. ВИЛКУЛ., д-р техн. наук, проф, президент АГН Украины,  
А.А. АЗАРЯН, д-р техн. наук, проф, Криворожский национальный университет,  
В.А. КОЛОСОВ, д-р техн. наук, проф., генеральный директор ассоциации «Укррудпром» 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В УКРАИНЕ 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Проблемы комплексного 
использования минерального сырья и полноты извлечения из недр  зависят, прежде всего, от  
уровня маркшейдерского, геологического и геофизического  обеспечения. От степени  инфор-
мационной обеспеченности результатов этих работ зависит как эффективность   планирования, 
так и  реализации качественно-количественных показателей горных работ.  

Исходной информацией для успешного выполнения эксплуатационной геометризации с 
целью эффективного осуществления текущего и оперативного планирования горных работ яв-
ляются результаты маркшейдерско-геологических, горно-геометрических и геофизических ис-
следований. Представительность и достоверность информации при этом зависит как от квали-
фикации технического персонала, так и  от плотности сети наблюдений. По мере развития раз-
ведочных и эксплуатационных работ корректируются представление о характере размещения 
запасов полезного ископаемого в недрах, о качественных и количественных характеристиках 
месторождения, что влечет за собой корректировку параметров систем разработки и текущих 
планов ведения горных работ. Ясно, что  чем точнее исходная информация, тем меньше изме-
нения в технологической цепи предприятия, что позволяет эффективно управлять добычей  и 
обеспечит качественно-количественные показатели предприятия, согласно плану горных работ. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема управления качеством минерального сы-
рья всегда являлась одной из актуальных при разработке месторождений. Это касается не толь-
ко железных, но и полиметаллических руд, углей, жидких и газообразных полезных ископае-
мых[1].  

Для получения информации о геометрических и качественных характеристиках месторож-
дения полезных ископаемых используют методы математического моделирования, обеспечи-
вающие автоматизированное решение горно-геометрических задач с требуемой точностью. 

Анализ работ, посвященных использованию метода многогранника для дискретно-
аналитического моделирования месторождений полезных ископаемых, показывает на наличие 
целого ряда нерешенных вопросов теоретического и практического характера. 

Среди них наиболее важным является вопрос о выборе оптимальной сети непересекаю-
щихся треугольников, обеспечивающей минимум погрешностей интерполяции. Использование 
принципов минимальности периметров треугольников триангуляции, как показывает анализ, в 
некоторых случаях приводит к ошибкам моделирования. Путь к устранению указанного недос-
татка заключается в методике построения сети непересекающихся треугольников, учитываю-
щей пространственное размещение исходных точек моделируемой топоповерхности. 

Целью работы является  повышение качества и объемов добычи  железорудного сырья  в Ук-
раине. 

                                           
 Вилкул Ю.Г., Азарян А.А., Колосов В.А., 2014 
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Постановка задачи. Задача построения многогранной поверхности распределения качествен-
ных и геометрических показателей месторождения математически заключается в построении кусоч-
но-линейной непрерывной поверхности линейной сплайн функции переменных S1(x, y) по значениям 
функции моделируемого параметра на множестве хаотически расположенных точек, полученных при 
проходке геологоразведочных скважин Pi=P(Xi, Yi), i=1,2,...,N [1]. 

На рис. 1 приведены этапы управления качеством при добыче и переработке минерального сырья.   
При этом априори устанавливается, что для моделируемой топоповерхности P(x,y) выпол-

няются условия теории геохимического поля, разработанной проф. П.К. Соболевским: одно-
значности, непрерывности, плавности, и конечности. П.П. Бастаном установлено, что эти усло-
вия выполняются для рудных месторождений, геохимические поля которых представлены 
главным образом колебаниями, имеющими период больший, чем расстояние между точками, 

по которому определяются качест-
венные свойства руд. 

Кроме традиционного требова-
ния совпадения значений сплайна в 
исходных точках накладывается ус-
ловие минимизации функционала 
погрешности моделирования.  

Сущность метода линейных 
сплайн функций двух переменных 
(метод многогранника) заключается 
в представлении моделируемой то-
поповерхности P(x,y) в виде сово-
купности плоскостей треугольников 
с вершинами в исходных точках  

Для этого необходимо произвести 
триангуляцию множества точек (xi,yi) 

координатной плоскости ХОY, т.е. 
построить в плоскости ХОY многоугольник такой, чтобы вершинами его были только точ-

ки из заданного множества, а остальные точки, не являющиеся вершинами, лежат внутри него; 
полученный многоугольник разбить на треугольники с вершинами в точках (xi,yi) таким 

образом, чтобы каждая точка области, ограниченной многоугольником, принадлежала только 
одному из треугольников. 

Если точка (x,y) находится внутри какого-либо треугольника триангуляции, то значение 
искомого параметра Р для этой точки определяется путем решения уравнения плоскости, про-
ходящей через три точки математической модели . 

Построение многогранной аппроксимирующей поверхности осуществляется в два этапа. 
На первом для каждой исходной точки Ti, участвующей в моделировании, определяется значе-
ние локальной характеристики (признака выпуклости-вогнутости). Для этого среди точек ХОY, 
Tj j=1,2,...,N, выбираются три ближайшие точки, образующие треугольник ненулевой площади, 
и не содержащий других точек множества Tj j=1,2,...,N кроме рассматриваемой. Если точка Ti 
лежит выше плоскости, проходящей через выбранные точки, ей присваивается признак выпук-
лости i=+1, если ниже, то признак вогнутости i=-1 и, i=0 если четыре точки лежат в одной 
плоскости. В случае, когда для рассматриваемой точки не существует трех ближайших точек, 
удовлетворяющим указанным условиям, ей присваивается признак ближайшей. Таким образом, 
каждая точка, участвующая в моделировании, может быть охарактеризована определенным 
признаком выпуклости-вогнутости[1]. 

На втором этапе производится триангуляция. Основная идея алгоритма триангуляции раз-
ведочной сети заключается в формировании на каждом i-м шаге выпуклого многоугольника 
границы и формировании треугольников с учетом признаков выпуклости - вогнутости. Разбие-
ние четырехугольника производится согласно установленного критерия выбора триангуляции 
таким образом, чтобы объемы тела, ограниченного моделируемой топоповерхностью и поверх-
ностью сплайна был минимальным. Для этого в случае выпуклости топоповерхности выбира-
ется та диагональ четырехугольника, которая в пространстве лежит выше, а в случае вогнуто-
сти наоборот. Для плоского случая погрешность моделирования не зависит от выбора диагона-
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Опробование качества руд в массиве, в отбитой горной массе и в  процессе ее 
транспортировки 

Геометризация качества минерального сырья при отработке месторождений 

Планирование горных работ в режиме стабилизации качества минерального сырья 
 

Усреднение горной массы на прикарьерных складах, в бункерах дробильной фабрики, на 
складах товарной руды 

Управление горными процессами в режиме стабилизации качества минерального сырья 

 
Рис. 1. Этапы управления качеством при добыче 

и переработке минерального сырья 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 15

ли и поэтому разбиение производится произвольным образом. 
Для случая, когда признаки выпуклости в вершинах рассматриваемого четырехугольника 

различны, разбиение производится по принципу минимальности параметров треугольников, 
т.е. по меньшей диагонали. 

Процесс триангуляции заканчивается, когда все точки являются либо внутренними, либо 
граничными выпуклого многоугольника  

Изложение материала и результаты. Изложенный алгоритм реализован в подсистеме 
"Моделирование топоповерхностей качественных и геометрических показателей " автоматизи-
рованной системы планирования горных работ "Карьер". 

Работоспособность комплекса программ была проверена на большом количестве тестовых 
примеров и подтверждается результатами опытно-промышленной эксплуатации в составе сис-
темы "Карьер" (Бызов В.Ф., Вилкул Ю.Г., Завсегдашний В.А.) [1]. 

Для эффективного извлечения запасов из недр данных эксплуатационной разведки недос-
таточно, поскольу для этого требуется оперативные сведения о фактических границах рудных 
тел, а решение подобной задачи возможно с помощью ядернофизических методов оперативно-
го контроля и управления качеством минерального сырья. 

Факторы, влияющие на  формирования качество минерального сырья можно разделить на 
две группы неуправляемые и управляемые.  К неуправляемым можно отнести природные, а 
технологические, технические, экономические, и экологические можно отнести к управляемым. 

Одним из важнейших факторов,  влияющих  на экономические показатели горнометаллур-
гического производства  является, стабильность качества минерального сырья. Колебания каче-
ства руды создают значительные трудности в переработке руды, ухудшая такие технологиче-
ские показатели обогащения как извлечение металлов, выход и качество концентратов. Это, в 
свою очередь, приводит к неполному использованию минерального сырья, увеличению затрат 
на металлургический передел и, как следствие, к снижению экономической эффективности все-
го горнометаллургического комплекса. Другое важное обстоятельство это  увеличение отходов 
и, соответственно, ухудшение экологической обстановки при переработке полезных ископае-
мых с относительно низким уровнем качества и с высокой его изменчивостью.  

Основной способ стабилизации качества минерального сырья технологический, который 
реализуется на стадии подготовки минерального сырья к обогащению [3,6].  

Для существенного и систематического снижения изменчивости показателей качества руды 
технологически и экономически более эффективно, если процесс стабилизации осуществляется 
по схеме рудник - транспортировка руды - обогатительная фабрика. При этом достичь сниже-
ния колебания в низкочастотной части спектра изменчивости качества руды можно наиболее 
результативно непосредственно в руднике, а на обогатительной фабрике целесообразно сни-
жать его высокочастотную составляющую. Конкретные технологии усреднения рудной массы 
и её параметры зависят от размаха и соответственно, частоты изменчивости качества, а также 
от среднего уровня содержания полезного компонента в разрабатываемом участке недр.  

Особо важную роль в управлении качеством минерального сырья играет ядернофизические 
методы опробование. В отличие от традиционных методов, которые очень длительны и трудо-
емки, эти методы дают возможность быстро определять содержание как магнитного, так и  об-
щего железа на всех этапах добычи и переработки руды. Эти методы, благодаря технологично-
сти, сравнительно низкой стоимости и оперативности практически мгновенно выдают инфор-
мацию о качестве руд в естественном залегании(каротаж взрывных скважин) в отбитой, дроб-
леной и измельченной горной массе. Кроме того, эти методы позволяют сортировать горную 
массу на стадии отбойки руды. 

Известно, что для оперативного контроля и управления качеством минерального сырья ис-
пользуется в основном три параметра горной массы: содержание полезного компонента, дина-
мика (изменчивость) содержания полезного компонента и объем горной массы [7,8]. 

Как известно, каждая операция управления качеством руд состоит из двух основных ста-
дий определение содержания полезного компонента в каждой партии руды и применение к ней 
управляющего воздействия [11,12]. 

Управляющие воздействия могут быть двух видов: разделение, которое направлено на из-
менение абсолютного значения содержания полезного компонента и объединение (смешива-
ние, усреднение), которое призвано уменьшить диапазон изменчивости содержания полезного 
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компонента. 
К процессу разделения можно отнести  селективную выемку, сортировку и радиометриче-

скую сепарацию [3,6]. Ясно, что как разделение, так и объединение преследуют единственную 
цель - стабилизацию качества руды, что в конечном итоге снижает энергозатраты, потери руд, 
разубоживание и стабилизирует режим работы обогатительных установок, т.е., в итоге снижает 
себестоимость 1 т товарной руды. 

В проблемно-отраслевой лаборатории министерства промышленной политики Украины 
при Криворожском национальном университете разработаны методы и средства оперативного 
контроля и управления качеством минерального сырья. Эти методы и средства позволяют опе-
ративно контролировать качества железорудного сырья, включая все этапы от добычи до пере-
работки и поставки товарной руды и концентрата потребителям. В настоящее время на всех 
шахтах и ГОКах Кривбасса, а также на ЗЖРК, ПГОКа, ВостГОКа полностью, либо частично, 
внедрены разработки проблемно-отраслевой лаборатории [3,7]. 

Совместно с сотрудниками «ПАО Кривбассжелезрудком» разработана система для полной 
автоматизации оперативного контроля и управления качеством железорудного сырья от раз-
ведки до переработки и отгрузки отечественным и зарубежным потребителям. 

На рис 2 приведены гистограммы объемов производства и качества в неагломерированной 
железной руде за последний 10 лет в Украине.  
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Рис. 2. а - гистограмма объемов производства концентрата; 
б - содержание железа в концентрате за 2003-2013 гг. в Украине 

 
 

Наибольший спад объемов производства, наблюдается в 2009 г. и составляет более 30 %.  
Однако, несмотря на определенный рост производства за период 2010-2013 гг., еще не дос-

тигнут уровня 2006-2007 гг. Содержание желез в неагломерированной руде за период 2003-
2006 гг. сохранился на уровне 58,3-58,5 %.  

При этом спад качества в 2008 г. составил 57,63 %. Наибольший уровень качества неагло-
мерированной руде приходится на 2009 г. и составил 58,85 %.  

Начиная с 2011 г. наблюдается снижение качества в неагломерированной руде и в 2013 г 
упало, почти до уровня 2008 г. 

На рис. 3 приведены гистограммы объемов производства (а) и содержание железа в концен-
трате (б) за 2003-2013 гг. в Украине. Видно, что объем товарной рады до 2009 г. практический 
держался стабильно на уровне, немного более 20 млн т, а уровень производства концентрата 
после незначительного спада  2009 г. стабильный рост и в 2013 г. составил более 70 млн т. 

Начиная с 2003 г. до 2007 г. происходил стабильный рост уровня производства агломерата 
и в 2007 г. достигла более 13 млн т.  После 2009 г. данные о производства агломерата по Ук-
раине, отсутствуют. Сравнивая объемы производства концентрата и агломерата с динамикой ока-
тышей  за последние 10 лет можно заметить, что имеется тесная зависимость между ними. 

Видно, что спад производства окатышей приходится на 2009 г., год экономического кризиса.  
Максимальный уровень производства железорудного окатышей достигнут в 2013 г. и состав-

ляет более 23 млн т. 
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ис. 3: а - гистограмма объемов производства концентрата и 
б - содержание железа в концентрате за 2003-2013 гг. в Украине 

 

На рис. 4 приведены гистограммы объемов производства и качества окатышей за 2003-2013 
гг. в Украине 
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Рис. 4. Гистограммы  объемов производства и  качества окатышей за 2003-2013 гг.  в Украине 

 
На рис. 5-8 приведены объемы производство железорудной продукции, железной неагло-

мерированной руды, окатышей и концентрата предприятиями Украины соответственно, за по-
следний 10 лет.  
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Рис. 5. Производство железорудной продукции горноруд-
ными предприятиями Украины за 2003-2013 гг.: 1 - руда 
железная неагломерированная + концентрат железорудный; 
2 - руда железная неагломерированная; 3 - концентрат желе-
зорудный; 4 - агломерат; 5 - окатыши железорудные 

Рис. 6. Производство железной  неагломерированной руды 
горнорудобывающими  предприятиями Украины за 2003-
2013 гг.: 1 - КЖРК; 2 - Сухая Балка; 3 - ШУ "АрселорМит-
тал"; 4 - ЗЖРК; 5 - Укрмеханобр 

Рис. 7. Производство окатышей горнорудобывающими 
предприятиями Украины за 2003-2013 гг.: 1 - Ассоциация 
"Укррудпром"; 2 - Центральный ГОК; 3 - Северный ГОК;4 - 
Полтавский ГОК 

Рис. 8. Производство концентрата горнорудобывающими 
предприятиями Украины за 2003-2013 гг.: 1 – ЦГОК; 2 – 
СевГОК; 3 – ИнГОК; 4 - Полт.ГОК; 5 - ГОК "АрселорМит-
тал"; 6 – ЮГОК 
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Лидером в области производство железной неагломерированной руды является КЖРК, в 
области производство окатышей является Северный ГОК и совсем немного отстает Полтавский 
ГОК, а в области производство концентрата лидерами являются ИнГОК и СевГОК. 

Выводы. 1. За истекший десять лет объем производства концентрата  в Украине выросла 
на 59 % (от 45 до 71,59 млн т), а качество концентрата от 64,68 до 65,25 %. При этом, интенси-
фикации объемов добычи товарной руды за указанный период составила более 37 %. 

Максимальный уровень производства железорудных окатышей в Украине достигнут в 2013 
году и составляет 23,9653 млн т, а агломерата вырос более чем на 38 %. 

Лидером в области производство железной  неагломерированной руды является КЖРК, в 
области производство окатышей является Северный ГОК и совсем немного отстает Полтавский 
ГОК, а в области производства концентрата лидерами являются ИнГОК и СевГОК. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДІАПАЗОНУ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ 
КОНВЕЄРНИХ УСТАНОВОК В УМОВАХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ СТРАТЕГІЇ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ 
 

Розглянуто актуальні питання, пов’язані з економічною ефективністю енергозберігаючих заходів щодо експлуа-
таційних режимів потужних конвеєрних установок гірничо-збагачувальних комбінатів. Конвеєрні установки центра-
льно-поточної технології є одними з найбільш енерговитратних об’єктів гірничо-збагачувальних комбінатів. Підви-
щення енергоефективності конвеєрних установок обумовлюється використанням регульованих за швидкістю систем 
електроприводу, що дає можливість зменшити холостий обіг конвеєрів, підтримуючи одночасно рівень продуктив-
ності, відповідний вхідному вантажопотоку з кар’єру. На основі досліджень фактичних характеристик кар’єрних 
вантажопотоків в статті з економічної точки зору обґрунтовано оптимальну глибину регулювання швидкості елект-
роприводу конвеєра, що є важливою характеристикою з точки зору як експлуатаційних режимів роботи конвеєрних 
установок, так і вибору необхідної потужності обладнання для регульованого електроприводу. За результатами до-
сліджень розроблено методику визначення економічно доцільного діапазону регулювання швидкості конвеєрів в 
умовах здійснення енергозберігаючої стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів. Економічний ефект регулювання 
швидкості залежить від статистичних характеристик графіків продуктивності конвеєрних установок, одним із основ-
них параметрів якої є коефіцієнт завантаження конвеєра. Регулювання швидкості конвеєрів доцільно при значеннях 
коефіцієнта завантаження не більших за 0,7-0,75. Економічний ефект має максимум при коефіцієнті завантаження 
конвеєра 0,35-0,4. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Енергоефективність 
та енергозбереження є пріоритетними напрямами енергетичної політики більшості країн світу. 
Актуальність проблеми енергозбереження в Україні обумовлюється високою енергоємністю 
виробництва, значною залежністю від імпорту енергоносіїв. Причиною високої енергоємності є 
застаріле та енерговитратне обладнання значної частини вітчизняних підприємств, відсутність 
достатніх фінансових ресурсів для модернізації обладнання, розпорошеність законодавчої бази, 
низька ефективність менеджменту [1]. Для ефективної реалізації енергозберігаючої стратегії на 
рівні підприємств питання енергозбереження повинні розглядатися не як окрема (самостійна) 
функція якого-небудь відділу або служби, а як невід`ємний елемент діяльності всього підпри-
ємства в цілому. Концепція управління енергозбереженням повинна стати однією із основних 
складових системного підходу до керування підприємством на всіх рівнях управління. 

Безумовно, що енергозберігаюча стратегія потребує значних капіталовкладень на сучасні 
технології, переозброєння сучасним енергозберігаючим обладнанням, енергозберігаючі будіве-
льні матеріали і т.п. Іншим важливим напрямом енергозбереження слід вважати ефективне по-
точне управління виробничими процесами (виробничий менеджмент), орієнтоване в тому числі 
на енергозбереження.  

На гірничо-збагачувальних підприємствах Криворізького басейну значного поширення на-
були потужні конвеєрні установки, використовувані для транспортування руди та скельної по-
роди з кар'єрів на об'єкти поверхневого комплексу. Крім того, практично всі операції по внут-
рішньовиробничому переміщенню руди та концентрату виконуються з використанням конвеє-
рного транспорту. Середній рівень енерговитрат на транспортні операції сировини і готової 
продукції в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів становить 18-20 % від сумарного енер-
госпоживання. Встановлена потужність приводних електродвигунів найбільш енергоємних конвеє-
рних установок досягає 3-4 МВт на конвеєр, при цьому транспортування руди з кар'єру на поверх-
ню здійснюється за 2-3-стадійною схемою, враховуючи гірничо-геологічні умови кар'єра. 

Основний резерв підвищення енергоефективності конвеєрних установок гірничо-
збагачувальних комбінатів обумовлений застосуванням нерегульованих за швидкістю систем 
електроприводу, проектні рішення по яких приймалися без урахування завдань енергозбере-
ження. Проекти останніх років стали передбачати можливість регулювання швидкості потуж-
них конвеєрів, проте ряд експлуатаційних факторів перешкоджає широкому впровадженню в 
практику режимів енергозберігаючого регулювання швидкості. 

Ритмічність роботи конвеєрних установок щодо транспортування гірничої маси з кар’єру в знач-

                                           
 Осадчук Ю.Г., Крутов Г.В., Савицький О.І.,  СаприкінЄ.Д., Кочубей О.І., Вольщиков В.В., 2014 
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ній мірі визначається характером внутрішньокар’єрних вантажопотоків, що формуються в умовах 
існуючої технології відкритих гірничих робіт і центрально-поточної технології (ЦПТ) доставки. 

Досвід експлуатації кар’єрів Криворізького басейну свідчить про наявність великих коли-
вань фактичної продуктивності вантажопотоку, що надходить до конвеєрних установок ЦПТ 
[7]. Нерівномірність надходження руди до конвеєрів обумовлює змінний режим роботи конвеє-
ра, який в умовах нерегульованої швидкості характеризується нерівномірністю завантаження 
стрічки конвеєра, фактичні значення якої, як правило, набагато нижче номінального (проектно-
го) значення. Недовантаження конвеєра призводить до того, що значна частина електроенергії, 
що витрачається на привод конвеєра, використовується вхолосту. У практиці експлуатації кон-
веєрні установки працюють на номінальній швидкості навіть при відсутності руди по всій дов-
жині конвеєра. Якщо цей період роботи не збігається з періодом регламентованих перерв, кон-
веєр не зупиняють. 

Аналіз досліджень та публікацій. Відомі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів що-
до необхідності та ефективності різних способів регулювання швидкості конвеєрних установок. 
Ці питання детально розглядалися в роботах [2-6]. Основні напрями досліджень присвячені на-
ступним аспектам: 

обгрунтуванню застосовуваних систем електроприводу конвеєрних установок; 
вибору перетворювачів частоти для регулювання швидкості приводного електродвигуна; 
розробці систем автоматичного управління розгалуженими конвеєрними лініями; 
забезпеченню сприятливих пускових режимів стрічкових конвеєрів; 
впливу швидкості конвеєра на знос стрічки; 
управлінню багатодвигунним електроприводом конвеєрного транспорту. 
Однак питання обгрунтування необхідного діапазону регулювання швидкості конвеєрних 

установок досліджені недостатньо. Особливо важливим в нинішніх умовах є економічний ас-
пект проблеми, враховуючи те, що для більшості конвеєрних установок, що експлуатуються в 
Криворізькому басейні, забезпечення режиму регулювання швидкості пов'язано з необхідністю 
інвестиційних витрат. 

Викладення матеріалу та результати. Дослідженнями, виконаними в умовах 
Ганнівського та Першотравневого кар'єрів ПАТ «Північний ГЗК», визначені статистичні харак-
теристики нерівномірності вантажопотоку, що надходить на конвеєрні установки.  

Гістограми розподілу фактичних навантажень по руді і скельній породі (годинна 
продуктивність) за аналізом репрезентативних вибірок представлені на рис. 1-2. 
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Рис. 1.  Гістограма розподілу навантажень Першотравневого кар'єру: а - по руді; б - по скельній породі 
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Рис. 2.  Гістограма розподілу навантажень Ганнівського кар'єру: а - по руді; б - по скельній породі 
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Представлені дані свідчать про те, що навантаження конвеєрних установок змінюються в 
широкому діапазоні продуктивностей, що зумовлює необхідність дослідження економічно до-
цільного діапазону регулювання швидкості конвеєрів. 

Вид гістограм дозволяє розглядати гіпотезу про відповідність емпіричного розподілу нава-
нтажень по руді нормальному закону; а розподіл навантажень по скельній породі не має уза-
гальнюючої для апроксимації властивості.  

Порівняння цих режимів, як за інтенсивністю, так і за часом роботи конвеєра, говорить про 
те, що визначальним з точки зору параметрів використовуваного обладнання та граничних ре-
жимів експлуатації слід вважати режим навантажень по руді . 

Враховуючи те, що один і той самий конвеєр, згідно з технологією, може працювати в пев-
ні періоди часу по руді, в інші періоди часу – з видачі скельної породи, надалі будемо дослі-
джувати можливості регулювання швидкості щодо режимів по руді, як більш напружених (з 
точки зору експлуатаційних параметрів), так і більш енерговитратних. При цьому будемо вва-
жати, що нижня межа регулювання швидкості конвеєра для режиму по скельній породі збіга-
ється з мінімальним значенням швидкості для режиму по руді, так як для забезпечення таких 
режимів регулювання буде використано одне й те саме обладнання. 

Для визначення необхідного діапазону регулювання швидкості конвеєра скористаємося 
статистичними даними навантажень по руді для умов Першотравневого кар'єру, визначивши 
показники фактичних навантажень у відносних одиницях до номінальної (паспортної) продук-
тивності конвеєра, яка становить Qн = 4000 т/год. 

Для визначення економічно доцільного діапазону регулювання швидкості конвеєра при-
ймемо такі припущення: 

1. У діапазоні швидкостей від номінальної vн до обраної мінімальної vmin швидкості регулю-
вання конвеєра погонне навантаження 1 м стрічки конвеєра вважаємо постійним, тобто продуктив-
ність конвеєра Q в цьому діапазоні пропорційна швидкості конвеєра v. Продуктивність конвеєра в 
граничній точці діапазону пропорційна мінімальній швидкості діапазону регулювання 

Qо = Qн · vmin /vн. 
У відносних одиницях Qо* = vmin*. 
2. У діапазоні продуктивностей від 0 до Qо швидкість конвеєра не регулюється і 

залишається рівною vmin. 
3. Капітальні витрати на реалізацію режиму регулювання швидкості для номінальних 

параметрів електропривода (3х1000кВт) визначатимемо у вигляді суми постійної частини (що 
не залежить від обраного діапазону) А і змінної частини витрат, пропорційної діапазону регу-
лювання швидкості, з коефіцієнтом В 

К=А+В · 






 

н

н

v

vv min = А+В · (1- vmin*), 

а експлуатаційні витрати (річні) щодо забезпечення режиму регулювання швидкості будемо 
вважати постійними (незалежними від діапазону): Зекспл . = С. 

Складові витрат А, В приймаємо виходячи з таких міркувань: змінні витрати, залежні від діапазо-
ну регулювання швидкості, відповідають потужності електрообладнання, що встановлюється в рото-
рному ланцюзі двигуна стосовно до електроприводу за системою асинхронно-вентильного каскаду 
(АВК). Чим глибше регулюється швидкість АВК, тим більш потужними повинні бути випрямляч, 
інвертор і трансформатор. Постійна складова капітальних витрат відповідає вартості придбання, мон-
тажу та наладки системи управління (програмований контролер, додатково встановлювані датчики та 
ін.), вартість якої не залежить від потужності устаткування. 

Приймаємо вартість системи управління А = 400 тис. грн, що відповідає ціні і вартості мон-
тажно-налагоджувальних робіт для контролерів фірми «Schneider Electric». Вартість 3-х ком-
плектів обладнання (3-двигуннний електропривод) в роторному ланцюзі двигуна, виходячи з 
максимальної глибини регулювання швидкості, складає (з урахуванням монтажно-
налагоджувальних робіт) В = 4500 тис. грн. Річні експлуатаційні витрати з обслуговування цьо-
го обладнання, виходячи з досвіду експлуатації, приймаємо рівними С = 100 тис. грн. 

Залежність споживаної потужності приводу конвеєра від навантаження (по 
продуктивності) при незмінній швидкості має вигляд [8] 

N1=Nхх+b· Q 
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де Nхх - потужність холостого ходу конвеєра; b - коефіцієнт пропорційності; Q - продуктивність. 
Відносне зниження споживаної потужності приводом конвеєра при регулюванні швидкості 

вниз від номінальної визначається за формулою [8] 
N*=N*хх · (1- v*). 

Тоді залежність споживаної потужності приводом конвеєра у відносних одиницях від нава-
нтаження (по продуктивності) при регульованій швидкості і незмінному погонному наванта-
женні має вигляд 

N2* = N1* - N* = Q* · (b + N*хх). 
Середнє значення споживаної потужності приводом конвеєра за певний, досить тривалий 

період часу (при регулюванні швидкості вниз від номінальної до граничного значення vmin і не-
змінній швидкості при Q<Qо), можна визначити, використовуючи фактичну статистику наван-
тажень, за формулою 

Nср. =  
0

00

21 )()()()(
Q Q

Q

н

dQQpQNdQQpQN  

де p(Q) - щільність ймовірності розподілу навантажень конвеєра (відповідно до гістограми ем-
піричних значень продуктивності). 

В якості критеріального показника вибираємо мінімум сумарних приведених витрат, вра-
ховуючи що капітальні витрати приводяться з коефіцієнтом нормативної ефективності α = 0,15: 

Зпр.(Q) = Nср.(Q) · Тгод. · + α· К (Q) + Зэкспл. 
де Тгод. – кількість годин роботи конвеєра на рік (приймаємо Тгод. = 8000 год.);  – тариф 1 кВт  
години електричної енергії (приймаємо = грн/кВт год.). 

Функція, що мінімізується, має вигляд 
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На рис. 3 наведено графік залежності приведених витрат для фактичного розподілу наван-
тажень по продуктивності конвеєра.  

Рис. 3. Графік залежності приведених 
витрат від мінімальної швидкості 
діапазону для умов навантажень конвеєра 
за фактичними даними 

 

Виходячи з наведених даних, 
мінімальне значення відповідає 
швидкості v*min = 0,219 і, таким 
чином, економічно доцільний (оп-
тимальний) діапазон регулювання 
швидкості становить 

D = 1-0,219 = 0,781 
або 78,1% вниз від номінальної 
швидкості. 

Наведені витрати становлять 
Зпр. min= 6585,57 тис. грн. 

Економичний ефект (різниця приведених витрат відносно базового варіанту - без регулю-
вання швидкості) дорівнює  Е = 442,5 тис.грн. 

Для узагальнення отриманих результатів виконаємо імітаційне моделювання оптимального 
діапазону регулювання швидкості, згідно із запропонованою методикою, варіюючи показники 
коефіцієнта завантаження конвеєра kзав.= Qсер./Qн і середньоквадратичного відхилення  * 
= /Qсер..  

На рис. 4-5 представлені графіки залежностей оптимального діапазону D регулювання 
швидкості конвеєрів, а також відносного значення економічного ефекту Е* від варійованих па-
раметрів. 

Приведені витрати
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Рис. 4. Графіки залежності оптимального діапазону ре-
гулювання швидкості і відносного економічного ефекту 
від коефіцієнта завантаження  

Рис. 5. Графіки залежності оптимального діапазону ре-
гулювання швидкості і відносного економічного ефекту 
від варіації навантаження конвеєра 

 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У результаті аналізу графіків можна зробити 
висновок, що регулювання швидкості конвеєрів доцільно при значеннях середнього навантаження 
Qсер. < (0,7-0,75)Qн. Відносний економічний ефект має максимум при kзав. = 0,35-0,4.  

Збільшення варіації навантаження конвеєрів призводить до необхідності збільшення діапа-
зону регулювання швидкості, при цьому відносний економічний ефект знижується.  

У будь-якому випадку для підвищення ефективності регулювання швидкості конвеєрів необхід-
но вживати заходів для стабілізації вхідного вантажопотоку (зниження варіації навантаження).  

При незмінному середньому значенні навантаження конвеєра і зниженні в 2 рази середньо-
го квадратичного відхилення економічний ефект регулювання швидкості зростає в 1,7-2,0 рази, 
а діапазон регулювання швидкості конвеєра може бути скорочений на 15-20%. 
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ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ МАССОВЫХ  
ВЗРЫВОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРОДНЫХ УСТУПОВ 
 

С учетом анализа ранее выполненных работ, получены аналитические выражения для определения степени ус-
тойчивости открытых горных выработок с учетом сейсмического воздействия на них массовых взрывов. Определе-
ны параметры БВР, использование которых обеспечивает долговременную устойчивость уступов и групп уступов на 
карьерах. 

 

Постановка научной задачи. Степень устойчивости открытых горных выработок опреде-
ляется, как правило, либо при проектировании горных предприятий, либо при их реконструк-
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ции [3]. Так при реконструкции транспортной системы карьера ОАО «ЮГОК» для поддержа-
ния его производственной мощности возникла необходимость в строительстве спиралевидной 
полутраншеи для глубокого ввода железнодорожного транспорта.  

Это строительство, особенно в районе восточного борта, необходимо производить в условиях ог-
раниченной рабочей зоны и неблагоприятных горно-геологических условиях (наличие поверхностей 
ослабления с падением в карьер и близкорасположенного жилого поселка). Поэтому численная оцен-
ка сейсмического влияния массовых взрывов на устойчивость породных уступов для определения 
безопасных параметров БВР при их строительстве, является актуальной научной задачей. 

Анализ ранее выполненных работ. Анализ литературных источников показывает, что 
при расчетах устойчивости уступов и бортов карьеров, как правило, используются инженерные 
методы, которые базируются на основных положениях теории предельного равновесия и реко-
мендованы в качестве нормативных [1,2].  

Базовое положение этих методов основано на том, что предельное равновесие обеспечива-
ется не во всех точках некоторой области массива, а только по ее внутренней границе (наибо-
лее вероятной поверхности скольжения), для которой определяется величина удерживающих  
Fуд и сдвигающих Fсдв сил. Их отношение и определяет величину коэффициента запаса ус-
тойчивости nЗ по данной поверхности сдвижения  

 сдвудз FFn ,      (1) 

Считается, что если nЗ>1, то породный откос устойчив, если nЗ<1, то откос неустойчив. При 
nЗ=1 породный откос находится в состоянии предельного равновесия.   

Численное значение величины удерживающих сил определяется принятой гипотезой проч-
ности горных пород. При расчетах устойчивости открытых горных выработок, как правило, 
используется гипотеза Кулона-Мора, в соответствии с которой величина удерживающих сил 
может быть определена из соотношения [6] 




n
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cos  ,     (2) 

где mi - масса элементарных блоков, на которые разделяется призма вероятного сдвижения, Н; 
g - ускорение свободного падения, м/с2; ℓi - площадь основания элементарных блоков, м2; βi - 
угол наклона основания элементарных блоков, град; φi - угол внутреннего трения по поверхно-
сти скольжения, град; Сi - коэффициент молекулярного сцепления по поверхности элементар-
ных блоков, Па. 

Сдвигающие силы определяются суммой внутренних (гравитационные, сейсмические, гид-
равлические и т.д.) и внешних сил (нагрузка от горного оборудования и т.д.).  

Величина гравитационных сил обусловлена массой горной породы, в пределах призмы ве-
роятнстого сдвижения, и их определение не представляет существенных затруднений в соот-
ветствии с выбранной расчетной схемой [2].  

Однако определение сейсмического влияния, вызванного проведением массовых взрывов, 
на устойчивость уступов и групп уступов в настоящее время мало изученный вопрос.  

В отмеченных методических указаниях отмечается только факт отрицательного влияния 
сейсмики массовых взрывов на устойчивость открытых горных выработок, однако аналитиче-
ских выражений для численного определения этого влияние не приводится. 

Физико-математическая модель. Как известно взрыв зарядов ВВ в уступе выполняет не 
только полезную работу по дроблению горных пород, но также оказывает существенное воз-
действие на прилегающую, к взрывному блоку, часть породного массива.  

При этом под сейсмическими силами подразумевается силовое воздействие на горные по-
роды, обусловленное выделением значительного количества энергии при осуществлении мас-
сового взрыва, в результате чего через породный массив распространяются сейсмические вол-
ны, которые вызывают колебание обособленных частей породного массива. 

 Эти колебательные процессы характеризуются скоростью V и ускорением a колеблющихся 
частиц горной породы.  

В соответствии со вторым законом Ньютона, ускорение определяет величину силы инер-
ции Fи действующей на колеблющиеся частицы горной породы  

Fи = - mi ai,      (4) 
где mi - масса колеблющейся части породного массива, кг. 
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Распределение векторов скорости и ускорений при распространении сейсмических волн в 
породных массивах в аналитических функциях вряд ли может быть описано и может быть оха-
рактеризовано, как близкое хаотичному.  

В связи с этим, при определении направления вектора силы инерции мы будем выбирать 
такое, которое наиболее неблагоприятно с точки зрения устойчивости породного откоса, а 
именно по касательной к вероятной поверхности сдвижения в сторону выработанного про-
странства (рис. 1).  

Рис. 1. Схема к расчету устойчивости откоса при наличии круто-
падающих поверхностей ослабления и сил инерции 

 
Все другие возможные направления сил инерции бу-

дут направлены более благоприятно с точки зрения ус-
тойчивости, поскольку приведут к ее уменьшению и уве-
личению коэффициента запаса устойчивости породного 
откоса.  

Тогда величина сдвигающих сил, действующих по 
вероятной поверхности скольжения, может быть опреде-

лена из аналитического выражения (5), а степень устойчивости породного откоса с учетом 
сейсмического воздействия на него массовых взрывов, из выражения (6) 
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где аi - ускорение с которым колеблются элементарные блоки, на которые разбита призма веро-
ятного сдвижения, м/с; nз - коэффициент запаса устойчивости, доли ед. 

Для определения численного значения ускорения, с которым колеблются части породного 
массива при массовых взрывах, воспользуемся результатами их сейсмического мониторинга.   

Так в результате анализа результатов сейсмического мониторинга массовых взрывов, опре-
делены и приведены в работах [7-9] данные о фактически наблюдаемых скоростях сейсмиче-
ских колебаний и их зависимости от величины приведенного заряда ВВ.  

Для горно-геологических условий в районе восточного борта карьера ОАО «ЮГОК» выше 
указанная зависимость, описывается следующей эмпирической закономерностью 

 nrqkV 3 ,        (7) 

где V - скорость сейсмических колебаний, м/с; q - масса ВВ приходящаяся на ступень замедления, кг; 
r - расстояние от массового взрыва до точки наблюдения, м; k, n - эмпирические коэффициенты, ха-
рактеризующие сейсмические свойства породного массива и в данном случае равные k=21,1; n=1,86.  

Учитывая общеизвестное соотношение между скоростью и ускорением колеблющегося те-
ла, получим 
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где Т - период колебаний, с. 
В работе [7] приведены результаты экспериментального определения периода сейсмиче-

ских колебаний породного массива в районе восточного борта карьера ОАО «ЮГОК». Стати-
стический анализ полученных результатов показал, что данный параметр равен Т=33,5±6,8 мс.  

Относительная ошибка определения этого параметра 20,4 %.  
При этом необходимо отметить, что период сейсмических колебаний породного массива в 

данном районе, остается относительно стабильным на протяжении нескольких последних лет.  
Расчет устойчивости групп уступов. Учитывая, что в соответствии с результатами работы 

[5], восточный борт карьера ОАО «ЮГОК» характеризуется наличием крутопадающих, в сто-
рону выработанного пространства под углом 70-75 слоев горных пород, целесообразно, в со-
ответствии с методическими указаниями [2], использовать для определения его степени устой-
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чивости расчетную схему Х, приведенную в табл. 1 данных методических указаний.  
При использовании данной расчетной схемы (см. рис. 1) учтено, что на границе со слабым 

контактом поверхность скольжения приобретает излом под углом θ, который определяется по 
формуле (9). В верхней части призмы сдвижения криволинейная поверхность сдвижения стро-
ится с учетом наличия природных или техногенных поверхностей ослабления, а в средней и 
нижней части поверхность сдвижения принимается близкой по форме к круглоцилиндрической  

  












sin

sin
arcsin

2

1

2

1

4

1
1  ,    (9) 

где φ - угол внутреннего трения по коренной породе, рад.; φ1 - угол внутреннего трения по тре-
щинам, рад. 

Таблица 1 
Результаты расчета устойчивости групп уступов восточного борта карьера ОАО «ЮГОК»  

в районе строительства железнодорожной полутраншеи 
 

Разрез 
Линия 

скольжения 
Высота  
откоса, м 

Угол  
наклона,  
град. 

КЗУ  
доли ед. 

КЗУ с учетом сейс-
мики (1 вариант) 

КЗУ с учетом 
сейсмики (2 ва-

риант) 

1 - борт 80 22 1,88 1,48 1,78 

2 - борт 50 26 1,92 1,54 1,84 1-1 

3 - уступ 20 70 2,53 1,97 2,32 

1 – борт 90 27 1,62 1,34 1,48 
2-2 

2 - уступ 28 62 2,49 1,92 2,34 

1 - уступ 65 25 2,08 1,64 2,01 
3-3 

2 - борт 50 35 1,92 1,52 1,82 

1 - борт 65 48 1,33 1,18 1,31 
4-4 

2 - борт 110 30 1,37 1,22 1,33 

1 - борт 75 39 1,38 1,21 1,35 
5-5 

2 - борт 110 26 1,53 1,36 1,44 
 

Расчет коэффициента запаса устойчивости по отстроенной наиболее опасной поверхности 
скольжения, производился методом алгебраического суммирования сил. Точка преломления поверх-
ности скольжения определена путем постепенного приближения с помощью пошаговых расчетов.  

В основу расчета устойчивости групп уступов восточного борта карьера ОАО «ЮГОК» 
положено их проектное положение после окончания строительства спиралевидной железнодо-
рожной полутраншеи глубокого ввода, а расположение вертикальных разрезов на проектном 
контуре, приведено на рис. 2.  

Геомеханические схемы, использованные для расчета устойчивости этих уступов и групп 
уступов, приведены на рис. 3. 

  
Рис. 2. Положение расчетных разрезов 

на плане восточного борта карьера ОАО «ЮГОК» 
Рис. 3. Схемы к расчету устойчивости групп уступов 

по разрезу 2-2 (а) и разрезу 4-4 (б) 
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При учете сейсмического воздействия массовых взрывов на устойчивость групп уступов в 
районе строительства полутраншеи учитывалось то, что максимальная разрешенная масса ВВ на 
ступень замедления в этом случае не должна превышать 1075 кг. Это обосновано тем, что все мас-
совые взрывы на карьере ОАО «ЮГОК» не могут создавать сейсмические волны в районе защи-
щаемых объектов силой более 2 балов по Международной сейсмической шкале MKS-64.   

При этом в качестве нормативных параметров принято: для группы уступов нерабочего борта 
сложенного трещиноватыми породами со сроком службы более 5 лет, коэффициент запаса устойчи-
вости должен быть не менее 1,3; для уступов нерабочего борта, сложенного трещиноватыми порода-
ми со сроком службы более 5 лет коэффициент запаса устойчивости должен быть не менее 2,0.  

Результаты выполненных расчетов приведены (см.табл. 1).  
Анализ полученных результатов. В результате выполненных расчетов установлено, что 

степень устойчивости уступов и групп уступов по профилю строящейся трассы полутраншеи, 
без учета сейсмического воздействия массовых взрывов, соответствует нормативным показате-
лям (расчетное значение коэффициента запаса устойчивости 1,33-2,49).  

Однако с учетом сейсмического воздействия массовых взрывов (см. табл. 1, вариант 1) сте-
пень устойчивости проектируемых горных выработок не будет соответствовать нормативным 
показателям (расчетное значение коэффициента запаса устойчивости изменяется в пределах 
1,18-1,92).  

В связи с этим было рекомендовано при проектировании массовых взрывов по трассе 
строящейся полутраншеи на предельном контуре применять рассосредоточенные заряды с 
внутрискважинным замедлением, которые позволяют уменьшить массу ВВ приходящуюся на 
ступень замедления втрое, до величины 358 кг. 

При этом взрывной блок обуривать станком Atlas Copco ROC L-8 (скважины диаметром 
165 мм), а контурный ряд скважин, обуривать под углом 65-70 в сторону выработанного про-
странства.  

С учетом этих рекомендаций, проведены расчеты степени устойчивости уступов и групп 
уступов по строящейся трассе полутраншеи, с учетом сейсмического воздействия массовых 
взрывов (см. табл. 1, вариант 2). Полученные результаты показали, что степень устойчивости 
данных горных выработок будет соответствовать нормативным показателям (расчетное значе-
ние коэффициента запаса устойчивости изменяется в пределах 1,31-2,34).  

Выводы. Таким образом, предложенный метод расчета устойчивости открытых горных 
выработок, учитывающий сейсмическое воздействие на них массовых взрывов, позволил опре-
делить такие численные значения параметров БВР, использование которых при проектирова-
нии спиралевидной полутраншеи глубокого ввода в районе восточного борта карьера ОАО 
«ЮГОК», позволило обеспечить ее строительство в условиях ограниченной рабочей зоны и 
гарантировать длительную и безопасную эксплуатацию.    
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АНАЛІЗ МІЦНОСТІ І НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ  
РАЦІОНАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ МЕТАЛЕВОГО ШАХТНОГО КРІПЛЕННЯ 
 

Виконано аналіз раціональних профілів металевого шахтного кріплення в складних геологічних умовах. 
 

Постійне збільшення глибини розробки в Кривбасі супроводжується ускладненням умов 
ведення гірничих робіт і зростанням загальної протяжності мережі гірських виробок. В даний 
час однієї з головних завдань вдосконалення підземної розробки корисних копалин є створення 
ефективних засобів і способів збереження стійкості гірничих виробок, а також зниження витрат 
на їх підтримку. Незадовільний стан гірничих виробок ускладнює роботу шахтного транспорту, 
провітрювання очисних і підготовчих вибоїв, веде до збільшення чисельності робітників, за-
йнятих на роботах з підтримання виробок, що в кінцевому підсумку знижує техніко-економічні 
показники роботи шахти. Широке застосування металевого кріплення висуває підвищені вимо-
ги по обґрунтуванню розрахунків паспортів кріплення, які повинні забезпечувати не тільки 
безремонтне підтримання виробок, а й економне витрачання дефіцитного металу. Тому оче-
видно, що подальше зниження матеріальних і трудових витрат на підтримку підготовчих виро-
бок може бути досягнуто за рахунок вдосконалення конструкцій кріплень і методів їх проекту-
вання. Збільшення несучої здатності кріплення особливо важливо для забезпечення безпеки 
робіт у шахті. Несуча здатність кріплення залежить від форми і виду кріплення, від величини і 
форми профілю, а також від матеріалу, з якого виготовлене кріплення, і стабільної роботи 
вузлів піддатливості [7]. 

Головним недоліком кріплень з тонкостінних прокатних елементів відкритого профілю є їх 
низький опір крученню і дії просторових навантажень, що викликають складний вигин [7]. 
Втрата несучої здатності металевого кріплення часто відбувається до вичерпання її 
податливості внаслідок просторової гнучко-крутильної деформації елементів кріплення. Тому 
завдання створення раціональних профілів сталевих кріплень, особливо для виробок, що 
підтримуються в складних умовах, продовжує залишатися актуальною. 

У вітчизняній практиці застосовують такі металеві кріплення: арочні, кільцеві й 
трапецієподібні податливі кріплення, арочні, кільцеві й трапецієподібні шарнірні жорсткі 
кріплення. 

Розглянемо також характеристики вітчизняних профілів КГВ і ПВ (рис. 1), що 
впроваджувані нині. 

На думку авторів профілю КГВ [6] маса цих профілів при декілька великих статичних по-
казниках на 2,7 - 4,5% нижче маси відповідних типорозмірів СВП. 

З урахуванням розподілу профілів за типорозмірами середня по всьому параметричного 
ряду зниження маси профілів КГВ по відношенню до профілів СВП становить 3,5%. 

Автори профілю КГВ не врахували показники, що характеризують опір профілю кручен-
ню. Були визначені геометрична жорсткість при крученні êI  і момент опору при крученні êW  
профілю КГВ 21 [7]. Ці параметри відповідно на 25 і 11% менше подібних параметрів профілю 
СВП 22. Таким чином, в профілі КГВ посилюється головний недолік, властивостей серійного 
профілем СВП - низький опір крученню. 

Розміри профілю ПВ 22 практично збігаються з розмірами профілю КГВ 21 (рис. 1), а 
лінійна маса профілів відрізняється всього на 2,7%. Таким чином для профілю ПВ характерно 
слабкий опір крученню. Всі інші розрахункові параметри профілю ПВ теж поступаються 
відповідним параметрам базового профілю СВП і КГВ [7]. 

Прискорене широке впровадження профілю ПВ не має наукового обґрунтування. Голов-
ною перевагою профілю ПВ його автори вважають застосування високоміцної сталі з гаранто-
ваним межею текучості 45 кг/мм2, однак, застосування високоякісної сталі корисно для будь-
якого профілю, а ефективність застосування залежить від збігу градації розрахункових 
параметрів профілю з відмінністю в міцності обраних сталей. Тому використовувати сталь з 

                                           
.  Хворост В.В., 2014 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 29

гарантованим межею плинності 45 кг/мм2 більш вигідно для серійного профілю СВП і профілю 
КГВ, ніж для профілю ПВ. 

 

 

Рис. 1. Поперечні перерізи профілів: а) КГВ 21 (ДонУ-
ГІ), б) ПВ 22 (ІГД А.А. Скочинського) 

Рис. 2. Спеціальний взаємозамінний профіль (СВП) 

У даний час для виготовлення металевих рамних кріплень застосовується, головним чином, 
лоткові профіль прокату СВП (спеціальний взаємозамінний профіль) (рис. 2) з гарячекатаної 
сталі марки Ст 5 або низьколегованих сталей. Випускаються профілі шести типорозмірів: 14, 
17, 19, 22, 27 і 33 кг/м. 

Профілі СВП служать в більшості випадків для виготовлення арочних і кільцевих кріплень 
податливої конструкції. Ці профілі мають приблизно однакові моменти опору згину в обох голов-
них площинах, що забезпечує їм підвищений опір згину з площини рами. Однак, лоткові профілі, 
як тонкостінні стержні, характерні тим, що в них внаслідок складного згину і кручення виникають 
дотичні напруження, що мають той же порядок величин, як і нормальні напруження. 

Аналітичні дослідження, підтверджені експериментально, показали, що слабкий опір 
кріплень з спецпрофілю крутінню при складних просторових навантаженнях призводить до 
великих переміщень контуру кріплення [7]. При цьому нормальні напруження збільшуються на 
30% порівняно з плоскою розрахунковою схемою, а максимальні дотичні напруження вільного 
кручення часто є причиною втрати несучої здатності кріплення. Було встановлено, що голов-
ною причиною втрати несучої здатності металевого кріплення з тонкостінних елементів 
відкритого профілю є недостатня крутильна жорсткість. Встановлено також, що підвищення 
несучої здатності за рахунок збільшення моменту опору згину з площини кріплення не дає 
відчутного ефекту і призводить до невиправданого збільшення витрати металу [1]. 

Доцільним напрямом вдосконалення металевих кріплень для важких гірничо-геологічних 
умов слід вважати різке збільшення їх опору крученню, а також підвищення відношення мо-
менту опору згину в площині дії основного навантаження (у площині кріплення) до моменту 
опору при згині з цієї площини. 

У роботі [2] зроблено аналіз за допомогою ЕОМ напруженого стану кріплення з спецпрофілю 
при можливих поєднаннях навантажень. У результаті аналізу встановлено, що для криволінійних 
елементів кріплення раціональні величини моментів опору в площині кривизни Wx, з площини кри-
визни Wу, і крученні Wк повинні задовольнити наступним співвідношенням 
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де R - радіус кривизни елемента кріплення, см. 
Так, для кільцевого кріплення діаметром 3 м Wу=0,533Wx, Wк=0,213Wу або Wx/Wу=1,8, 

Wx/Wк=4,7. 
Ці відносини не враховують вплив бічного випучування кріплення при втраті стійкості з її 

площини. У роботі [3] отримано співвідношення, що враховує це явище 
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де [] - допустиме напруження; EIy - жорсткість кріплення при згині з її площини; 4GIк - жорст-
кість кріплення при крученні; y - коефіцієнт запасу стійкості. 

Автор [7] стверджує, що характеристики профілів СВП не відповідають співвідношенням 
(1) та (2). Наприклад, для кільцевої кріплення діаметром 3 м з спецпрофілю СВП 17, що має 
Wx=50,3 см3, Wу=57,9 см3 і Wк=5,88 см3, необхідний Wу=27,44 см3, необхідна величина 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 30 

Wк=10,7 см3. 
Таким чином, спецпрофіль має завищений в 2,11 рази опір згину з площини кривизни, а 

його опір крученню в 1,8 рази менше необхідної величини. Крім того, конфігурація профілів 
СВП не забезпечує контактування з'єднувальних елементів по всій площі стінок і фланців. 
Розміри профілів СВП не допускають сполучення елементів кріплення різної лінійної маси. 

У зв'язку з цим розроблено новий уніфікований лотковий шахтний профіль СВПУ 
(спеціальний взаємозамінний профіль уніфікований) (рис. 3), що відрізняється підвищеним 
опором крутінню і згину в головній площині [7]. 

Рис. 3. Спеціальний взаємозамінний профіль уніфікований (СВПУ) 
 

Профіль має дванадцять типорозмірів: 14а, 16а, 176, 18а, 196, 
21а, 226, 26а, 276, 27в, 32а, 33б кг/м. Профілі, відмічені індексами 
"б" і "в" більш технологічні у виготовленні. Усі профілі 
розроблені ТулГУ спільно з концерном "Кузнецкуголь" і Західно-
Сибірським металургійним комбінатом [7]. 

Для оцінки ефективності застосування профілів СВПУ знайдені 
всі необхідні геометричні характеристики поперечних перерізів цих 
профілів [7]. Геометричні характеристики перерізів профілів СВПУ 
одинадцяти типорозмірів представлені в роботі [7]. 

З діаграм (рис. 4,5,6,) видно, що за всіма розрахунковими па-
раметрами профілі СВПУ перевершують сучасні вітчизняні та зарубіжні профілі. Так, при роз-
рахунку за допустимим напруженням коефіцієнти використання несучої здатності матеріалу 
при згині в площині кріплення G Wx/G профілів СВПУ:14а, 17б, 19б, 22б, 27б і 33б більше 
аналогічних коефіцієнтів профілів СВП: 14, 17, 19, 27 і 33 на 11,2-14,4% (рис. 4); одночасно 
коефіцієнти використання несучої здатності при крученні Wк/G профілів СВПУ більше на18,3-
48,4% (рис. 5). 

    
Рис. 4. Діаграмма порівняння коефіцієнтів використання 

несучої здатності матеріалу при згині  
в площині кріплення Wx/G 

Рис. 5. Діаграмма порівняння коефіцієнтів викори-
стання несучої здатності матеріалу при крученні Wк/G 

Кріплення підготовчих виробок працює в особливих умовах, коли не можна точно визна-
чити величину і напрямок діючого навантаження. Тому при виборі профілю необхідно оцінити 
його несучу здатність на ділянці пластичних деформацій і розраховувати кріплення за гранич-
ним станом. У цьому випадку коефіцієнти використання несучої здатності матеріалу GWÒ  
профілю СВПУ: 14а, 17б, 19б, 22б, 27б і 33б більше порівнюваних коефіцієнтів профілів СВП: 
14,17,19,27 і 33 на 12,1-21,2% (рис. 6).  

Рис. 6. Діаграмма порівняння коефіцієнтів використання 
несучої здатності матеріалу за граничним станом Wт/G 

 

Збільшення коефіцієнта використання несучої 
здатності матеріалу еквівалентно зменшенню витрати 
спецпрофілю при кріпленні виробок. Геометрична 
жорсткість [7] при крутінні lk профілів СВПУ: 
14а,17б,19б,22б,27б і 33б більше жорсткості профілів 
СВП: 14,17,19, 27 і 33 на 30,5-64,7%. 

Різке (у 1,3-1,7 рази ) збільшення моментів 
інерції при крутінні Ік до кріплення з профілів СВПУ 

порівняно з кріпленням з профілів СВП гарантує додатковий економічний ефект за рахунок 
підвищення коефіцієнта повторного використання кріплення і має вирішальне значення для 
застосування високоякісної сталі. Застосування такої сталі дає великий економічний ефект. Це 
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доведено вченими ФРН ще в 1958 р. [4]. В роботі [7] на основі численних дослідів встановлено, 
що найбільш доцільно застосовувати високоміцні сталі з середнім межею текучості 60 кг/мм2. 
В результаті застосування високоміцної сталі з межею текучості 67 кг/мм2 замість сталі з ме-
жею текучості 24 кг/мм2 конструктивна вага кріплення в багатьох випадках зменшувався на 
50%, а ціна на 30%. Встановлено також, що збільшення межі текучості вище 70 кг/мм2 не 
економічно. Після досягнення цієї межі відношення: вартість тонни/межа текучості 
залишається постійним. Це стимулює застосування сталей високої міцності при одночасному 
переході до легких профілів. На основі досліджень [7] можуть бути визначені витрати на 
кріплення при застосуванні сталей різної міцності. Також передбачається, що при застосуванні 
більш міцних сталей несуча здатність профілю залишається незмінною, а його конструкція 
полегшується. зважаючи на те, що градація профілів по моментах опору не завжди збігається з 
різницею в міцності обраних сталей, досягається лише часткове зменшення витрат на придбан-
ня матеріалів, однак при застосуванні високоякісних сталей необхідно додатково враховувати 
наступні технічні та економічні переваги: 

Невелика вага окремих елементів кріплення та пов'язане з цим полегшення транспортуван-
ня, установки рам кріплення і зменшення витрат за цими статтями. 

Для високоякісних сталей величина пружнього допустимого навантаження, в порівнянні з величи-
ною граничної несучої здатності, зростає, сприяючи зменшенню залишкової деформації матеріалу. 

Більш висока несуча здатність і великий термін служби елементів кріплення зменшують 
кількість перекріплення виробок, а тим самим знижують експлуатаційні витрати, забезпечують 
більш легке вилучення рам і зменшують обсяг робіт, пов'язаних з випрямляння елементів 
кріплення перед їх повторним використанням. 

Елементи кріплення з високоякісних, нормалізованих і поліпшених сталей можуть бути 
піддані виправленню у шахті в холодному вигляді. Таким чином, відпадає необхідність видава-
ти металеве кріплення для ремонту в майстерню на поверхні. 

У роботі [4] особливо наголошується, що на несучу здатність аркового кріплення впливає не 
тільки допустиме навантаження на вигин в її площині. Необхідно також враховувати зусилля при 
стисненні і згині з площини кріплення, а також скручувальне навантаження. У зв'язку з цим 
профілі, за застосовуються, незалежно від величини моменту опору і межі текучості, повинні мати 
певну площу перерізу і певний момент опору скручування. Якщо важкі профілі замінюють більш 
легкими, то шляхом підбору кращого матеріалу можна зберегти ту ж величину допустимого наван-
таження на вигин або навіть збільшити її. При цьому момент опору крученню і площа перерізу 
профілю зменшуються, в результаті чого збільшується небезпека руйнування внаслідок кручення. 
Це обмежує застосування дуже легких профілів з високоміцних матеріалів. 

Для шахтних профілів прийнята достатньою межа текучості 60 кг/мм2. Тільки у виняткових 
випадках (наприклад, в штреках з сильним тиском, коли ця межа текучості є недостатньою, а 
відстань між рамами не може бути зменшено) слід застосовувати сталь з більш високою межею 
текучості і міцності [7]. У теперішній час у ФРН застосовується кріплення без термічної оброб-
ки і термічно оброблена [5]. Термічно не оброблені кріплення мають межу міцності 36 кг/мм2, а 
термічно оброблені - 57 кг/мм2. Термічно оброблена кріплення допускає багаторазову правку її 
елементів при повторному багаторазовому використанні. 

На підставі досвіду вчених ФРН вигідно замість сталі з межею текучості 33 кг/мм2, з якої 
виготовляються профілі СВП, застосувати міцну сталь з межею плинності 50 кг/мм2. У цьому 
випадку з урахуванням градації профілів по моменту опору [7] можна замінити профілі СВП: 
14, 17, 19, 27 і 33 відповідно більш легкими профілями СВПУ: 14а, 17б, 19б, 27б і 33б, що при-
зводить до зменшення маси профілів від 15,7 до 19,1%. Несуча здатність профілів СВПУ зі 
сталі з межею текучості 50 кг/мм2 більше несучої здатності профілів СВП зі сталі з межею 
текучості 33 кг/мм2. Так, збільшення межі текучості в 1,52 рази для згинальних елементів 
кріплення з профілю СВПУ 27в , що має Wx=105 см3, еквівалентно збільшенню Wx в 1,52 рази. 
В результаті маємо Wx=1051,52=159,6 см3, що на 15,3 % більше моменту опору профілю 
СВП 33. Аналогічно для стиснених елементів кріплення розрахункова площа поперечного перерізу з 
профілю СВПУ 27б на 22,6 % більше площі перерізу профілю СВП 33. Це дозволяє збільшити 
відстань між рамами, що дає додаткову економію металу. Автор [7] стверджує, що застосування 
профілів СВПУ з високоміцної сталі дозволить економити не менше 20 % металу, але застосування 
такої сталі для серійного профілю СВП малоефективне через його слабкого опору крученню. 
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У роботі [7] відзначається, що профіль СВПУ перевершує вітчизняні та зарубіжні аналоги 
за всіма розрахунковими параметрами. Це дозволяє ефективно використовувати високоякісні 
сталі і економити більше 20 % металу при великому зниженні витрат на зарплату, металовиро-
би, внутрішньовиробничий транспорт, що зменшуються з вагою профілів. Зменшується також 
кількість перекріплення виробок і збільшується термін служби елементів кріплення. Елементи 
кріплення з високоякісних сталей можуть бути піддані виправленню у шахті в холодному 
вигляді, що сприяє їх багаторазовому повторному використанню.  

Таким чином використання раціональних профілів креслення призводить до зниження 
трудомісткості гірничих робіт, спрощення зведення аркового кріплення, а також до здешевлен-
ня робіт, тобто зниження собівартості однієї тонни видобутої залізної руди. 
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Рассмотрены критерии надежности невосстанавливаемых элементов промышленных объектов поверхности 
горных предприятий. Выведены выражения для оценки количественных характеристик надежности элементов до 
первого отказа.  

 

Проблема и ее связь с другими практическими задачами. Теория надежности промыш-
ленных объектов поверхности горных предприятий - сравнительно молодое научное направле-
ние, формирование которого в современном виде относится к 50-м годам ХХ столетия. Первые 
шаги в области исследований надежности были связаны со сбором статистических данных о 
надежности отдельных элементов, а все усилия специалистов были направлены на определение 
причин ненадежности.  

Следующими шагами стали: развитие физической надежности (физики отказов) и развитие 
математических основ теории надежности, явившихся обязательным атрибутом разработки и 
проектирования сложных и ответственных объектов поверхности.  

Основные вопросы, которые изучает теория надежности - отказы технических элементов 
объектов поверхности; критерии и количественные характеристики надежности; методы анали-
за и повышения надежности элементов и объектов в целом на этапах проектирования, изготов-
ления и эксплуатации; методы испытаний на надежность; методы оценки эффективности по-
вышения надежности. 

В конкретных областях техники разрабатывались и продолжают разрабатываться приклад-
ные вопросы надежности, при этом решается вопрос о наиболее рациональном использовании 
общей теории надежности в конкретной области техники и ведется разработка таких новых по-
ложений, методов и приемов, которые отражают специфику данного вида направления.  

Обеспечение надежности является серьезной задачей для специалиста, эксплуатирующего 
сложные объекты поверхности, отказ которых может привести к авариям и чрезвычайным про-
исшествиям.  

Во-первых, он должен рассмотреть последствия каждого отказа.  
Неучтенные отказы могут стать впоследствии причиной невыполнения производственной 

программы.  
Во-вторых, частые отказы или длительные периоды неисправного состояния могут привес-

ти к полной потере работоспособности всего объекта и его непригодности к последующей экс-
плуатации.  

Третий аспект надежности связан с безопасностью для людей и окружающей среды. 
Работа любой технической системы может характеризоваться ее эффективностью[1] (рис. 

1), под которой понимается совокупность свойств, определяющих способность системы вы-
полнять при ее создании определенные задачи. 

В соответствии с ДБН В.1.2-14-2009 
[2] под надежностью понимают свойство 
объекта сохранять во времени в установ-
ленных пределах значения всех парамет-
ров, характеризующих способность вы-
полнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения, техниче-
ского обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортировки. 

Таким образом сформулированы ос-
новные понятия: 

1. Надежность - свойство объекта со-
хранять во времени способность выпол-

нять требуемые функции.  
2. Выполнение требуемых функций должно происходить при значениях параметров в уста-

новленных пределах.  
3. Способность выполнять требуемые функции должна сохраняться в заданных режимах; в 

заданных условиях. 
4. Объект должен обладать свойством сохранять способность выполнять требуемые функ-

ции в различные фазы: при рабочей эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. 

 
Рис. 1. Основные свойства технических систем
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Надежность - важный показатель качества объекта. Его нельзя ни противопоставлять, ни 
смешивать с другими показателями качества. Вот почему в определение понятия надежности 
входит выполнение заданных функций и сохранение этого свойства при использовании объекта 
по назначению. 

Постановка задачи. Очевидно, без знания основных вопросов математической теории на-
дежности невозможно реализовать наилучшие условия проектирования промышленных объек-
тов поверхности горных предприятий и решить задачи безопасности при их эксплуатации. Рас-
смотрение вопросов теории надежности, рассмотрение понятий, законов распределения отка-
зов, способов резервирования, и основных методов расчета надежности объектов поверхности 
до первого и последующих отказов элементов (всего объекта в целом) являются на сегодня од-
ними из актуальных. 

Изложение материала и результатов. Одним из основных понятий теории надежности 
является понятие отказа (объекта, элемента, системы) [3]. 

Отказ объекта - событие, заключающееся в том, что объект полностью или частично пере-
стает выполнять заданные функции. При полной потере работоспособности возникает полный 
отказ, при частичной - частичный. Понятия полного и частичного отказов каждый раз должны 
быть четко сформулированы перед анализом надежности, поскольку от этого зависит количе-
ственная оценка надежности. По причинам возникновения отказов в данном месте различают: 

из-за конструктивных дефектов; 
из-за технологических дефектов; 
из-за эксплуатационных дефектов; 
из-за постепенного старения (износа). 
Отказы по причинным схемам возникновения подразделяются на следующие группы: 
с мгновенной схемой возникновения; 
с постепенной схемой возникновения; 
с релаксационной схемой возникновения; 
с комбинированными схемами возникновения. 
Указанные свойства промышленных объектов и промышленная безопасность - взаимосвя-

заны. Так, при неудовлетворительной надежности промышленного объекта вряд ли следует 
ожидать хороших показателей по его безопасности. В то же время, перечисленные свойства 
имеют свои самостоятельные функции. Если при анализе надежности изучается способность 
объекта выполнять заданные функции (при определенных условиях эксплуатации) в установ-
ленных пределах, то при оценке промышленной безопасности выявляют причинно-
следственные связи возникновения и развития аварий и других нарушений с всесторонним ана-
лизом последствий этих нарушений. 

Критерием надежности называется признак, по которому можно количественно оценить 
надежность различных устройств. 

К числу наиболее широко применяемых критериев надежности относятся: вероятность 
безотказной работы в течение определенного времени P(t); средняя наработка до первого отка-
за Tcp; наработка на отказ tcp; частота отказов f(t) или a(t); интенсивность отказов l(t); параметр 
потока отказов w(t); функция готовности Kг(t); коэффициент готовности Kг. 

Характеристикой надежности следует называть количественное значение критерия надеж-
ности конкретного устройства. Выбор количественных характеристик надежности зависит от 
вида объекта. 

Рассмотрим следующую модель работы промышленного объекта. Пусть объект состоит из 
No элементов и пусть, если все они отказали, работа объекта считается законченной (т.е. про-
изошло обрушение элементов). Причем отказавшие элементы не ремонтируются и не восста-
навливаются. Тогда критериями надежности данных изделий являются: 

вероятность безотказной работы P(t); 
частота отказов f(t) или a(t); 
интенсивность отказов (t); 
средняя наработка до первого отказа Tcp. 
Вероятностью безотказной работы называется вероятность того, что при определенных ус-

ловиях эксплуатации в заданном интервале времени или в пределах заданной наработки не 
произойдет ни одного отказа. 
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Согласно определению 
P(t)=P(T<t),      (1) 

где T - время работы элемента от его включения до первого отказа; t - время, в течение которо-
го определяется вероятность безотказной работы. 

Вероятность безотказной работы по статистическим данным об отказах оценивается выра-
жением 

  oo NtnNtP )()(  ,      (2) 
где No -число элементов в начале работы (испытаний); n(t) - число отказавших элементов за 
время t; )(tP - статистическая оценка вероятности безотказной работы. При большом числе 

элементов (башенный копер) No статистическая оценка )(tP  практически совпадает с вероят-
ностью безотказной работы P(t). На практике иногда более удобной характеристикой является 
вероятность отказа Q(t).  

Вероятностью отказа называется вероятность того, что при определенных условиях экс-
плуатации в заданном интервале времени возникает хотя бы один отказ элемента. Отказ и без-
отказная работа являются событиями несовместными и противоположными, поэтому 

0

( )
( ) ( ), ( ) , ( ) 1 ( )

n t
Q t P T t Q t Q t P t

N
           (3) 

Частотой отказов по статистическим данным называется отношение числа отказавших эле-
ментов в единицу времени к первоначальному числу работающих при условии, что все вы-
шедшие из строя изделия не восстанавливаются 

Согласно определению 
tNtntf  o)()( ,      (4) 

где n(t) - число отказавших элементов в интервале времени от (t-t)2/2 до (t+t)/2. 
Частота отказов есть плотность вероятности (или закон распределения) времени работы 

изделия до первого отказа. Поэтому 

),(1)( tQtP     dttftP
t

o
 )(1)( .     (5) 

Интенсивностью отказов по статистическим данным называется отношение числа отказав-
ших изделий в единицу времени к среднему числу изделий, исправно работающих в данный 
отрезок времени. 

Согласно определению 
)()()( tNtnt cp ,     (6)  

где Nср=(Ni+Ni+1)/2 - среднее число исправно работающих элементов в интервале t; Ni - число 
изделий, исправно работающих в начале интервала t; Ni+1 - число элементов исправно рабо-
тающих в конце интервала t. 

Вероятностная оценка характеристики (t) находится из выражения 
)()()( tPtft  .      (7) 

Интенсивность отказов и вероятность безотказной работы связаны между собой зависимо-
стью 










t

o

dtttP )(exp)(  .      (8) 

Средней наработкой до первого отказа называется математическое ожидание времени ра-
боты элемента до отказа. 

Как математическое ожидание, Tcp вычисляется через частоту отказов (плотность распреде-
ления времени безотказной работы) 

dtttfTtM cp 



)(][ .       (9) 

Так как t положительно и P(0)=1, a P()=0, а, то 

dttPTcp
o



)( .      (10) 
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По статистическим данным об отказах средняя наработка до первого отказа вычисляется по 
формуле 

o

N

i
icp NtT

o


1

.      (11) 

где ti - время безотказной работы i-го элемента; No- число исследуемых элементов. 
Как видно из формулы (11), для определения средней наработки до первого отказа необхо-

димо знать моменты выхода из строя всех испытуемых элементов. Поэтому для вычисления 
средней наработки на отказ cpT  пользоваться указанной формулой неудобно. Имея данные о 

количестве вышедших из строя элементов ni в каждом i-м интервале времени, среднюю нара-
ботку до первого отказа лучше определять из уравнения 

o

m

i
cpiicp NtnT 

1
.     (12) 

В выражении (12) tcpi и m находятся по формулам 
tcpi =(ti-1 +ti)/2,  m=tk/t , 

где ti-1 - время начала i-го интервала; ti - время конца i-го интервала; tk - время, в течение кото-
рого вышли из строя все элементы; t =ti-1- ti - интервал времени. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Из выражений для оценки количест-
венных характеристик надежности видно, что все характеристики, кроме средней наработки до 
первого отказа, являются функциями времени.  

Рассмотренные критерии надежности позволяют достаточно полно оценить надежность 
невосстанавливаемых элементов. Они также позволяют оценить надежность восстанавливае-
мых элементов до первого отказа. Наличие нескольких критериев вовсе не означает, что всегда 
нужно оценивать надежность элементов по всем критериям. 

Также для наиболее широкого анализа надежности элементов промышленных объектов 
поверхности горных предприятий, требуется модель исследования и разработка критериев на-
дежности для восстанавливаемых элементов. 
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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЇ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗЕЙ 
 

Розроблено теорію та практика використання технологій реінжинірингу бізнес - процесів на підприємствах бу-
дівельної галузі . Розглянуті концепції підвищенної ефективності бізнес - процесів  на основі оцінки ефективності 
управління підприємством. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичним завданнями. Глобальна економічна 
криза 2008-2010 рр., в якій опинилася світова і українська економіка привела до суттєвих зни-
жень темпів економічного зростання будівельної галузі. Зупинити кризи , управляти підприєм-
ством в умовах рецесії дуже важко, але обґрунтувати стратегії післякризового розвитку і допо-
могти топ-менеджерам позбавитись особливо важких кризових наслідків можна за допомогою 
інструментарію та технологіям реінжинірингу [1]. Методично грамотне проведення реінжині-
рингу бізнес-процесів дозволяє знизити витрати, збільшити продуктивність праці, швидкість 
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виконання замовлень і послуг, підвищити якість продукції, позбавитись від неефективних ме-
неджерів, що особливо актуально для більшості підприємств будівельної галузі зі застарілою 
організаційною структурою, та в кінцевому результаті, вивести середню компанію в лідери. 
Для вирішення проблеми ефективного після кризового управління публічними акціонерними 
товариствами (ПАТ) та приватними акціонерними товариствами (ПрАТ), що працюють в буді-
вельній галузі необхідні доступні, адаптовані під бізнес-процеси управління будівництвом ме-
тодики проведення реінжинірингу. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемі реінжинірингу бізнес-процесів в останні роки 
присвячено значне число публікацій, що свідчить про актуальність теми досліджень і досягну-
тими результатами , які одержані в процесі практичного використання реінжинірингу . Особли-
ву увагу заслуговуює праця М. Хаммера і Дж. Чампі «Реінжиніринг корпорації. Маніфест рево-
люції в бізнесі» [2], яка стала першим джерелом для усіх наступних досліджень. Реінжиніринг 
безпосередньо пов'язаний з проблемою опису і моделювання бізнес-процесів, знайшов своє вті-
лення в працях Н.М. Абдикеева, В.Г. Мединського, С.В. Ільдеменова, С.В. Черемних, О.С. Че-
ремних [3]-[5], які автори статті використали за основу при досліджені управлінських бізнес-
процесів. У процесі виміру бізнес-процесу головною категорією його оцінки є ефективність. 
При проведені реінжинірингу бізнес-процесів підприємств будівельної галузі оцінку ефектив-
ності також виконують за допомогою комплексу фінансових показників, які є опосередковани-
ми і некоректними при реінжинірингу окремих бізнес-процесів [5]. За межами наукових дослі-
джень залишилися питання комплексної оцінки рівня ефективності бізнес-процесів управління, 
яка характеризує стан об’єкту до, після та під час реінжинірингу. 

Постановка завдання. У процесі управління публічними акціонерними товариствами бу-
дівельної галузі, які є виконавцями інноваційних проектів для підприємств ГМК, виникає необ-
хідність побудови трьохмірних моделей взаємозв’язку функцій управління-планування, органі-
зації, контроля, координації, мотивації та аналізу комплексного впливу цих функцій одна на 
одну. Модель слугує основою для виокремлення бізнес-процесів управління і встановлення 
взаємозв’язків між ними при проектуванні бізнес-процесами управління підприємством будіве-
льної галузі. У той же час для ефективного управління бізнес-процесами будівельної галузі по-
трібно розробити інтегральний показник ефективності бізнес-процесів управління , який слугує 
для діагностики стану управління промисловим підприємством. Діагностику потрібно викону-
вати як для обґрунтування необхідності реінжинірингу і оцінки його результативності, так і для 
контролю в режимі моніторингу виконання будівельних інноваційних проектів. 

Метою статті є розробка науково-обгрунтованої методики реінжинірингу бізнес-процесів 
управління для публічного акціонерного підприємства з врахуванням ефективності бізнес-
процесів управління. 

Викладення матеріалу та результати. У процесі виконання будівельними організаціями 
(наприклад, ПАТ «Криворіжаглобуд») проектів для підприємства ПАТ «ІнГЗК» побудовані ряд 
споруд для другої черги флотаційної фабрики. Менеджери виконують інженерні та інжинірин-
гові задачі, в результаті яких утворюється бізнес-процес. Під бізнес-процесом будемо розуміти 
сукупність послідовних, логічно зв’язаних дій, які виконуються в часі й просторі перетворюю-
чих входи і виходи за позначеною технологією з використанням ресурсів і направлених на до-
сягнення результату, цінного для клієнта. 

«Входом» бізнес - процесів управління є інформація, надана у вигляді документів , інстру-
кцій, регламентів, даних в електронній формі (файли) іншої інформації. На «виході» утворю-
ються продукти двох типів: інформація та управлінські рішення. Вихідна інформація по видам 
аналогічна вхідній, але відрізняється щодо змісту. Технологія управління у загальному вигляді 
полягає у накопичені, об’єднанні, перетворені інформації і розробки управлінських рішень. 
Відповідно з метою досліджень, кожний із етапів технології може бути, за допомогою декомпо-
зиції, розділений декілька рівнів. Технологія завжди забезпечується ресурсами: матеріально-
технічними, інформаційними, інтелектуальними. Якщо розглянути управління підприємством 
будівельної галузі, то «господарем» процесу є генеральний директор (Голова правління) ПАТ в 
особі власника бізнесу; кожний процес управління має свого «власника», сукупність яких на 
різних рівнях утворює апарат управління. Отже, якщо проаналізувати процес управління публі-
чними акціонерними товариствами (ПАТ) по елементно, можливо констатувати: управління є 
бізнес-процесом, що робить можливим проведення його реінжи-нірингу. Реінжиніринг бізнес-
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процесів управління орієнтований на підвищення ефективності, під якою будемо розуміти до-
сягнення поставлених цілей з раціональними витратами у реальні строки. Витратами бізнес-
процесу управління можуть бути визначені за даними бухгалтерського обліку. У той же час для 
управління потрібна опосередкована величина - показник вартості управління  

свг

згвозхвн

ВВ

ВВВВ
ВУ





)( ,     (1) 

де Внв - накладні загальновиробничі витрати, грн.; Взх - накладні загальногосподарські витрати, 
грн.; Вов - витрати на обслуговування загальновиробничі, грн.; Взг - витрати на обслуговування 
загальногосподарські, грн.; Ввв - витрати на виробництво продукції, грн.; Вс - затрати на сиро-
вину і допоміжні матеріали, грн. 

Звичайно, вважається, що витрати на управління необхідно мінімізувати, але з врахуванням 
мотивації управлінців нами рекомендовано ВУ підтримувати у межах 0,15-0,20.  

У будівництві специфіка управлінської праці пов’язана з оптимізацією часу на прийняття 
рішень і оперативністю, щодо його прийняття 

   рфnp ТТNNОП  ,      (2) 

де Np - кількість рішень , прийнятих всіма управлінцями за період Т; Nn - кількість питань, які 
потребують рішення, одержаних всіма управлінцями за період, що розглядається (одиниць); Тф 
- фактичний час, затрачений на прийняття рішень всіма управлінцями за період часу, що роз-
глядається; Тр - фонд робочого часу за період, що розглядається, рік. 

База даних для розрахунку ОП сформована шляхом проведення хронометражу  робочого 
дня керівника будівельної дільниці ПАТ «Кривбасаглобуд» . 

Теоретично можливо, що ОП>1, у тому випадку, коли Тф>Тр, що є наслідком надурочної 
праці менеджера. 

Якість і сервіс управлінських рішень є якісними факторами, їх неможливо виміряти, але мож-
ливо визначити лінгвістично або кількісно методом кодування по умовній порядковій шкалі . 
Якість позначимо числом К - середнім арифметичним експертних оцінок, які знаходяться в межах 
О<K<M , де М - найвищий бал у числовій оцінці якості. Для об’єктивності й точності рекоменду-
ється оцінювати якість по окремих групах управлінських рішень, сформованих за визначеним кла-
сифікаційним образом роботи управлінців підприємства [6]. Якщо спроектувати на управлінські 
рішення функції менеджменту, то можливо виділити п’ять груп управлінських рішень: при плану-
ванні; організації робіт; координації дій; контролі процесів; мотивації персоналу. 

Результуючий показник якості управління представимо як співвідношення усередненої 
оцінки якості управлінських рішень до максимально можливого балу експертної оцінки  

qMKЯП q
j 1  ,      (3) 

де Kj - середня оцінка якості управлінських рішень, які приймають менеджери в процесі вико-
нання функцій управління по заданій шкалі; j - функція управління (планування, організація, 
координація, контроль, мотивація ); q - число функцій управління; М - максимально можливе 
значення експертної шкали.  

У процесі досліджень визначено: М=10; 1<K<10, показник фактору ЯП має дискретну об-
ласть використання 0,1-1,0. 

Сервіс надання управлінських рішень будемо розглядати як процес взаємодії між керівни-
ком, який є виробником управлінських рішень і підлеглим - його споживачем. 

Розрахунок показника сервісу управлінських рішень (СВ) аналогічний розрахунку показ-
ника якості 

qL

Єj
CB

q
s 

 1 ,       (4) 

де Cs - середня закодована оцінка сервісу; S - їх характеристика, по заданій шкалі; q - число ха-
рактеристик управлінських рішень; L - максимально можливі значення шкали. 

Якщо кодування виконується по 10-ти бальній шкалі (L=10, 1<c<10), то показник (СВ) має 
дискретну обмежену область використання 0,1-1,0. 

Відносний характер показників ефективності дозволяє інтегрувати їх , визначити сумою 
параметрів, які входять в інтегральний показник на рівних правах. 

На практиці фактори чинять різний вплив, обмежити цей недолік можливо шляхом введен-
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ня вагових коефіцієнтів wi, які визначимо 

1
1




П

i
iw ,      (5) 

Задовольняють умовам wi0 і визначаються шляхом експертної оцінки. 
Отже, визначено параметри оперативності (ОП) прийняття рішень та сумарний показник 

якості (ЯП), який представимо як відношення усереднення оцінки якості рішень, які прийма-
ються менеджерами до максимально можливого балу (значення шкал). Розрахунок показника 
сервісу управлінських рішень (СВ) аналогічний розрахунку показника якості. Показник (СВ) 
прийнято в межах 0,1-1,0. 

Після цього визначається інтегральний показник ефективності управління (ЕФ) 

 


n

i
іi КЕФwЕФ

1
)( ,      (6) 

де wi - вагові коефіцієнти , визначені експертним шляхом для ЯП,ОП,ВП,СВ;КЕФі - експертні 
оцінки КЕФі =f(ЯП); КЕФ2=f(ПО); КЕФ2=f(ВП); КЕФ4 =f(СВ); n - кількість факторів. 

На основі експертних оцінок (метод Дельфі) визначено графіки залежності приватних кое-
фіцієнтів ефективності від факторів, які розглянуто раніш у роботі. На рис. 1-4 наведено ре-
зультати досліджень. 

Графіки дозволили методом інтерполяції установити математичну модель інтегрального 
показника ефективності (ЕФ) 

)001,0)lg(1(1,0)(55,0)(64,3(2,0)(3,0)11,0)(11,1(4,0 9,15,04   CBСПеСПОПЯПЕФ СП .(7) 
Виконавши математичні перетворення ,одержуємо формулу для розрахунку 

06,0)001,0)lg(1,0)(3,05,0)(73,0)(11,0)(44,0 49,1   CBОПеОПCПЯПЕФ СП . (8) 

     
Рис. 1. Графік залежності коефіцієнта ефектив-
ності від показника якості управлінського рі-
шення 

Рис. 2. Графік залежності коефіцієнта ефективності управлін-
ня від показника оперативності бізнес-процесів управління 

       
Рис. 3. Графік залежності коефіцієнта ефективності від 
показника вартості управління 

Рис. 4. Графік залежності коефіцієнта ефективності 
управління від показника сервісу надання управлінсь-
кого рішення 

 

Розрахований за даною формулою інтегральний показник ефективності управління - вели-
чина безрозмірна і знаходиться в інтервалі від 0 до 1, тому як основа для інтерпретаційної шка-
ли було прийнято стандартну шкалу бажаності: 

ЕФ від 0,00 до 0,19 - «Дуже неефективне управління»; ЕФ від 0,20 до 0,50 - «Низька ефек-
тивність управління»; ЕФ від 0,51 до 0,80 - «Достатня ефективність управління»; ЕФ від 0,81 до 
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1,0 - «Висока ефективність управління». 
Адекватність моделі була перевірена шляхом співставлення одержаних оцінок ефективнос-

ті управління для підприємства ПАТ «Криворіжаглобуд» і підприємств гірничо-металургійного 
комплексу ПАТ «ІнГЗК», ПАТ «ПівдГЗК». 

Матриця інтегральних показників ефективності управління публічними акціонерними то-
вариствами. 

Фактори 
Підприємство 

ЯП ОП СП СВ 
Параметри ЕФ 

Рейтинг незалежних 
експертів 

ПАТ «ІнГЗК» 0,82 0,69 0,16 0,75 0,69 4 
ПАТ «Криворіжаглобуд» 0,72 0,62 0,15 0,59 0,61 8 
ВАТ «ПівдГЗК» 0,68 0,59 0,24 0,20 0,51 28 

 

Отже, проведення реінжинірингу бізнес-процесу управління ПАТ «Криворіжаглобуд» за 
розробленою методикою дало такі результати: 

уніфікацію і спрощення управлінських технологій; 
якісно підвищився рівень праці керівника за рахунок делегування повноважень; 
створено систему діагностики управління з метою контролю його ефективності ; 
зменшено ресурсні витрати; 
підвищено конкурентоспроможність корпоративного підприємства, його мобільність та 

гнучкість. 
Висновок та напрямок подальших досліджень. Розроблені механізми діагностики ефективно-

сті бізнес-процесів управління, що дозволило використати інструментарії реінжинірингу бізнес-
процесів управління та визначити інтегровані показники якості управління публічним акціонерним 
товариством. В якості подальшого розвитку розроблених моделей - інтегрованого показника ефекти-
вності управління перспективним напрямком є розробка технологій стратегічного реінжинірингу і 
процесно-вартісного підприємством в умовах складного зовнішнього середовища. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПРЯМОВАНОГО РУЙНУВАННЯ  
ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ В СУБДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ 

 

Розглянуто математичний апарат створення моделі субдинамічного руйнування кристалічних середовищ та 
порід на основі структурних і безструктурних моделей, а також з застосуванням статистичного розподілу Вейбулла. 
Запропоновано комплексний підхід до побудови моделей процесу пластичної деформації, мікро- та макроруйнуван-
ня кристалічних порід. 

Ключові слова: кристалічне середовище, природний камінь, руйнування породи, розколювання, напруження, 
динаміка, математична модель. 

 

Проблема та її зв’язок з практичними завданнями. Технологія спрямованого руйнуван-
ня каменю по заданим площинам відома з давніх часів. І раніше і зараз це є єдиним способом 

                                           
 Жуков С.О., Кляцький В.І., Кальчук С.В., 2013 
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промислового видобутку блочної сировини. На даний час найбільш поширеними є такі способи 
механічного руйнування каменю при видобуванні блоків: буровибуховий, буроклиновий, 
гідроклиновий, піроклиновий (подібний до гідроклинового, з тією відмінністю, що рушійною 
силою є процес згорання паливної суміші в камері згоряння), НРЗ (невибухові руйнуючі засоби 
на основі хімічних реакцій), ГТХ (за допомогою генераторів тиску хімічних речовин, так звано-
го повільного вибуху), а також інші варіації цих способів в кар’єрі. Усі зазначені способи ха-
рактеризуються різною динамікою та процесом протікання створюваних зусиль розколу. 
Найбільш поширеним на гранітних кар’єрах України залишається застосування шпурового 
буріння в сполученні з пороховими зарядами або НРЗ. Саме завдяки своїй технологічній 
простоті цей спосіб має широке поширення, змінюючи лише засоби, якими реалізується 
технологія. 

Автори даної статті винайшли і розробили пристрій (рис. 1) і спосіб розколювання 
кристалічних порід в субдинамічному режимі, позбавлений головних вад існуючих вибухових і 
статичних методів створення розколюючих зусиль, за допомогою піроклинів, який вирішив 
проблему «неприступного» до того для гірничої практики діапазону між статичним 
(квазістатичним), та динамічним (вибуховим) режимами. 

Розроблене рішення на даний момент є вже достатньо апробованим і підтвердило свою 
ефективність. Але в промислову практику воно впровадження у вітчизняних кар’єрах не набу-
ло. У той же час ним надзвичайно зацікавилися французькі та німецькі фахівці, розуміючи, що 
воно йде набагато далі не тільки прикладних задач гірничого виробництва, але й суттєво 

розширює можливості самої геомеханіки.  
Розуміючи, що яким би не було вдалим технічне рішення, його викорис-

тання без відповідного теоретичного обґрунтування та методичного супро-
водження є вкрай проблематичним, автори даної статті, поглиблюючи до-
слідження, ведуть активний пошук шляхів узгодження протилежних за сво-
єю суттю традиційних тлумачень механізмів реалізації двох названих режи-
мів, які з причини існувавшого розриву в доступних динамічних діапазонах 
навантаження середовищ, не зовсім виправдано розглядалися як альтерна-
тивні. Розглянутий нижче варіант ілюструє один з багатьох підходів у спро-
бах створення придатної до використання математичної моделі на шляху 
розвитку теоретичних основ субдинамічної механіки.   

Взагалі, існуючі розрахунки технології направленого відколу переважно 
базуються на теорії статичного руйнування порід, що є перешкодою для 
розрахунку ефективних параметрів технології видобування каменю метода-
ми, відмінними від статичних. Тому розробка матема-тичної моделі, що аде-
кватно описує протікання процесів направленого руйнування каменю в 

субдинамічному режимі та визначення основних етапів цих процесів в означених умовах до 
повного руйнування каменю має вельми актуальне значення. 

Аналіз досліджень та публікацій. На відміну від руйнування металів та інших відносно 
однорідних матеріалів, руйнування природного каменю характеризується відмінними динаміч-
ними та статичними особливостями. 

В усіх дослідженнях з руйнування каменю, що проводилися раніше зарубіжними та 
вітчизняними авторами, спостерігається спільна риса: зміна механічних властивостей (накопи-
чення та розвиток мікродефектів) залежно від характеру поля прикладених навантажень та їх 
динаміки. 

Найбільш глибоко дослідження за цим напрямом проводилися А.А. Ґріффітсом, А.Ф. Йоф-
фе, А.К. Нікітіним, М.А. Большаніним, Ф.Ф. Вітманом, В.А. Степановим, Н.Н. Павловим та Г. 
Кольським [1]. 

Заслуговує на увагу кінетична теорія міцності, вперше запропонована С.М. Журковим [2], 
яка полягає в новому підході до аналізу зв’язків розривної міцності та часу дії навантаження. 
Пізніш Е.Д. Певзнером було встановлено, що для гірських порід у межах високих швидкостей 
деформації і тривалої міцності спостерігається відхилення від єдиної залежності кінетичної 
теорії міцності, запропонованої С.М. Журковим, А.Н. Ставрогін запропонував теорію в, основу 
якої покладено статистичну модель твердого тіла, яка об’єднує в собі подвійну природу руйну-
вання - на відрив та на зсув. Відповідно до цієї теорії, зростання швидкості деформації 

 
Рис. 1. Пристрій 

піроклину 
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супроводжується підвищенням загального рівня напруження в усьому об’ємі матеріалу. 
Підвищення загального напруженого стану матеріалу приводить до залучення в процес дефор-
мування все міцніших мікрозон зсуву. Ця теорія має достовірність лише для обмеженої групи 
порід, але для опису динаміки процесу руйнування блочного облицювального каменю є недос-
татньою, оскільки не враховує анізотропні властивості порід.  

Постановка мети і задачі дослідження. Враховуючи зазначене, постає необхідність у ма-
тематичному описі процесів направленого руйнування каменю, які об’єднують процеси мікро- 
й макроруйнування, а також процеси росту магістральних тріщин в субдинамічній 
(низькодинамічній) постановці задачі. 

Викладення основного матеріала та результати. Серед теорій, що розкривають 
особливості крихкого руйнування природного каменю як функції часу (тривалості) заслуговує 
на особливу увагу в даному контексті енергетична теорія Журкова [2], за якою 
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а також степенева залежність довговічності від навантаження (2) 























kT

E
tt a

n

p
pl

'

exp

       (2) 

За своєю суттю дані співвідношенню (1), (2) виражають усереднене значення довговічності 
в статичних випробуваннях коли значення напруг є константою в часі. 

З позиції субдинамічної постановки задачі руйнування, вирази (1) та (2) запишемо, як 
рівняння швидкості росту тріщини при руйнуванні в динамічних та субдинамічних режи-
мах (3), (4) 
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де К1 - коефіцієнт інтенсивності напружень, що діють в межах закону Гука, 
Так, як дані обчислення відносяться до лінійної теорії пружності, то співвідношення 

задовільно апроксимуються до стадії прискореного росту тріщини. 
Оскільки в даному дослідженні об’єктом квазістатичного руйнування є кристалічні гірські 

породи (граніт, габро, лабрадорит), що складаються з сукупності різних за властивостями 
мінералів та характеризуються міцністю міжмінеральних зв’язків у породі, то досліджуваний 
об’єкт є неоднорідним середовищем, для якого процес руйнування макроскопічних твердих тіл 
відбувається за статистичним розподілом Вейбулла [3] 

    n
oP   exp1      (5) 

Даний вид розподілу використовується рядом дослідників при випробуваннях за умови 
постійної швидкості навантаження.  

У теорії безструктурних (феноменологічних) моделей руйнування розростання тріщин 
розглядається, як стрибкоподібний випадковий процес. При цьому задача росту тріщин має ви-
гляд [4] 
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де V(l,t/Lо) - щільність розподілу розмірів тріщин при початковому розмірі Lо; Z(L, ) - середній 
час очікування елементарного акту росту тріщини (стрибки); ω(l) - щільність розподілу довжи-
ни стрибків. 

Фізична суть цієї математичної моделі полягає в тому, що за умов крихкого руйнування 
елементарний акт росту тріщини є складним багатоступеневим процесом, для опису якого на 
різних етапах руйнування необхідно задіяти енергетичну модель (1), (2), модель, що описується 
розподілом Вейбулла (5) та безструктурною моделлю (6). 

Застосовуючи дані функції до залежностей (3) і (4), одержимо значення середніх швидко-
стей росту тріщин при субдинамічному руйнуванні порід 
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Крім того, математичний опис субдинамічного процесу руйнування ускладнюється явищем 
гістерезису, викликаним схлопуванням устя тріщини з відсутності навантаження.  

Враховуючи те, що процес субдинамічного навантаження при направленому руйнуванні 
кристалічних гірських порід не передбачає розвантаження або циклічного прикладення наван-
тажень, то явищем гістерезису в даному випадку можна знехтувати.  

Розглянемо випадок чистої деформації зразків гірських порід при постійному навантаженні 
на розтяг (розрив) на прикладі моделі правильної геометричної форми, на протилежних гранях 
якої діють рівномірно розподілені, протилежно направлені сили.  

Руйнування породи в кінцевому підсумку відбудеться по деякій площині, яка співпадає з 
лінією відколу каменю.  

Площа S відколу чисельно дорівнює сумі елементарних міжміне-ральних зв’язків в породі.  
У разі кристалічних порід з неоднорідною структурою, в якій кожен елементарний 

міжкристалічний контакт має різне розташування і різну міцність, аналітично модель руйну-
вання можна представити у вигляді певного розподілу.  

Для крихких гірських порід найбільш адекватним, як зазначалося вище, є розподіл Вейбул-
ла, який був успішно використаним в дослідженнях учених K. Канеко, Ш. Чо, Й. Огата [5-7]. 

Отже, для аргументу функції розподілу Вейбулла сумарної площі елементарних контактів, які 
мають певні незалежні значення межі міцності на розтяг σ, є функція щільності розподілу f(σ).  

Тоді, сумарну площу зразка можна записати у вигляді інтегралу від розподілу щільності в 
діапазоні від 0 до σмах (9) 


max )( o dfS      (9)  

За умови постійного навантаження породи в процесі мікроруйнування бере участь тільки частина 
міжмінеральних зв’язків, міцність яких дорівнює, або є меншою, ніж напруження, зумовлене 
зовнішнім впливом. Виходячи з цього, більшому зовнішньому навантаженню - відповідно більша 
кількість елементарних міжмінеральних звязків, що залучаються до процесу руйнування.  

Дане положення повністю узгоджується з явищем динамічної міцності, тобто коротко-
тривалої здатності витримувати більші навантаження, ніж при статичних випробуваннях, що 
вивчалося багатьма вченими на прикладі кристалічних порід [8-12].  

Отже, дія статичного навантаження протягом відносно більш тривалого часу зумовлює 
мікроруйнування і зменшення площі контакту (накопичення пошкоджень).  

При зменшенні площі контакту та постійному значенні дії сили зростають внутрішні на-
пруження за рахунок зменшення площі, на яку діє ця сила.  

Тому, за певних значень руйнуючої сили, накопичення мікродефектів зі зменшенням площі 
контакту дійде до межі, коли залишаться лише найбільш міцні міжмінеральні контакти в 
породі, тобто виникне стан рівноваги і процес мікроруйнування зупиниться.  

При незначному збільшенні навантаження - продовжиться подальший процес втрати площі 
контакту зі збільшенням напруг на ній, при цьому порода в кінцевому підсумку буде зруйнова-
на повністю, а руйнування буде мати наростаючий неконтрольований характер. 

Умова однакового стану буде забезпечуватися у випадку рівності сил, що діють на породу 
ззовні, та сил протидії мінеральних зв’язків, і буде вона мати вигляд 

intFFext  ; 

Виразимо дану рівність через інтеграл щільності розподілу Вейбулла (10) 
          dfdfddf  0

max
0

max
0

   (10) 

За певного значення σ виникає стан критичної рівноваги.  
У випадку перевищення цього рівноважного значення відбудеться некероване остаточне 

руйнування каменю (11) 
  dlim       (11) 
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Щодо технологічної реалізації процесу можна зауважити, що векторно виколювання блоків жор-
стко обумовлюється просторовою орієнтацією природних первинно-пластових та субвертикальних 
системних тріщин, у зв’язку з чим в інженерних розрахунках вноситься поправка, яка залежить від 
параметрів системної тріщинуватості породного масиву, речовинного заповнення та стану тріщин, від 
чого залежать сили опору зсуву (FR) блоку при його відділенні від масиву (рис. 2).  

 

Рис. 2. Просторова орієнтація природних та штуч-
них площин у породному масиві 

 

Висновки. Оскільки загальний процес 
спрямованого руйнування кристаліч-них 
порід складається з ряду складних процесів 
мікро- та макроруйнування, які протікають 
паралельно, але, разом з тим, є 
взаємозалежними, а також з найбільш значи-
мого в даному контексті процесу росту 
магістральних тріщин, і ці процеси 
протікають за різними законами в звичайній 
та субдинамічній постановці задачі руйнуван-

ня, їх доцільно описувати аналітично з комплексно-системним використанням енергетичної 
теорії руйнування, статистичного розподілу та теорії безструктурних моделей. Разом з тим оз-
начений підхід щодо аналітичного опису процесу субдинамічного руйнування порід вимагає в 
подальшому встановлення невідомих поки що допустимих границь застосування кожної 
окремої аналітичної залежності, відповідно до етапів і динаміки навантаження та напруження 
середовища, аж до повного його руйнування для забезпечення адекватності такого моделюван-
ня. 
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зонтов. Такое условие может быть обеспечено при оптимальном сочетании ряда важных технологических парамет-
ров сооружения горных выработок, в частности, скорости их проходки, глубины шпуров, продолжительности про-
ходческого цикла и отдельных его операций, производительности горно-проходческого оборудования. 

С учетом того, что глубина шпуров является одним из основных параметров, от которого зависят эффектив-
ность буровзрывных работ, продолжительность проходческого цикла, что в конечном итоге определяет технико-
экономические показатели проведения выработок, этот параметр весьма актуален для исследования. Указано, что 
глубина шпуров является функцией многих факторов и определение ее оптимальной величины является достаточно 
сложной задачей. В статье сформулирована математическая модель, отражающую зависимость продолжительности 
проходческого цикла от технологических показателей при бурении шпуров в забое буровыми установками. Для ре-
шения модели разработана программа на языке C++, которая является инструментом для исследований вопросов 
организации проходки протяженных выработок глубоких шахт с помощью буровзрывной технологии под влиянием 
изменения параметров оборудования и горно-геологических условий.  

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Развитие горной про-
мышленности является важнейшим условием эффективного функционирования экономики 
страны.  

Необходимость проведения реконструкции действующих шахт в условиях значительных 
глубин разработки должна сопровождаться, в частности, интенсивными усилиями в направле-
нии научно-технического обеспечения работ, разработки соответству-ющего программного 
обеспечения. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ ранее опубликованных результатов иссле-
дований и современного состояния практики проектирования и строительства горных вырабо-
ток в различных условиях указывает на необходимость более детального учета особенностей 
сооружения подземных объектов для обеспечения их оптимальных параметров.  

Постановка задачи. Разработать соответствующие математическую модель и программ-
ное обеспечение для автоматизации исследований вопросов организации проходки протяжен-
ных выработок глубоких шахт с помощью буровзрывной технологии под влиянием изменения 
параметров оборудования и горно-геологических условий.  

Изложение материала и результаты. Эффективность работы шахт в немалой степени за-
висит от своевременности строительства на них новых горизонтов, которые должны заменить 
действующие.  

Такое условие может быть обеспечено при оптимальном сочетании ряда важных техноло-
гических параметров сооружения горных выработок, в частности, скорости их проходки, глу-
бины шпуров, продолжительности проходческого цикла и отдельных его операций, производи-
тельности горно-проходческого оборудования. 

В этой связи представляет интерес разработка математической модели, отражающей взаи-
мозависимость указанных технологических параметров, и, на ее основе, соответствующей ком-
пьютерной программы, которая позволила бы исследовать их изменение для широкого диапа-
зона условий.  

Известно, что глубина шпуров является одним из основных параметров, от которого зави-
сят эффективность буро-взрывных работ, продолжительность проходческого цикла, что в ко-
нечном итоге определяет технико-экономические показатели проведения  выработок.  

Глубина шпуров является функцией многих факторов и определение ее оптимальной вели-
чины является достаточно сложной задачей.  

Так, при взрывании шпуров глубиной меньше оптимальной часть газов взрыва прорывает-
ся по трещинам пород до полного разложения ВВ, что снижает эффективность взрыва.  

Увеличение глубины шпура способствует более полному использованию энергии взрыва, 
поэтому при постоянном коэффициенте использования шпуров удельный расход ВВ уменьша-
ется.  

При глубине шпура больше оптимальной заряд ВВ работает в более тяжелых условиях, что 
приводит к снижению КИШ, а для сохранения постоянного значения КИШ необходимо увели-
чить удельный расход ВВ.  

Таким образом, существуют оптимальные значения глубины шпуров в конкретных услови-
ях, обеспечивающие наибольшую эффективность буровзрывных работ. Именно они должны 
служить в разрабатываемой математической модели в качестве одного из элементов системы 
ограничений. 
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Проф. Н.М. Покровский предложил определять глубину шпуров (м) с учетом организации 
работ проходческого цикла [1] 
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где lш  - глубина шпуров, м; Тц - продолжительность проходческого цикла, ч; tз - продолжитель-
ность заряжания комплекта шпуров, ч; tв - время проветривания выработки после взрывания 
заряда ВВ, ч; Σtпз - продолжительность подготовительно-заключительных работ при бурении 
шпуров и погрузке породы, принимается равной 1-1,5 ч; N - число шпуров; пб, Рб - соответст-
венно количество бурильных машин и их эксплуатационная производительность; η - коэффи-
циент использования шпуров; μ - коэффициент излишка сечения; Sвч - площадь поперечного 
сечения выработки вчерне, м2; пп ,Рп - соответственно число и эксплуатационная производитель-
ность погрузочных машин в массиве; φп - коэффициент, учитывающий возможное совмещение во 
времени работ по бурению шпуров и погрузке породы; при последовательной организации работ 
φп=1,0, в остальных случаях φп=0,8; Нвк - норма времени на возведение единицы крепи (рама, тю-
бинговое кольцо, 1 м); lк - расстояние между рамами крепи, ширина тюбинга пк - число проходчи-
ков, задалживаемых на возведение крепи; φк - коэффициент, учитывающий возможное совмещение 
во времени работ по возведению крепи с бурением шпуров и погрузкой породы; при полном со-
вмещении или при отсутствии крепи; φк=0, в остальных случаях φк=0,6-1,0.  

В формуле (1) приводятся значения эксплуатационной производительности бурильных и 
погрузочных машин.  

Однако, они не всегда известны, в особенности это относится к зарубежному оборудова-
нию.  

Последние можно определить, зная соответствующие значения технической производи-
тельности. 

Производительность бурения шпуров перфораторами зависит от числа машин, крепости 
пород и диаметра шпура.  

При бурении перфораторами в породах с f=5-16 эксплуатационная производительность со-
ставит [2] 

Рб = nkнkokдkп/(0,15 + ас f)     (2) 

где Рб - эксплуатационная производительность, м/ч; п - число бурильных машин; kн = 0,8-0,9 - 
коэффициент надежности; ko=0,8-0,9 - коэффициент одновременности работы бурильных ма-
шин; kд - коэффициент, учитывающий диаметр шпура (для шпуров диаметром 32-36 мм kд=1, 
для шпуров диаметром 45 мм kд = 0,7-0,72); kп - коэффициент, учитывающий тип перфоратора; 
ас - коэффициент, учитывающий изменение скорости бурения в различных породах (в породах 
с f=5-10 ас=0,02, с f>10 ас=0,03); f - коэффициент крепости породы по шкале проф. М.М. Про-
тодьяконова. 

Производительность бурения установками (м/ч) согласно [3] зависит от крепости пород и 
типа оборудования 

Рб = 60nkokнvм/(1 + vмΣtвс)      (3) 

где п - число бурильных машин на установке, п=1 или 2; vм - механическая (машинная) ско-
рость бурения шпуров, м/мин; Σtвс= 1-1,4 мин/м - продолжительность вспомогательных работ 
(забуривания, обратного хода, перехода к бурению следующего шпура и т. п.). 

Эксплуатационная производительность погрузочной машины (Рп), м
3/ч, при погрузке поро-

ды в одиночные вагонетки, по данным [3], составит  
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где φпз=1,15-1,2 - коэффициент, учитывающий проведение подготовительных и заключитель-
ных работ, возведение временной крепи, ремонт и смазку машины и другие простои машины; α 
- доля объема породы первой фазы (для приближенных расчетов α=0,85-0,9); Pт - техническая 
производительность погрузочной машины или скреперной установки, м3/ч; tзм - время замены 
груженой вагонетки на порожнюю; Vв - объем вагонетки; kз=0,9 - коэффициент заполнения ва-
гонетки; ч; β=0,6-l - коэффициент, учитывающий совмещение подкидки породы с работой ма-
шины; nрб = 2-4 - число рабочих, занятых на подкидке породы; Ррб - производительность рабо-
чего на подкидке породы (при коэффициенте крепости пород по шкале проф. Протодьяконова 
f>3 Ррб = 0,8-1 м3/ч). 

После несложных преобразований формул (1-4) можно трансформировать в выражение, 
устанавливающее зависимость продолжительности проходческого цикла от ряда технологиче-
ских показателей.  

Поскольку в настоящее время при креплении капитальных протяженных выработок на го-
ризонте наибольшее распространение получила комбинированная крепь из анкеров и набрыз-
гбетона в этом случае продолжительность проходческого цикла составит: 

при бурении шпуров в забое переносными перфораторами 
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при бурении шпуров в забое буровыми установками 
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где Тц - продолжительность проходческого цикла, ч; Nа, Ра - соответственно объем работ и часо-

вая норма выработки при бурении шпуров под анкеры, Nуа,Руа - соответственно объем работ и 

часовая норма выработки при установке анкеров, Wнб,Рнб - соответственно объем работ и часо-

вая норма выработки при креплении набрызгбетоном. 

При строительстве выработок с заданной месячной скоростью имеет место следующая за-

висимость v=lшηТмес /Тц, где - Тмес продолжительность работ по строительству выработки ч/мес. 

Приняв условие Тц = пtсм, где  п - целое число; tсм - продолжительность смены, ч; и устано-

вив соответствующие ограничения, можно сформулировать математическую модель, отра-

жающую зависимость продолжительности проходческого цикла от технологических показате-

лей при бурении шпуров в забое буровыми установками 
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где maxmin , шш ll  - соответственно минимальная и максимальная глубина шпуров в забое выработ-

ки; maxmin , мм vv  - соответственно минимальная и максимальная машинная скорость бурения; 
maxmin , mm РР  - соответственно минимальная и максимальная техническая производительность по-

грузочной машины; maxmin , aa РР  - соответственно минимальная и максимальная норма выработ-

ки при бурении шпуров под анкеры; maxmin , yaya РР  - соответственно минимальная и максимальная 

норма выработки при установке анкеров. 

В случае применения для бурения шпуров в забое переносных перфораторов, в модели (7) 
вместо выражения (6) следует использовать зависимость (5).  

  
Рис. 1. Алгоритм нахождения  
технологических параметров 

Рис. 2. Нахождение времени работ 
 

Система (7) может быть решена с помощью методов случайного поиска, что позволяет по-
лучить необходимое множество возможных вариантов сочетания технологических параметров 
строительства горных выработок, при заданной месячной скорости проходки – продолжитель-
ности проходческого цикла, глубины шпуров, производительности бурового и погрузочного 
оборудования, а также оборудования, применяемого при креплении выработок. 
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Для решения указанной задачи специально разработаны алгоритм и компьютерная про-
грамма на языке C++, рис. 1 и 2. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Своевременное осуществление 
строительства новых горизонтов при реконструкции железорудных шахт позволит обеспечить 
ввод производственных мощностей взамен выбывающих в ходе эксплуатации и стабилизацию 
объемов добычи полезного ископаемого.  

Разработаны математическая модель и программное обеспечение для исследований вопро-
сов организации проходки протяженных выработок глубоких шахт с помощью буровзрывной 
технологии под влиянием изменения параметров оборудования и горно-геологических условий.  

Дальнейшие исследования целесообразно распространить на установление зависимости 
оптимальных организационных параметров сооружения протяженных выработок от различных 
факторов. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ СТОСОВНО УМОВ ПРАЦІ І ТРАВМАТИЗМУ  
НА ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

У статті розглянуто основні питання, які необхідні при обробці та узагальненні інформації стосовно травматиз-
му. Виділено головні функції та заходи боротьби з травматизмом на виробництві. Зосереджено увагу на  шкідливих і 
небезпечних факторах, вплив їх на працівників. Розглянуто динаміка та причини виникнення травматизму. 

Ключові слова: виробничий травматизм, система управління охороною праці, небезпечні ситуації, профілак-
тика травматизму,  технологія, трудова діяльність, умови праці, нещасний випадок, людський фактор. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Розроблення різних 
аспектів прогнозування шкідливого і небезпечного впливу на виробничий персонал гірничо-
металургійного комплексу, виконується протягом двадцяти років і залишається однією із акту-
альних під час оцінки ефективності заходів щодо покращення умов праці на гірничорудних 
підприємствах [1]. 

Вчені приділяють велику увагу дослідженню виробничого травматизму на гірничорудних 
підприємствах, які показують, що нещасні випадки відбуваються в основному при виконанні й 
повторюванні одних і тих же операцій. Гірничорудна промисловість займає восьме місце за рі-
внем травматизму. З кожним роком стан виробничого травматизму на підприємствах тільки 
погіршується [1,2]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням виробничого травматизму та його профі-
лактикою, оцінкою умов безпеки праці на гірничодобувних підприємствах займалася значна 
кількість видатних вчених, у зв’язку з чим теорія містить різні погляди авторів щодо сутності, 
змісту та структури методів та заходів щодо зменшення травматизму на виробництві. Вивчен-
ням і дослідженням ефективних методів зниження травматизму на виробництві, займаються 
давно, тому різноманітність теорії вражає. 

Постановка завдання. Для формування законодавчо-нормативної бази, методичних реко-
мендацій, досягненням необхідних цілей на виробництві, необхідно, розглянути декілька за-
вдань, які допоможуть побудувати довершену систему заходів які б створили безпечні, обдума-
ні умови праці на виробництві. Для досягнення таких завдань, необхідно: зробити аналіз мето-
дів в існуючий системі управління охорони праці від травматизму на гірничодобувних підпри-
ємствах Кривбассу; виявити фактори виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, та ви-
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ділити найчастіші небезпечні випадки; зробити описання небезпечних ситуацій;  розглянути 
знешкоджуючі заходи стосовно травматизму на виробництві; організувати навчання з питань 
небезпечних ситуацій на виробництві; запровадити запобігання появи нових небезпечних ситу-
ацій; утримати подальший контроль та керування системою знешкодження небезпечних подій 
на виробництві. 

Викладення матеріалу та результати. За результатами дослідження, авторами В.І. Рябу-
ха, Є.І. Анютін, О.С. Лобас. [3] було встановлено динаміку причин травматизму за деякий пері-
од дослідження. Математичне оброблення дозволяє прогнозувати динаміку причин травматиз-
му на найближчі роки, дає можливість обґрунтовано підходити до розроблення заходів з під-
вищення безпеки праці на технологічних процесах, машинах, механізмах, різному устаткуванні. 
Дослідження повторюваності причин травматизму показало, що в ряді випадків намічені захо-
ди за результатами досліду нещасних випадків є ефективними, їх виконання контролюється, і 
це приводить до зменшення травм.  

Основним завданням розслідування обставин нещасного випадку є найбільш повне роз-
криття всіх причин, що привели до травмування, а також визначення їх місця й ролі у виник-
ненні травмонебезпечної ситуації. Автори вважають, що для виключення повторюваності не-
щасних випадків, необхідно усунути тільки ті причини, які зіграли вирішальну роль у форму-
ванні травмонебезпечної ситуації, яка вже призвела до нещасного випадку[3]. 

Основою профілактики виробничого травматизму є найбільш повна локалізація існуючих 
небезпечних виробничих факторів. Якщо нещасний випадок трапився необхідно насамперед 
визначити, чому небезпечний виробничий фактор, став причиною травмування працівника. 

У даний час найбільшого поширення причин травмування стала класифікація в основі якої 
лежить фізична природа. Розподіляються  нещасні випадки за двома основними группами: 
організаційні і технічні. 

Аналіз отриманих даних показав, що число нещасних випадків зростало з-за конструктив-
них недоліків обладнання, відсутності нагляду за безпечним веденням робіт, з причин пору-
шень правил техніки безпеки, порушень технології введення робіт, порушень інструкцій і про-
дуктивної дисципліни, падаючих шматків гірничої маси, обвалів, обрушень, устаткування ма-
шин, механізмів, ручного інструменту, елементів кріплення, термічної речовини, шкідливих 
газів, падіння людини, падіння з висоти металу або скла [1-3]. 

В.І. Рябуха, Є.І. Анютін, О.С. Лобас пропонують розглянути схему причин нещасного ви-
падку, в якій наводиться безпосередня причина нещасного випадку та організаційні і технічні 
причини. Така схема дозволить більш правильно визначати причини нещасного випадку і від-
повідно більш обґрунтовано і цілеспрямовано розробляти заходи щодо зниження виробничого 
травматизму [1-3]. 

Також, значний вплив на поліпшення умов праці та зниження рівня виробничого травмати-
зму надає застосування нової техніки, яка поряд з підвищенням продуктивності праці полегшує 
і створює безпечні умови праці робітників. Особливо важливе застосування нової техніки для 
механізації й автоматизації трудомістких, важких і небезпечних процесів. Розроблений проект 
інститутом НІІБПГ "Типове положення про єдину систему робіт по забезпеченню безпечних 
умов праці на гірничорудних підприємствах" з профілактики виробничого травматизму. Метою 
цього типового положення є створення безпечних і санітарних умов праці, попередження виро-
бничого  травматизму і професійних захворювань. У вирішенні цих завдань закладено обов'яз-
кове дотримання законодавства з охорони  праці та техніки безпеки, інструкцій, правил, дотри-
мання всіма працівниками виробничої і технологічної дисципліни [1-3]. 

Розглядаються пріоритети наглядової діяльності у гірничодобувній промисловості та сфері 
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення. Багато уваги приділяється 
питанням безпеки при проведенні вибухових робіт. Планується введення в дію інструкції щодо 
визначення меж небезпечних зон при підготовці та проведенні масових вибухів у підземних 
умовах, така інструкція буде введена одночасно з Правилами безпеки під час роботи з вибухо-
вими матеріалами промислового призначення [1-3]. 

Розглядається питання стосовно основних факторів які впливають на стан екології та на-
вколишнього середовища. З метою покращення екологічного становища було розроблено на 
державному рівні програму, яка зобов’язує, при підривних роботах використовувати безтроти-
лові вибухові матеріали. Приділяють велику увагу проведенню паспортизації, а також ремонтів 
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будівель та споруд і їх конструктивних елементів, кваліфікації працівників, якості проведення 
навчання працюючих, проведенню роз’яснювальної роботи щодо недопущення виробничого 
травматизму [1-3]. 

Є.І. Інютін, С.П. Іллівна, С.Ф., Габдуліна [4] при досліджені причин травмування вказали, 
що в нашій країні травми в промисловості і на транспорті відбуваються з вини людини. Розгля-
даючи причини зростання травматизму у зв'язку з людським факторами необхідно вказати, що 
розвиток техніки випереджає, розвиток психологічних заходів з захисту від небезпечного і шкі-
дливого впливу. 

Дослідження авторів показали, що за остані 10 років недостатня навченість постраждалих 
послужила основною причиною 10-15 % нещасних випадків, а у 70 % нещасних випадків не-
достатня навченість з'явилася супутньою причиною. Тенденція зростання та зниження рівня 
виробничого травматизму гірників залежить від стажу роботи. Зі стажем роботи до 4 років 
рівень травмування збільшується, це пояснюватися тим, що знання працівника є теоретичними, 
практичний досвід набувається робітником під час роботи на виробництві. Однак, досвід набу-
вається повільніше, ніж зростає складність виробничих завдань [4]. 

У робітників зі стажем роботи від 4 до 6 років рівень травмування поступово знижується, 
пояснювати це тим, що знання та досвід адекватні складності виробничого завдання. Зі стажем 
роботи від 6 до 14 років працівник здобуває необхідний досвід для успішної і безпечної роботи, 
робітник починає вірити у свою здатність до уникання травм і аварій. Стаж роботи більше 14 
років вказує стійкий знижений травматизм.  

Перед психологічною безпекою ставитися завдання узагальнення досвіду організації без-
печних форм праці, вдосконалення структури "людина-машина", навчання й виховання праців-
ників. Необхідно підкреслювати роль особистості, її соціальної спрямованості, ступеня профе-
сійної навченості, типологічних особливостей для вирішення проблем безпеки. Психологія без-
пеки праці охоплює всі аспекти у питанні динаміки оператора протягом робочого дня, діяльно-
сті людини в умовах різних ритмів праці, специфіки трудових процесів в умовах механізації і 
автоматизації [4]. 

Необхідно відмітити, що супутня причина виробничого травматизму є недостатня навче-
ність працівників.Детальний аналіз программи та інструктування, проведений з урахуванням 
результатів аналізу виробничого травматизму, дозволив встановити ряд істотних недоліків у 
навчанні. У програмах навчання відсутні питання, знання яких необхідне працівникам для без-
печного виконання робіт. Число навчальних годин, недостатня для засвоєння предмету. 
Коефіцієнт частоти травматизму у кріпильників становить 19,3 у машиністів скреперних 
лебідок - 43, в той час на навчання безпеки праці відводиться 31 і 27 годин, що становить 5,9 і 
5,1 % загального часу, що виділяється програмами навчання на повний курс підготовки. Особ-
лива роль у системі навчання відводиться проводити інструктаж повторно. 

Автори пропонують покращити систему навчання персоналу, шляхом заходів, які допомо-
жуть налагодити всі види навчання з безпеки праці. Однією з основних функцій навчання має 
бути виховання у працівників свідомого ставлення до необхідності дотримання правил техніки 
безпеки. Збільшення кількості годин навчання по темі, повинна встановлюватися залежно від 
небезпеки виробничих процесів, виконання яких передбачено вимогами даної професії. Вста-
новлено, що самовільне проведення робіт, не властивих своїй професії, допускається через 
недисциплінованість виконавців. Це зустрічається серед робітників, що мають стаж не більше 
одного року. Це може бути результатом слабого контролю і недостатнього навчання [4]. 

Є.І. Інютін, С.П. Іллівна, С.Ф. Габдуліна, проаналізували, що частка кількості травм при 
виконанні робіт і операцій не за спеціальністю становить 10,5 %. Якщо взяти період у два роки, 
з числа травм, які сталися при виконанні робіт гірниками не за спеціальністю, 52,6 % випадків 
були з прохідниками, а 21,1% - з кріпильниками.  

Аналіз показав, що у 26,3 % випадків роботи не за фахом виконувалися робочими самовільно, а у 
73,7 % - з відома або за вказівкою осіб нагляду. Велику увагу приділено питанням електробезпеки, а 
також безпеці на транспорті. Виділено правила безпеки при виробництві навантажувально-
розвантажувальних операцій вручну і за допомогою механізмів. Приділено особливу увагу приведен-
ня робочого місця в безпечний стан, правилами усунення небезпек на робочому місці.  

Запропоновано заходи зниження травматизму, це: навчання робітників суміжним професіям, під-
готовка спеціалістів широкого профілю, також пропозиція структури психології безпеки праці, яка 
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полягає в можливості контролю, управління, виховання, навчання працівників на виробництві [4]. 
Також пропонують введення нової програми попереднього навчання по техніці безпеки, що 

дозволить більш повно та у відповідності з вимогами виробництва вивчати питання безпеки 
праці. Навчання дасть можливість отримати необхідний об'єм знань для безпечної на 
гірничорудному підприємстві в початковому періоді діяльності та суттєво знизити рівень ви-
робничого травматизму [4]. 

Є.І. Інютін, Ю.О. Котеленець, В.І. Рябуха [5] навели дослідження впливу типових проектів на 
зниження рівня виробничого травматизму. На підприємствах гірничорудної промисловості, що хара-
ктеризуються складністю технологічних процесів, високим рівнем небезпеки і технічною оснащеніс-
тю, наукова організація праці повинна бути спрямована на підвищення ефективності і забезпечення 
безпеки. У результаті проведених досліджень було встановлено, що деякі питання охорони праці й 
техніки безпеки в проектах не відображено, а багато з них висвітлено недостатньо.  

Аналіз причин та обставин нещасних випадків, що мали місце з робітниками основних професій 
продемонстровано авторами таблицею, згідно якої видно, що в проектах не міститься багато правил, 
норм і положень техніки безпеки, за порушення яких мали місце випадків травмування [5]. 

Приведені приклади правил, які в проектах відсутні, а саме: використання індивідуальних 
засобів захисту, пересування по сходах і площадках машин, немає заборони на перебування 
людей у небезпечних зонах. Для машиніста електровоза в типовому проекті немає заборони на 
виробництво ремонтних робіт без зняття напруги, для машиністів екскаваторів немає заборони 
на ведення робіт під нависаючим козирком уступу [5]. 

Для того, щоб типові проекти змогли зробити помітний позитивний вплив на зниження рі-
вня травматизму і нещасних випадків, автори пропонують існуючі типові проекти доповнити 
поопераційними картами безпечного введення робіт, типові проекти потрібно складати так, 
щоб за кожною виконуваною операцією було вказано заходи безпеки, місцеві проекти органі-
зації праці і організації робочого місця складати з урахуванням результатів аналізу нещасних 
випадків, які відбулись і можливих небезпек на даному виробництві [5]. 

Авторами [1-5] було доведено, що найбільша кількість нещасних випадків відбувається при керу-
ванні машинами та механізмами. Залежно від складності машин та їх потенційної небезпеки травми при 
їх експлуатації особами, які не мають відповідної кваліфікації, розподілилися так: при управлінні елект-
ровозами 36,8 %; управлінні монтажними лебідками 26,3 %; управлінні опрокидами 10,5 %. 

У результаті проведених досліджень дані показують, що найчастіше нещасні випадки при 
обслуговуванні машин і механізмів відбуваються з причин виробничого середовища, конструк-
тивними недоліками машин і механізмів 15,2 %, застосуванням неправильних і небезпечних 
прийомів в роботі 23,4 % випадків, порушенням обслуговуючим персоналом правил техніки 
безпеки і правил технічної експлуатації 14,3%; допуск до роботи осіб, які не навчені прийомам 
праці та правилам безпеки 5,0 %; несвоєчасне виконання оглядів і ремонтів обладнання 10,8 %; 
умовами праці на робочому місці, індивідуальними особливостями людини, недостатня забез-
печеність гірників необхідними засобами захисту від виробничих факторів небезпек і різного 
роду шкідливостей, недостатнє проводення інженерно-технічними працівниками профілактич-
ної роботи по забезпеченню безпечних умов праці на підприємствах, недостатня робота з про-
паганди нового, передового досвіду в галузі безпеки праці. Нещасні випадки при обслугову-
ванні машин і механізмів відбувається з організаційних причин 81,3 %, а також при роботі на 
несправному обладнанні, допуск до роботи ненавчених працівників [1-5]. 

Основні технологічні процеси виникнення травматизму це: гірничопрохідницькі роботи, а 
саме - прохідка виробок основного горизонту, тих що повстають, горизонтальних під поверхо-
вих виробок, стовбурів; очисні роботи, транспортування руди і породи. Також відмічено, що 
випадки травмування працюючих відбуваються на процесах, пов'язаних із спорудженням гір-
ничих виробок, в очисних вибоях при відбої, випуску та доставки руди, у діючих виробках від-
каточних горизонтів при експлуатації рухомого складу, вантажних люків, при кріпленні виро-
бок і пересування по них, при експлуатації пристворного механізму. 

Автори розподілили нещасні випадки на легкі, тяжкі й смертельні. Легкі травмуючи ситуа-
ції 33,3 %; важкі травми 34,2; смертельні випадки 39,0. Найбільш травмонебезпечними автори 
виділяють: ручні перфоратори 8,7 %; скреперні лебідки 8,2 %; рухомий склад внутрішнього 
шахтного транспорту 29,7 % травм, вантажні машини 6,8 %. 

Бурильник отримує травми з-за неадекватної поведінки в небезпечній ситуації 81 % нещас-
них випадків, 15 % - з вини інших осіб та 4 % - з-за недостатньої вивченості природних явищ. 
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Небезпечні фактори при бурінні шпурів: падаючи шматки породи з покрівлі виробки 22 %, 
транспортування кареток по рейкових шляхах 19.5 %, ліквідація бура, який заклинило 19,5 %, 
заміна бурильного молотка і ремонтні роботи 20 %, при пересуванні бурильника біля станка 3,8 
%, від бурового шламу 3,8 %, несправної повітряно-водяної магістралі 2,6 %, від отруєння про-
дуктами вибуху 2,5 %, від несправних підходів до робочого місця бурильника 10,2 %, вибухів 
накладних зарядів 2,5 %, а також при доставці бурового інструменту. 

Розглянутo питання про нещасні випадки гірників провідних професій залізорудних шахт 
Кривбассу [1-5]. 

Аналіз свідчить про те, що число нещасних випадків, однією з причин яких є неадекватна 
поведінка потерпілих, значно перевершує число нещасних випадків, які сталися з не залежних 
від постраждалих причин. Використовувані програми професійної підготовки, а також програ-
ми навчання техніці безпеки не в повній мірі забезпечують формування деяких важливих якос-
тей, необхідних фахівцю для безпечної роботи [1-5]. 

Для вдосконалення підготовки гірників з техніки безпеки автори пропонують метод нав-
чання за допомогою ситуаційних контрольно-навчальних карток. Інформаційною основою для 
їх складання є обставини і причини нещасних випадків. 

Автори запевняють, що необхідно боротися з травматизмом, з одного боку, зі створенням об'єктив-
но безпечних умов праці, основою якої повинні бути заходи технологічного й технічного характеру, а з 
іншого - професійний підбір гірників з урахуванням фізичних і психофізіологічних якостей та навчан-
ням їх обслуговування машин, чіткий розподіл обов'язків між усіма категоріями працюючих на підпри-
ємстві зі створення безпечних умов праці, системи контролю за станом охорони праці [1-5]. 

Є.І. Інютін, С.П. Іллівна, С.Ф. Габдуліна [6] розглянули питання бригадних форм організа-
ції праці на гірничорудних підприємствах. Перевагою бригадних форм організації праці є під-
вищення продуктивності і дисципліни праці, раціональному використанні робочого часу і об-
ладнання. Однак не в усіх трудових колективах, об'єднаних у бригади, однаково успішно вико-
нуються виробничі завдання, не всі працюють без травм та аварій.  

Для підвищення безпеки праці в бригадах було запропоновано методику, в якій основними 
критеріями використовувалися показники відсутності нещасних випадків протягом тривалого 
часу, мінімальну кількість зафіксованих порушень правил безпеки, відсутність аварій з вини 
бригадира, стабільно високі виробничі показники [6]. 

Поряд з такими методами як аналіз документів і спостереження використовувався метод 
опитування, анкетування та інтерв'ювання. Також оцінкою бригадира займалися робочі, для 
виявлення стилю керівництва використовувалась методика Фідлера. Використання t-критерію 
Стьюдента дозволило встановити значимі відмінності по 17 особистісним і професійним яко-
стям бригадирів. Оцінювалися якості тактовності, вдумливості, спокою, самоконтролю, уміння 
переконувати, уміння визнавати свої помилки, уміння радитися з підлеглими і ін. 

Проведені дослідження дозволили виявити, які особистісні якості необхідні бригадирам 
для успішного керівництва бригадою [6]. 

Використання результатів дослідження при навчанні бригадирів дозволило дати їм необхідні 
знання стосовно стилю керівництва і якості особистості, що необхідні керівнику бригади [6]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. На даний момент було розглянуто тільки до-
слідження деяких вчених, авторів наукових робіт, які присвятили себе дослідженню травматизму 
на виробництві. Автори наголошують, що необхідно приділяти багато уваги травматизму на виро-
бництві. Недосконала організація виробничого і трудового процесу, яка не в повній мірі враховує 
потенційну імовірність небезпеки, а саме відсутність ефективних заходів і засобів колективного 
захисту, запобіганню шкідливих факторів виробничого середовища. Низький рівень знань праців-
ників щодо питань з охорони праці, низький рівень трудової і технологічної дисципліни. Впрова-
джувані результати не завжди виправдовують сподівання тому, що розробляються взагалі для під-
приємства в цілому. Кожен випадок травматизму або професійної захворюваності - це біль, хворо-
ба, зміна устрою життя як постраждалого, так і людей, які його оточують. Тому необхідність по-
кращення умов праці гірників, зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності 
залишається актуальним, і на сьогодні займає одне з перших місць у світі. 

Оскільки атестація робочих місць за умовами праці більше контролює та впорядковує профе-
сійні захворювання працівників ніж виробничий травматизм, необхідне введення в систему методу 
який би контролював травматизм, а саме імовірність виникнення небезпеки на робочому місці пра-
цівника, удосконалення системи обліку та аналізу даних про випадки травматизму на виробництві, 
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проведення моніторингу для виявлення вузьких місць шляхом  застосування принципів оцінки та 
управління професійними та виробничими ризиками. Тому на сьогодні актуальним для розгляду є 
введення в систему охорони праці внутрішнього аудиту, як один з методів профілактики виробни-
чого травматизму, оцінки ризику на виробництві та покращення умов праці. 
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АНАЛИЗ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 8 СЕВЕРНОМ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОМ ШТРЕКЕ ПЛАСТА Bm1

5   
ШАХТЫ «ДОБРОПОЛЬСКАЯ» ОО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ» 

 

Представлен анализ результатов наблюдений за развитием геомеханических процессов в 8-м северном венти-
ляционном штреке пласта Bm1

5
 гор. 450 м шахты «Добропольская» при проведении его навстречу движущемуся за-

бою 7-й северной лавы. Выявлены наиболее характерные проявления горного давления в штреке на различном уда-
лении от его забоя. Установлены закономерности развития геомеханических процессов по мере изменения расстоя-
ния между забоями штрека и лавы. Показана реализуемость технологии проведения штрека навстречу забою дви-
жущейся лавы. 

 

Введение. Производственная ситуация на шахтах порой диктует необходимость нарезки 
новых лав до того, как работающая лава будет остановлена. При этом одна из подготовитель-
ных выработок, располагаемая вприсечку к эксплуатируемой, проводится навстречу забою 
движущейся лавы. В процессе проходки забой выработки попадает в пик опорного давления от 
лавы и геомеханические процессы в ее окрестности активизируются. Опыт подобного соору-
жения подготовительных выработок имеется в Западном Донбассе на шахтах «Терновская» и 
«Степная» [1-4]. Однако вмещающие породы там являются слабометаморфизированными, 
«мягкими», и геомеханические процессы в выработках протекают иначе, чем в других регионах 
Донбасса. В этой связи изучение особенностей проявления горного давления в выработках, находящих-
ся в зоне активного влияния очистных работ, для последующей разработки мероприятий для управле-
ния ими на шахтах Добропольского региона является актуальной научно-технической задачей. 

Целью настоящей статьи является анализ результатов наблюдений за проявлениями горного 

давления в 8-м северном вентиляционном штреке пласта Bm1
5  горизонта 450 м шахты «Доброполь-

ская», проводившемся навстречу движущемуся очистному забою 7-й северной лавы. 
Постановка исследований. Натурные измерения проявлений горного давления в выработ-

ке, проводимой навстречу забою движущейся лавы, проводились на шахте «Добропольская» в 
8-ом северном вентиляционном штреке пласта Bm1

5  гор. 450 м. Штрек на участке ПК1-ПК5+10 
проводился навстречу забою 7-й северной лавы. Между 7-м северным конвейерным штреком и 
8-м вентиляционным штреком, в соответствии с [5] был оставлен целик шириной 3 м. Выкопи-

                                           
 Шашенко А.Н., Гапеев С.Н., Король Г.Ю., 2014 
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ровка из плана горных работ приведена на рис. 1. Конструкция комбинированной рамно-
анкерной крепи, которой был закреплен штрек на исследуемом участке, показана на рис. 2. 

На рис. 3 представлена схема профиля измерений, где показаны: B - общая ширина выра-
ботки; H - общая высота выработки; h1,h2 - расстояние от замерного горизонта по кровле и поч-
ве соответственно; A1,A2 - расстояние от нижней кромки верхняка в замке до замерного гори-
зонта со стороны 7-й северной лавы и целика соответственно.  

 

 

Рис. 2. Схема установленной в 8-ом северном штреке комбиниро-
ванной крепи: 1-5 - сталеполимерные анкера стандартной длины; 6,7,15 
- сталеполимерные анкера стандартной длины, установленные в борт 
выработки с наклоном в сторону почвы; 8-10 - пластиковые или дере-
вянные анкера, установленные в пласт с обоих боков выработки с фик-
сацией в породах кровли (почвы). Анкера 9 и 10 устанавливаются по-
следовательно вдоль выработки; 11,12 - деревянные ремонтины min 20 
см под прогон из СВП; 13,14 - канатные анкера длиной 6,0 м. Устанав-
ливаются последовательно вдоль выработки 

 

На схеме рис. 3 параметры B и H определяют соответ-
ственно горизонтальную и вертикальную конвергенцию в 
выработке; параметры h1 и h2 определяют соответственно 
величину опускания кровли и поднятия почвы; параметры 
A1 и A2 определяют просадку в замках со стороны лавы и 
целика соответственно.  

Параллельно измерениям выполнялась также фотофик-
сация характерных проявлений горного давления (деформации рам крепи, выдавливание вмещаю-
щих пород, разрушение затяжки). 

Анализ измерений. Измерения и визуальное обследова-
ние в вентиляционном штреке проводились регулярно с 
31.05.2013 г. по 26.07.2013 г. Позже 15.11.2013 г. были вы-
полнены только визуальные обследования, поскольку в вы-
работке выполнялся ремонт и ее подготовка к последующей 
эксплуатации. В процессе наблюдений было установлено 
следующее.  

В ходе первого осмотра выработки, проведенного 
19.06.2013 г. при положении забоя лавы относительно забоя 
штрека на расстоянии 24 м в сторону устья выработки, уста-

новлено, что на всем протяжении 8-го вент. штрека наблюдались проявления горного давления, 
превалирующим видом которого являлось несимметричное пучение пород почвы: со стороны 
выработки, примыкающей к лаве, высота поднятия почвы была явно больше, чем с противопо-
ложной стороны. 

Наибольшая интенсивность поднятия почвы имела место на участках от забоя штрека 
(ПК5+10) до ПК3+10.  

В районе ПК4, где на момент осмотра находился проходческий комбайн, поднятие почвы 
было менее всего выражено, однако по бокам от комбайна, особенно со стороны 7-й сев. лавы, 

 
Рис. 1. Выкопировка из плана горных работ 

 

 
Рис. 3. Схема профиля измерений 
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пучение по величине ненамного меньше его величины на участках ПК4+10 и ПК3 (т.е., впереди 
и позади комбайна).  

Пучение проявлялось на участках от ПК1 до ПК3 в целом в виде равномерного поддутия. 
По мере приближения к забою пучение принимало несимметричный характер: максимум греб-
ня перемещался в сторону 7-й лавы.  

Разрушение затяжки на всем протяжении штрека, в том числе на участке установки ремон-
тин, незначительное. 

На участке ПК4+10-ПК5+10 со стороны 7-й лавы ножки рам претерпевали потерю устой-
чивости в виде закручивания вдоль продольной оси профиля на высоту от почвы выработки до 
середины ножки (максимум закручивания - внизу) с одновременным S-образным изгибом ниж-
ней части стойки вдоль стенки выработки в направлении от забоя. Противоположная стойка 
таких дефектов не имела. 

Особенностью наблюдавшегося пучения почвы в призабойной части выработки (ПК5+10-
ПК4+10) являлось то, что величина пучения с одной стороны ряда ремонтин (со стороны 7-й 
лавы) была в несколько раз больше, чем с другой стороны (со стороны целика), чего не наблю-
далось на других участках выработки, где даже несимметричное пучение не имело такой выра-
женной границы. 

Повторное обследование выработки было выполнено 25.06.2013г., показало, что несмотря 
на интенсивное воздействие на выработку горного давления, она пребывала в достаточно удов-
летворительном состоянии: сечение выработки на всех пикетах уменьшилось с момента перво-
начального осмотра незначительно, активность процессов деформаций крепи и пучения была 
ниже средней. 

Последующие осмотры проводились 12.07.2013 г. и 26.07.2013 г. При этом выработка пре-
терпела влияние посадок основной кровли в сопряженной 7 северной лаве, в момент которых 
интенсивность геомеханически процессов в штреке резко возрастала, что видно на рис. 5-7, на 
которых представлены результаты натурных замеров на характерных пикетах выработки. 

На всех графиках пунктиром показаны те участки, замеры по которым построены по ин-
терполяции, так как по разным причинам на указанную дату данный замер не проводился. 

В ходе обследования установлено, что до 30% выработки (в середине ее длины) находи-
лись в состоянии ближе к неудовлетворительному; на этих участках ее состояние на момент 
обследования было нестабильным, т.е. активные процессы в породном массиве продолжались.  

Основные деформации крепи выработки происходили в ее борту со стороны лавы, в основ-
ном они были привязаны к пласту и продам верхней подрывки, тогда как смещения в породах 
нижней подрывки развивались в основном как смещение стенки вместе с пластом; эти подвиж-
ки бока выработки приводили к деформированию верхняков рам (их Г-образно изгибало вниз и 
в выработку).  

Наиболее активным геомеханическим процессом оставалось пучение пород почвы; наи-
большая интенсивность которого имела место со стороны лавы, при этом гребень максимума 
пучения на большинстве пикетов проходил по линии центральных ремонтин.  

Обжатие рам крепи в основном происходило со стороны лавы, тогда как со стороны целика 
между рамой и стенкой выработки оставался зазор.  

На наихудших пикетах (ПК3-ПК4+10) проявлялся визуальный эффект укладывания выра-
ботки в сторону 7 северной лавы.  

Анкерные системы работали без перенапряжения, в местах их наибольшего нагружения 
эффектов вдавливания опорных элементов не наблюдалось.  
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Рис. 5. Изменение размеров 8-го северного штрека на пикете ПК3 

 
Рис. 6. Изменение размеров 8-го северного штрека на пикете ПК4 

Рис. 7. Изменение размеров 8-
го северного штрека на пикете ПК5 

 
На ряде участков выра-

ботки имела место (предпо-
ложительно) неправильная 
установка анкеров, как ка-
натных, так и стальных, что 
выражалось в отсутствии 
полного контакта (или в ас-
симетричном контакте) 
опорных элементов (планок 
и отрезков профиля СВП) 
анкеров с подхватами, мас-
сивом или рамами крепи (в 

зависимости от места установки анкера); некоторые анкеры (бессистемно) были недостаточно 
подтянуты к опорному элементу при том, что выработка находилась на момент обследования в 
условиях воздействия горного давления. 

За последние 8 дней активных наблюдений (с 18 по 26 июля) на большинстве профилей 
измерений (пикеты ПК5+10, ПК5, ПК4+10, ПК2, ПК1+10, ПК1) смещения контура штрека от-
сутствовали либо были весьма незначительными (от 2 до 7 мм за 8 дней), при этом интенсив-
ность смещений составляла от 0,25 мм/сут до 0,88 мм/сут. соответственно. 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 58 

На пикетах ПК4, ПК3+10, ПК3, ПК2+10, наиболее близким к зоне активного влияния со-
пряженной 7 северной лавы, смещения составили от 9 до 13 мм за 8 дней, что несколько выше, 
чем на других пикетах.  

Но в целом даже на этих пикетах интенсивность составляла от 1,1 мм/сут до 1,6 мм/сут.  
Наиболее активными геомеханическими процессами на пикетах ПК1, ПК3, ПК3+10 были 

вертикальные смещения, основной вклад в которые вносило пучение пород почвы.  
На других пикетах, где наблюдались остаточные геомеханические явления, незначитель-

ные деформации проявлялись в уменьшении ширины, вероятнее всего – за счет выдавливания 
пласта в штрек со стороны 7-й сев. лавы. 

В соответствии с полученными результатами, на момент последнего выполненного изме-
рения (26.07.13 г.) состояние геомеханических процессов на рассматриваемом участке выра-
ботки (ПК1-ПК5+10) можно охарактеризовать как стабилизировавшееся. 

Выводы. Технология проведения подготовительных выработок навстречу забою движу-
щейся лавы выполнима и безопасна. 

В горно-геологических условиях шахты «Добропольская» основным негативным проявле-
нием горного давления является пучение пород почвы, которое существенно интенсифициру-
ется под влиянием опорного давления приближающегося забоя лавы.  

Это влияние начинает проявляться на расстоянии 16 м после прохода сопряженной лавой 
забоя штрека, движущегося навстречу лаве. 

Пучение пород почвы является несимметричным по отношению к вертикальной оси выра-
ботки, абсолютная величина его существенно больше со стороны целика, разделяющего подго-
товительные выработки. 

Целик между выработками раздавлен с разрушением на явно выраженные слои, пласт угля 
в нем выдавлен в сторону выработки с обеих сторон. 

Рамы крепи на центральных пикетах экспериментального участка деформированы и тре-
буют ремонта, а местами частичной замены.  

Ремонтины отклонены на 15-20 от вертикального положения, при этом верхний их торец 
остается неподвижным.  

В этом положении они не выполняют свое конструктивное назначение. 
При ремонте крепи вывалов не наблюдается, анкерные болты выполнили свою функцию.  
Их количество в паспорте крепления требует корректировки в сторону увеличения, осо-

бенно со стороны почвы.  
Желательна установка деревянных (пластиковых) анкеров в угольный пласт целика между 

выработками. 
Со стороны целика особых деформаций контура выработки не отмечено. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  
ПЕРФОРАТОРОВ ПРИ УЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИБРАЦИОННОЙ  
И ШУМОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 С использованием общих методов квалиметрии разработана методика оценки технического уровня и качества 

переносных пневматических перфораторов при улучшении вибрационных и шумовых характеристик изделий. При-
ведены результаты такой оценки.  

Ключевые слова: перфораторы переносные пневматические, показатели качества, вибрационные и шумовые 
характеристики 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Технический уровень пе-
реносных пневматических перфораторов определяется совокупностью показателей, в состав 
которых входят показатели вибробезопасности и шумобезопасности, которые задаются через 
технические характеристики вибрации и шума, устанавливаемые в государственных стандартах 
и технических условиях. Несоответствие данных показателей нормативным требованиям обу-
славливает необходимость проведения работ по их улучшению.  

Анализ исследований и публикаций. Информацию об уровнях вибрации и шума пере-
носных перфораторов дают вибрационные и шумовые характеристики, которые определяются 
стандартными методами. Указанные характеристики установлены в настоящее время стандар-
том Российской федерации: ГОСТ Р 51246-99. “Перфораторы пневматические переносные. 
Технические требования и методы испытаний”. Ранее данные характеристики устанавливались 
стандартом СССР: ГОСТ 10750-80. “Перфораторы пневматические переносные. Технические 
условия”.  

ГОСТ Р 51246-99 устанавливает величины вибрационной характеристики в уровнях вибро-
скорости в месте постоянного контакта руки оператора с рукояткой виброгасящего устройства 
перфоратора, которые не должны превышать 117 дБ в октавных полосах частот 8-1000 Гц. 
Вибрационная характеристика изделия превышает предельно допустимую, поскольку при та-
кой величине уровня виброскорости допустимое время эксплуатации перфоратора составляет 
76 мин при фактическом времени эксплуатации до четырех часов в смену. 

Шумовые характеристики перфораторов по ГОСТ Р 51246-99 и ГОСТ 10750-80 приведены 
в табл. 1. 

Таблица 1   
Уровни допустимой звуковой мощности и уровня звука перфораторов 

Уровень звуковой мощности, дБ, в среднегеометриче-
ских частотах октавных полос, Гц Стандарт 

Тип перфорато-
ра 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень 
звука, дБ А 

ГОСТ Р 51246-99 Все типы 106 108 109 111 108 109 112 111 109 
ПП36 111 
ПП50 111 
ПП54 112 

ГОСТ 10750-80 

ПП63 

110 112 113 115 112 113 116 115 

113 
 

Отличия в уровнях звука перфораторов по новому и старому стандартам обусловлены 
только изменением метода определения шумовых характеристик: в новом стандарте измерения 
проводятся с применением имитатора нагрузки, т.е. без буровой штанги. Применение такого 
метода испытаний обосновывают особенностью производства данного типа горной машины, 
поскольку с формальных позиций буровая штанга является отдельным изделием, изготавли-
ваемым на предприятии-потребителе. Данный подход позволил производителям перфораторов 
формально снизить уровень звука изделий на 2-4 дБ А, что не изменило фактические величины 
уровней звука перфораторов при бурении. Поэтому уровни звука перфораторов по ГОСТ 
10750-80 являются более объективными величинами, которые и следует использовать при 
оценке показателей технического уровня и качества изделий. Величины уровней звука по ука-

                                           
 Гузь Б.А., Неймирко С.И., 2014 
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занному стандарту в среднем соответствуют действующим величинам уровней звука перенос-
ных пневматических перфораторов в условиях эксплуатации. 

Шумовые характеристики перфораторов должны соответствовать предельно допустимым 
шумовым характеристикам, которые устанавливаются, исходя из требований обеспечения на 
рабочих местах допустимых уровней шума в соответствии с нормативной величиной эквива-
лентного уровня звука 80 дБ А без применения средств индивидуальной защиты. Для перфора-
торов превышения допустимых уровней шума составляют 25-29 дБ А. 

Таким образом, вибрационные и шумовые характеристики переносных перфораторов не 
соответствуют нормативным значениям, согласно действующим стандартам они являются вре-
менными, технически достижимыми характеристиками, что требует проведения работ по их 
улучшению.  

Оценить эффективность мероприятий по улучшению вибрационных и шумовых характери-
стик перфораторов можно общими методами квалиметрии, применяемыми для количественной 
оценки качества продукции. Для оценки уровня качества используются дифференциальный, 
комплексный и смешанный методы, а определение значений показателей качества проводится 
измерительным, регистрационным, расчетным и органолептическим методами [1]. Методика и 
результаты оценки уровней качества горных машин расчетным методом приведена в работе [2]. 
В этом методе параметры весомости показателей назначения, надежности и эргономических 
показателей определялись методом эквивалентных соотношений, исходя из критерия увеличе-
ния выработки на горную машину на 1%, а для нахождения параметров весомости показателей 
экономного использования материалов и энергии использовался метод стоимостных регрес-
сивных зависимостей. 

Постановка задачи. Необходимой составляющей работ по улучшению вибрационных и 
шумовых характеристик перфораторов является количественная оценка комплексного показа-
теля их технического уровня и качества при реализации мероприятий по снижению вибрации и 
шума. Точность такой оценки определяет и принятие решений по целесообразности реализации 
средств и методов снижения вибрации и шума изделий.  

Изложение материала и результаты. Оценку основных составляющих технического 
уровня перфораторов одним показателем  обеспечивает комплексный метод. С этой целью 
применяется средний взвешенный арифметический показатель [3], определяемый по формуле  




n

i
ii KmU

1

, 

где Кi - относительный i-й показатель качества продукции; mi - коэффициент весомости i-го по-
казателя; n - число показателей. 

Входящая в приведенное выражение величина Кi определяется по формулам: Ki=Пі /Піб; 
Ki=Піб /Пі, где Пі - значение i-го показателя качества продукции, а Піб - значение i-го базового 
показателя. 

Коэффициенты весомости находятся по формуле [4] 
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где Мi - параметры весомости. 
Параметры весомости определяются из выражения 
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где ξi и Δξi - величина количества продукции и ее изменение; ΔПi - величина соответствующего 
показателя качества и его изменение. 

В работе [2] параметры весомости показателей назначения находились из соотношения 
между сменной нормой выработки на горную машину и показателем назначения, расчет этого 
параметра для скорости бурения переносным перфоратором выполнялся согласно методике, 
приведенной в [4]. Оценка параметров весомости эргономических показателей (вибрационных 
и шумовых характеристик) также проводилась по величине изменения показателя назначения.  

Для этого уровни виброскорости и звука выражались через допустимое время работы пер-
форатора в соответствии с санитарными нормами, которое включалось в зависимость для 
сменной нормы выработки, а затем использовалось соотношение между сменной нормой выра-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 61

ботки и допустимым временем работы. При такой оценке приведенная в [4] формула для смен-
ной нормы выработки была преобразована к виду [2] 

,
)/1( .

м
TkknlTv

lT
H

зпзoпрдб

и
см
доп

в 


  

где cм
допT - допустимое по санитарным нормам время на бурение и забуривание в смену, мин; l - 

глубина шпуров, м; ηи - коэффициент использования шпуров; vб - средняя скорость бурения 
шпура, м/мин; Тд - суммарный норматив времени на вспомогательные операции по бурению  1 
м шпура, мин; n - число шпуров в забое; kпр - коэффициент перебура шпуров; kо - коэффициент, 
учитывающий тип подающего устройства; Тпз.з - продолжительность подготовительно-
заключительных операций на цикл бурения в забое, мин. 

Величина cм
допT находилась из выражения: ,/ вдоп

cм
доп TT   где ψв - относительная доля затрат 

времени на бурение и забуривание в суммарном времени на выполнение всех операций при 
продвижении забоя [2].  

Допустимое время работы перфоратора в пересчете на 8-часовую смену при воздействии 
вибрации определяется при допустимой величине уровня виброскорости на виброзащитном 
устройстве 109 дБ, соответствующей санитарной норме для октавной полосы 31,5 Гц, которая 
является определяющей при работе переносных перфораторов 

,10/480 )109(1,0 минT vL
доп

  

где Lv - действующее значение уровня виброскорости на виброзащитном устройстве. 
Для шума допустимое время работы в пересчете на 8-часовую смену при допустимой вели-

чине уровня звука 80 дБ А определяется по формуле 
,10/480 )80(1,0 минT AL

доп
  

где LА - уровень звука на рабочем месте при работе перфоратора, дБ А.  
Согласно результатам вычислений по формуле (2) величины параметров весомости показа-

телей вибрационной и шумовой безопасности не зависят от исходного уровня виброскорости 
или уровня звука базового образца. В общем случае это справедливо, если на изменение рас-
сматриваемых показателей не накладывается каких-либо ограничений. Однако уровни вибро-
скорости и звука ограничены как по максимальной величине, так и нормативными значениями, 
по достижению которых эти показатели не должны входить в состав оцениваемых показателей 
технического уровня и качества продукции. При учете этих ограничений по мере приближения 
показателей базового образца к нормативным значениям величина параметров весомости 
должна уменьшаться. 

Поэтому в методику определения параметров весомости согласно [2] были внесены изме-
нения, суть которых сводится к нахождению максимальных величин параметров для гранично-
допустимых уровней виброскорости и звука, а при соответствии уровней базового образца 
нормативным требованиям параметры весомости равняются нулю. При этом принимается, что 
параметры весомости изменяются в данном диапазоне граничных величин по линейной зави-
симости. 

Тогда параметры весомости Mв и Mш вибрационных и шумовых характеристик определятся 
линейной интерполяцией 

;)109/()109( maxmax  vvвв LLMM ,)80/()80( maxmax  AAшш LLMM   (2) 

где max
vL  и max

AL - максимальные уровни виброскорости и звука при работе машины, дБ и дБ А, а  
max
вM и max

шM - параметры весомости, соответствующие максимальным уровням max
vL  и max

AL . 

Максимальные значения параметров max
вM и max

шM  определяются согласно [2]. Максималь-

ный уровень виброскорости max
vL  для локальной вибрации установлен санитарными нормами: 

величины виброскорости могут превышать нормативные значения не более чем в 4 раза, а при 
больших превышениях эксплуатация машины запрещается. Для октавной полосы с частотой 
31,5 Гц это соответствует уровню виброскорости 121 дБ. 

Для шума максимальная величина уровня звука принята равной 120 дБ А, что соответству-
ет нижней границе слухового порога болевого ощущения [5]. 

Расчет параметров весомости для перфоратора ПП50В1 проводился с учетом указанных 
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максимальных значений уровней шума и вибрации. Согласно результатам проведенной оценки, 
величины параметров max

вM и max
шM близки к единице.  

При нахождении параметров весомости по формулам (2) определяемые величины сущест-
венно зависят от выбора исходных величин уровней Lv и LА. Для перфоратора ПП50В1 величи-
на Lv принималась равной 115 дБ, что соответствует превышению допустимых величин вибро-
скорости на частоте 31,5 Гц в два раза, имеющему место при забуривании и бурении по твер-
дым породам. В этом случае величина параметра: Мв=0,42. Для вибрационной характеристики 
перфоратора по ГОСТ Р 51246-99 (117 дБ) величина параметра составляет 0,67.  

Еще более существенное увеличение параметра весомости будет иметь место, если в каче-
стве базы сравнения выбрать перфоратор YT28 китайского производства, оснащенный рукоят-
кой, жестко соединенной с корпусом. Уровни виброскорости на корпусе близкого по конструк-
ции перфоратора ПР25МВ, выпускавшегося в СССР в 60-х годах прошлого века, превышали 
санитарную норму в 10 раз (129 дБ) [6]. По приведенной методике указанную величину уровня 
нельзя использовать для оценки параметра весомости, такое изделие запрещено к эксплуатации 
согласно требованиям санитарных норм. Однако если принять, что величина vv LL max , то па-

раметр весомости Мв=1. 
Величина параметра весомости Мш составила 0,775 при исходном уровне звука базового 

образца 111 дБ А согласно табл. 1. Такая величина уровня звука имеет место при бурении шпу-
ров в горных выработках большого сечения, но в выработках малого сечения уровень звука 
может возрасти до 114 дБ А. При такой величине уровня звука параметр весомости Мш=0,85. 

Из изложенного следует, что оценка технического уровня и качества переносных пневма-
тических перфораторов требует тщательного подбора исходных данных, как при выборе базо-
вых образцов, так и при установлении величин показателей, используемых в расчетах.  

Остальные величины параметров весомости приведены в работе [2]. Результаты расчета 
коэффициентов весомости по формуле (1) сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты весомости показателей технического уровня перфоратора ПП50В1 

Категория показателей  Наименование Величина коэффициента 
назначение скорость бурения 0,24 
надежность 80%-ный установленный ресурс 0,29 

масса 0,105 экономное использование 
материалов и энергии расход воздуха 0,025 

уровни звуковой мощности 0,22 
эргономические 

логарифмический уровень виброскорости 0,12 
 

Оценка улучшения комплексного показателя технического уровня и качества при сниже-
нии вибрации и шума осуществляется по величине прироста соответствующих показателей. 
Формула для нахождения прироста показателя при снижении шума приведена в работе [2]. Для 
вибрации соответствующая формула имеет вид 

%,100




б
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б
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где mв - коэффициент весомости для вибрации; допT  и б
допT  - допустимое время работы перфора-

тора в смену при воздействии вибрации для нового и базового образца, мин; Траб - фактическое 
время работы в смену, мин. 

Если найденная величина Тдоп>Траб, то в формулу (3) подставляется величина Тдоп =Траб.  
Анализ зависимости прироста показателя шума ΔUш от уровня звука перфораторов приве-

ден в работе [2]. Прирост показателя возрастает при уменьшении времени работы перфоратора 
в смену и при снижении исходного уровня звука базового образца. Зависимость величины ΔUш 
от уровня звука LA является существенно нелинейной, а максимальный рост показателя дости-
гается при снижении шума до нормативных требований. 

Зависимость величины прироста показателя вибрации ΔUв от уровня виброскорости Lv на 
рукоятке перфоратора ПП50В1 для времени работы 240 мин в смену показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменение комплексного показателя технического уровня 
перфоратора ПП50В1 при снижении вибрации 

 

Приведенная зависимость также является нелинейной, 
поскольку входящие в (3) величины допT  и б

допT  определяют-

ся по формуле, содержащей степенную функцию, однако 
нелинейность кривой незначительна ввиду достаточно 
большого значения времени б

допT , составляющего 120 мин. 

При снижении уровня виброскорости от 115 до 114 дБ 
прирост показателя составляет 3,1%, а от 113 до 112 дБ – 4,9%. 
Максимальный рост показателя (на 12%) достигается при сни-

жении уровня виброскорости до нормативных требований по эквивалентной величине (112 дБ). 
Переносной перфоратор ПП50В1, для которого проведена оценка показателя технического 

уровня, оснащен лучшим в настоящее время по эффективности виброзащитным устройством 
ПП50В1.340. При выборе в качестве базового образца других конструкций перфораторов рост 
показателя вибробезопасности будет более существенным. При снижении уровня виброскоро-
сти на рукоятке со 117 дБ (вибрационная характеристика по ГОСТ Р 51246-99) до нормативных 
требований рост показателя составит 18%, а для китайского перфоратора YT28 максимально 
возможное улучшение показателя равняется 25%. 

В практике конструирования переносных пневматических перфораторов принято, что ми-
нимальное увеличение скорости бурения, при котором целесообразно проводить модернизацию 
изделия, составляет не менее 20%. По приведенной методике оценки комплексного показателя 
технического уровня это соответствует приросту показателя скорости бурения на 4,8%.  

Такая же величина прироста показателей обеспечивается при снижении уровня виброско-
рости на виброзащитном устройстве на 1,5 дБ, что вполне осуществимо. Согласно данным ра-
боты [7], применение модернизированного виброзащитного устройства на базе рукоятки 
ПП50В1.340 с дополнительным динамическим виброгасителем может обеспечить снижение 
уровней виброскорости до нормативных величин.   

Технические возможности снижения шума перфораторов в настоящее время составляют   
3-5 дБ А, что соответствует росту величины ΔUш на 0,1-0,2%, поэтому на данном этапе такие 
средства следует применять в сочетании с улучшением других составляющих комплексного 
показателя изделий. В последующем, при получении более существенных величин снижения 
шума, указанные средства могут применяться и самостоятельно.  

Таким образом, разработанная методика оценки технического уровня и качества перфора-
торов позволяет определить вклад составляющих вибро- и шумобезопасности в комплексный 
показатель. Результаты выполненной оценки подтверждают необходимость и целесообразность 
проведения работ по улучшению вибрационных и шумовых характеристик изделий.  

Увеличение комплексного показателя технического уровня и качества при снижении виб-
рации и шума является фактором повышения конкурентоспособности переносных пневматиче-
ских перфораторов на мировых рынках сбыта в современных экономических условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
В РАСЧЕТАХ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

 

Исследованы области применения методов расчета механических характеристик деталей машин, основанных 
на принципах детерминизма. Показано, что они не обеспечивают требуемой точности и надежности расчетов. Пер-
спективными являются вероятностные методы расчета, в качестве которого рекомендуется метод статистических 
проверок статистических гипотез. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. При проектировании ма-
шин различного функционального назначения преимущественно применяются методы расче-
тов, основанные на принципах детерминизма [1,2]. Эти методы обеспечивают достаточную 
точность расчетов, относительно просты для выполнения математических расчетов, каждый из 
расчетных параметров имеет определенный физический смысл и т.п. Однако эти методы имею 
и существенные недостатки, которые заложены в самой сути принципов детерминизма.  

Так для выполнения расчетов механических характеристик деталей машин, прежде всего, 
необходимо выполнить математическое описание объекта расчета, которое должно быть по 
возможности простым. Для этого в инженерных расчетах реальный объект заменяют идеализи-
рованной математической моделью или расчетной схемой в случае простой конструкции. Аде-
кватность математической модели и реального объекта не может быть абсолютной, поскольку с 
увеличением точности модели увеличивается ее сложность и в какое-то время ее использование 
становится нерациональным. Поэтому приходится мириться с неизбежными допущениями, та-
кими, например, как однородность конструкционных материалов, постоянство механических 
характеристик деталей во времени, идеализация опор, видов нагрузки, формы деталей и т.п., и 
как следствие, возникающими при этом погрешностями расчетов. 

Повысить надежность и достоверность методов расчетов механических характеристик де-
талей, основанных на принципах детерминизма, можно путем рационального выбора матема-
тической модели и ее параметров, учитывая опыт проектирования и эксплуатации деталей ма-
шин-аналогов, правильно выбирая запас прочности проектируемой детали. Последняя проце-
дура является не простой, так как завышение коэффициента запаса прочности проектируемой 
детали обеспечивает повышение надежности работы при одновременном увеличении расхода 
конструкционного материала, а снижение коэффициента запаса прочности детали обеспечивает 
экономию материала при одновременном увеличении риска ее разрушения. 

Число факторов, влияющих на рассчитываемые механические характеристики деталей ма-
шин, множество. Это точность применяемых методов расчета, достоверность расчетных нагру-
зок, надежность определения и стабильность свойств материала, соблюдение правильной тех-
нологии изготовления деталей, соответствие условий эксплуатации техническому заданию, 
степень ответственности детали в общей работоспособности машины и т.п. Учесть многообра-
зие этих факторы в реальном процессе проектирования практически невозможно, поэтому ка-
чество и точность инженерных расчетов зависит, прежде всего, от квалификации и опыта про-
ектировщика, наличия информационных и технических средств, меры его ответственности за 
выполненную работу. Вследствие вышесказанного, область применения детерминированных 
методов расчета механических характеристик деталей должна со временем сокращаться.  

В практику современного проектирования необходимо внедрять вероятностные методы расчета 
механических характеристик деталей машин. При этом надо учитывать, что вероятностные методы 
расчета, как правило, обладают более сложным математическим аппаратом и для своей реализации 
требуют наличия современного технического обеспечения. Интенсивное развитие и возможность 
применения в промышленности IT-технологий создает благоприятные предпосылки для применения 
вероятностных методов расчета механических характеристик деталей машин.  

Анализ последних исследований и публикаций. В принципе, вероятностные методы рас-
чета в ограниченных пределах применяются и сейчас [1,2], например, используют табличные 
значения физических величин, определенных с заданной вероятностью, учитывают заданную 
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вероятность отклонения линейных размеров при определении расчетных значений зазоров и 
натягов. Однако лишь в работе [3] предпринята серьезная попытка разработать вероятностные 
методы для сварных и резьбовых соединений, зубчатых передач, валов, подшипников скольже-
ния и качения, муфт разного предназначения. Вероятностный расчет сопротивления усталости 
выполняется через квантили нормированного нормального распределения up, по которой в 
дальнейшем определяется вероятность безотказной работы Р. Причем  
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где n  - коэффициент запаса прочности усталости по средним напряженим, FWn / , где F - 
величина нагрузки, W - запас сопротивления разрушению; v-1 - коэффициент вариации предела 
выносливости; vF - коэффициент вариации нагрузки.  

Значение коэффициента запаса прочности усталости детали по средним напряженим n  
равно отношению средних значений предела выносливости материала 1  к средним значени-

ям действующих напряжений a . Предел выносливости детали d1  находится из математиче-
ского выражения 
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где 1  - среднее значение предела выносливости материала;  - коэффициент влияния абсолют-
ных размеров;  - коэффициент, учитывающий упрочнение; >1;  - коэффициент, учитывающий 
состояние поверхности; <1; k - эффективный коэффициент концентрации напряжений. 

Значение квантиля нормированного нормального распределения up можно выразить через 
действующие напряжения a  и редел выносливости детали d1   
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где sd и sa - соответственно средние квадратические отклонения предела выносливости детали и 
действующих напряжений; vd и va - соответственно коэффициенты вариации предела выносли-
вости детали и нагрузки; можно принять vd =0,2...0,3 и va =0,1...0,2 . 

Область применения метода расчета, рассмотренного выше невелика, поскольку отсутству-
ет его теоретическое обоснование, не всегда возможно определить исходную информацию для 
его применения. Поэтому дальнейшие исследования по разработке и применению методов тео-
рии вероятностей в расчетах механических характеристик деталей машин являются актуальны-
ми и необходимыми. 

Представляется перспективным применение для расчетов механических характеристик де-
талей машин методов статистических проверок статистических гипотез.  

Рассмотрим вероятностный расчет деталей машин, работающих в условиях переменных 
нагрузок. Это наиболее сложный случай нагружения, так как работоспособность деталей ма-
шин в этом случае зависит не только от величины переменной нагрузки, но и от числа циклов 
нагружения. Основной характеристикой прочности деталей при воздействии на них перемен-
ной нагрузки является сопротивление усталости.  

Таким нагрузкам подвергаются зубчатые колеса, валы, подшипники, лопатки турбин и дру-
гие детали машин.  

Переменная нагрузка приводит к возникновению в деталях переменного напряжения, ос-
новными характеристиками которого является амплитуда переменного напряжения a  и число 

циклов f. Значения переменных напряжений a , которые образуются в деталях машин, опреде-
ляются расчетным путем или методами тензометрирования в реальных условиях эксплуатации.  

Из-за этого значениям амплитуде переменного напряжения a  свойственно значительное 
рассеивание (рис. 1), что приводит к большим погрешностям результатов, полученных при ис-
пользовании детерминированных методов расчета.  

Лишь вероятностный метод расчета может дать приемлемую точность результата.  
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Рис. 1. Графики плотности распределения переменного напряжения с 
амплитудным значением a 

и предела выносливости материала детали
 
-1 

 

Условие работоспособности деталей машин, при воз-
действии на них переменного напряжения с амплитудным 
значением a , может быть описано неравенством 

a < 1 ,      (4) 

где d1  - предел выносливости материала детали. 

Численные значения предела выносливости материала детали 1  также имеют статистический 
разброс (см. рис. 1), возникающий вследствие колебания механических свойств конструкционных 
материалов от партии к партии и нестабильности технологии изготовления во времени. 

Если условие (3) не соблюдается и амплитуда переменного напряжения a  равна или 

больше предела выносливости материала детали 1 , то наступает разрушение детали. Таким 
образом, неравенство является условием потери работоспособности, при воздействии на деталь 
переменного напряжения с амплитудным значением a  

a  1 ,       (5) 

Так как и амплитуда переменного напряжения a  и предел выносливости материала дета-

ли 1  являются случайными величинами, подчиняющимися нормальному закону, то совмест-

ное положение их плотностей распределения )( af   и )( 1f  можно представить графиками, 
показанными на рис. 1.  

Сущность метода статистических проверок статистических гипотез состоит в следующем 
[4]. Выдвигается две гипотезы: одна - нулевая Нo, например, a = 1  (5). При нулевой гипотезе 
условие работоспособности (3) не соблюдается, выполняется условие (4), т.е. амплитуда пере-
менного напряжения a  равна или больше предела выносливости материала детали 1 , на-
блюдается разрушение детали. 

Вторая гипотеза - конкурирующая Н1, в качестве которой выберем неравенство (4) 

a < 1 . При этой гипотезе механические характеристики материала детали выбраны правиль-
но, условие работоспособности (3) соблюдается. 

Выдвинутые гипотезы могут быть правильными или неправильными, поэтому возникает 
необходимость их проверки. Для проверки нулевой гипотезы Нo специально подобранную слу-
чайную величину - критерий Z, значение которого обычно известно или его можно определить 
за [4]. После выбора критерия Z, множество его возможных значений разбивают на два непере-
секающихся подмножества, одно из которых содержит значения критерии Z, при которых ну-
левая гипотеза отвергается, и на второе, при которых эта гипотеза принимается. 

Строим правостороннюю критическую область при условии, чтобы вероятность попадания 
критерия Z в эту область, при справедливости нулевой гипотезы Нo, была равна принятому 
уровню значимости  

 )( kpzZP ,       (6) 

где zкр - критическое значение критерия Z, при справедливости нулевой гипотезы Нo. 
Для левосторонней критической области, которая симметрична правосторонней  

кркр zz  .        (7) 

Согласно [4], для того, чтобы найти границу левосторонней критической области zкр, дос-
таточно найти значение аргумента функции Лапласа Ф(zkp). 

2/)21()( крzФ .       (8) 

Тогда правосторонняя критическая область будет определяться неравенством 
Z>zкр,        (9) 

а левосторонняя критическая область будет - неравенством 
Z<zкр,       (10) 

Область принятия нулевой гипотезы Нo определяется неравенством 
Z>-zкр,        (11) 
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А область принятия нулевой гипотезы Нo будет определяться другим неравенством  
Z<zкр,       (12) 

Для того, чтобы при заданном уровне значимости  проверить нулевую гипотезу Нo о ра-
венстве математических ожиданий a = 1  двух нормальных генеральных совокупностей х и у 
с известными дисперсиями D(x) и D(y) при конкурирующей гипотезе Н1, в качестве которой 
выбрано неравенство (3) a  1  надо определить наблюденное значение критерия Zнабл  

m

yD

n

xD
ухZнабл

)()(
 .     (13) 

По таблице функции Ф(zкp) [4] находим критическую точку из равенства (7). Если Zнабл<-zкр 
нулевую гипотезу Нo отвергают. При выполнении расчета механические характеристики мате-
риала детали выбраны правильно, условие работоспособности (3) соблюдается.  

Если Zнабл>-zкр, нет оснований отвергать нулевую гипотезу Нo. При выбранных характери-
стиках материала детали условие работоспособности (3) не соблюдается, выполняется условие 
(4), т.е. амплитуда переменного напряжения a  равна или больше предела выносливости мате-

риала детали 1 и наступает разрушение детали. 
Выводы. Показано, что применение методов расчета механических характеристик деталей 

машин, основанные на принципах детерминизма, нерационально, так как они не обеспечивают 
требуемой точности и надежности полученных результатов. Перспективным является исполь-
зование вероятностных методов расчета, в качестве которого рекомендуется метод статистиче-
ских проверок статистических гипотез. 
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ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО  
ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ САМОХІДНИХ МАШИН 

 

Розглянуто існуючі шляхи скорочення витрат дизельного пального під час експлуатації самохідних машин. В 
результаті об’єктивного підходу, враховуючи масову дизелізацію парку самохідних машин, а також обмеженість 
нафтових ресурсів, обрано перспективний напрямок скорочення споживання світлих нафтопродуктів у вигляді вико-
ристання альтернативних видів пального. На основі аналізу переваг та недоліків використання кожного виду альтер-
нативного пального, обрано перспективний напрямок забезпечення роботи дизельних двигунів на суміші дизельного 
пального та газу – використання газодизеля. Аналіз доцільності використання газодизеля, проведено на експлуата-
ційних показниках трактора загального призначення «Кіровець» К-701, який було оснащено газобалонною установ-
кою. У результаті цього встановлено, що середній термін окупності (з врахуванням додаткових витрат на технічне 
обслуговування) складає 1400 мото-год або близько 2 років, а можливість скорочення витрат дизельного пального 
сягає 64,9 %. 

Ключові слова: аналіз, експлуатація, витрати пального, самохідні машини, альтернативні види пального, газо-
дизель, трактор.   

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Самохідні машини як 
технічні об’єкти, та основні засоби для підвищення продуктивності праці і зменшення наван-
таження на людину, використовуються майже у всіх галузях промисловості та народного гос-
подарства. У більшості випадків їх конструкція складається з рушія у вигляді двигуна внутріш-
нього згоряння, трансмісії та інших взаємозв'язаних функціональних частин (деталей, вузлів, 
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пристроїв, механізмів та ін.). 
Незважаючи на те, що використання даної техніки дозволяє суттєво покращити життєдія-

льність людини, її експлуатація супроводжується певними проблемами. Однією з головних 
проблем, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки є зменшення витрат на утримання та 
експлуатацію техніки за рахунок скорочення споживання світлих нафтопродуктів, а саме дизе-
льного пального. Це пояснюється специфічними експлуатаційними характеристиками дизель-
них двигунів, які практично монопольно використовується на всіх сільськогосподарських та 
будівельних машинах, вантажних автомобілях та залізничному транспорті і т.ін. 

У першу чергу така увага до даного питання, в Україні та інших країнах світу, пов’язана із 
систематичним щорічним здорожчанням світлих нафтопродуктів, яке призводить до збільшен-
ня вартості всіх видів виконуваних робіт та як наслідок кінцевої продукції [1]. 

У зв’язку з цим, а також тим, що близько 30 % собівартості послуг складають витрати на паль-
не, саме дана стаття видатків набуває одного з першочергових значень і затверджена в кожній краї-
ні на законодавчому рівні [2,3]. В Україні це є розпорядженні Кабінету Міністрів України від 15 
березня 2006 р. № 145-р «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» [4]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Розглянувши дане питання комплексно, на основі ана-
лізу наукових досліджень, було визначено загальні шляхи скорочення експлуатаційних витрат 
світлих нафтопродуктів, які притаманні самохідним машинам, що використовуються у всіх га-
лузях промисловості та народного господарства (рис. 1) [5-11]. 

 

 
Рис. 1. Основні напрямки зменшення експлуатаційних витрат пального 

Аналізуючи результати досліджень (рис. 1) слід зазначити: 
1. Дослідження в першому напрямку - направлені на вдосконалення конструкції вузлів та 

агрегатів, а також узгодження їх характеристик (параметрів) та режимів роботи машин. В пер-
шому випадку основний ефект досягається за рахунок підвищення коефіцієнта корисної дії 
(ККД) тих систем у яких втрати енергії є найбільшими - для машин та транспорту у цілому та-
кими є двигун і трансмісія. Але з урахуванням сучасного рівня розвитку транспортної енерге-
тики, це є досить складно, адже є певні обмеження в умовах організації робочих процесів, ме-
ханічною, термічною міцністю деталей, межами конструктивних параметрів та технологічних 
можливостей. У другому випадку здійснюється процес підбору вузлів та агрегатів по їх харак-
теристикам та параметрам таким чином для забезпечення раціонального режиму їх роботи. 

2. Дослідження у другому напрямку - направлені на покращення умов експлуатації. Для 
кожного типу техніки це є безпосередньо умови притаманні сфери їх використання. 

3. У третьому напрямку - направлені на виявлення нових характеристик, залежностей і вла-
стивостей матеріалів, які допоможуть покращити процес горіння паливно-повітряної суміші та 
процес мащення між деталями. Обмеження в даному випадку можуть торкатися характеристик 
вимірювальних приладів, а також існуючих методів досліджень.  

4. У четвертому напрямку - направлені на виявлення залежностей впливу кваліфікації ре-
монтного персоналу на якість проведених робіт які безпосередньо впливають на експлуатаційні 
показники. Також відбувається розгляд методів збільшення рівня механізації ремонтних та діа-
гностичних робіт, що допоможе зменшити вплив людського фактору і як наслідок збільшити 
якість ремонтних операцій. 

5. У п’ятому напрямку - направлені на розгляд можливості покращення кваліфікації водіїв, 
операторів чи машиністів, а саме проведення досліджень впливу особистих властивостей лю-
дини на ефективність виконання роботи в певних умовах. 
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6. У шостому напрямку - забезпечують покращення моніторингу складових процесу екс-
плуатації. Це у свою чергу дозволяє покращити збір, аналіз статистичних даних, що можуть в 
майбутньому бути використанні під час встановлення певних вузлів або агрегатів на самохідну 
машину, створення необхідних параметрів доріг, визначення необхідної кваліфікації працівни-
ків, покращити налагодження вузлів шляхом корегування певних регулювальних параметрів до 
даних умов експлуатації, закріплення машин чи водіїв за певними маршрутами та ін. 

7. Дослідження у сьомому напрямку - присвячені розгляду використання альтернативних 
видів пального, що дозволяє скоротити не лише вартість світлих нафтопродуктів та частку їх у 
собівартості виконуваних робіт але й досить важливе питання у XXІ ст. – зменшення викорис-
тання нафти та скорочення викидів відпрацьованих газів у повітря. 

Кожен з цих напрямків має право на існування і в певних випадках безумовно забезпечить 
позитивний ефект. Однак слід пам’ятати, що широка дизелізація всіх галузей промисловості та 
народного господарства, викликає необхідність збільшення виробництва дизпалива. На сього-
дні, за існуючої технології нафтопереробки, його вихід становить близько 20 %. Можливими 
шляхами задоволення постійно зростаючої потреби в дизельному пальному є перехід на вико-
ристання дизелями всіх типів уніфікованого пального широкофракційного складу, а також до-
даткове залучення в паливний баланс альтернативних видів пального, як у вигляді добавок до 
існуючого дизельного, так і в «чистому» вигляді [12]. 

Постановка завдання. Враховуючи що протягом XX ст. структура енергобалансу істотно змі-
нилася, потреби людства в енергії на сьогодні забезпечуються на 95 % за рахунок горючих корис-
них копалин, актуальним та перспективним об’єктом дослідження вважається аналіз доцільності 
використання альтернативних видів пального на самохідних машинах з дизельними двигунами. 

Викладення матеріалу та результати. Аналіз існуючих досягнень у даному питанні ви-
явив, що використання в дизелях тільки альтернативного пального часто буває неможливим, 
наприклад, через низьке значення цетанового числа, тоді дизельне пальне використовується як 
пілотне для основного пального, яким є альтернативне. Можливо також введення в систему 
живлення додаткових агрегатів для створення стабільних сумішей, наприклад, емульгаторів. 
Крім того, робота на чистому альтернативному пальному з відмінними від дизельного власти-
востями, потребують внесення деяких змін у конструкцію дизеля. 

За оцінкою багатьох фахівців, перспективним для дизелів в найближчому майбутньому може 
стати газоподібне пальне, особливо природний і попутний нафтовий гази, розвідані запаси яких у 
багато разів перевищують розвідані запаси нафти. Труднощі використання природного і попутного 
нафтового газів пов'язані з віддаленістю їх родовищ, що викликає додаткові значні витрати на 
транспортування (додаткове будівництво газопроводів і газоперекачувальних станцій). У ряді ви-
падків перспективним вважається використання спиртового пального, при цьому спирти, в основ-
ному етанол і метанол, можна отримати з вугілля, природного газу та біомас. 

Перспективними джерелами для отримання рідких видів вуглеводневого пального є вугіл-
ля, горючі сланці і нафтоносні піски. Вони носять назву синтетичних і за своїми властивостями 
близькі до традиційних дизельних. Основною перешкодою для їх широкого використання є 
більш висока вартість порівняно з дизельним паливом. 

Головною проблемою застосування водню, як пального для двигунів внутрішнього згорян-
ня (ДВЗ) є організація його зберігання на борту самохідної машини, а також забезпечення запа-
су ходу, порівнянного з роботою на рідкому пальному. На сьогодні відомі три способи збері-
гання водню на борту транспортного засобу: у стислому вигляді, в зрідженому стані і у вигляді 
металогідридів. Будь-який з перерахованих способів зберігання водню не дозволяє підняти по-
над 5-6 % співвідношення маси пального і маси необхідних ємностей. Аналогічне співвідно-
шення для рідких видів пального складає 80 % і більше. Отже, для збереження запасу ходу тра-
диційного рідкого пального при використанні водню необхідно на 500 кг і більше збільшити 
масу самохідної машини. 

Однак більшість з розглянутих способів використання альтернативних видів пального ви-
магають для досягнення достатнього економічного ефекту, вкладення великих матеріальних та 
трудових ресурсів. У зв’язку з цим, на сьогодні, одним з актуальних напрямків скорочення ви-
трати дизельного пального є забезпечення роботи дизельних двигунів на суміші дизельного па-
льного та газу (змішаному пальному). У якості останнього може бути використаний стиснений 
природній газ (метан) або зріджений нафтовий (пропан-бутанова суміш). Переваги використан-
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ня газобалонного обладнання на дизельних машинах полягають у тому, що [13]: економія дизе-
льного пального може сягати 75-80 %; завжди можна повернутися до 100%-го використання 
дизеля; знижується димність відпрацьованих газів від 2 до 4 разів; 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; відбуваєть-
ся 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. 

У зв’язку з викладеним, для аналізу доцільності використання альтернативних видів паль-
ного на самохідних машинах з дизельними двигунами, було обрано результати досліджень ви-
користання газодизельної системи живлення на колісному тракторі «Кіровець» К-701, яку про-
вело ФГУ «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция» [15]. 

Вибір саме К-701 пояснюється тим, що цей трактор (самохідна машина) загального при-
значення має досить широку сферу застосування як на промислових підприємствах, так і в 
сільському господарстві - під час виконання різних сільськогосподарських робіт з навісними, 
напівнавісними і причіпними машинами і знаряддями. 

На серійному зразку трактора К-701 на задній напів-рамі двигуна змонтовано газобалонне 
обладнання (ГБО), яке дозволяє двигуну працювати на двох видах пального: дизельному та га-
зодизельному (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. 

Умови експлуатації характеризувалися: газобалонне обладнання (ГБО) монтувалося на 
трактор без зміни основних конструкційних параметрів трактора; налаштування ГБО відбува-
лося вручну; трудомісткість щозмінного газобалонного трактора складає 0,59 люд/год; роботи 
по монтажу і налаштуванню ГБО, а також експлуатація трактора з ГБО - проводилися з дотри-
манням 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 запальну дозу дизельного пального в камері згоряння, необхідну для забезпечення займання 
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. 
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Якість роботи трактора К-701 з ГБО в агрегаті з плугом Чизельні ПЧ-4, бороною дисковою 
БДСТ-72, агрегатом комбінованим АПК-6 за всіма показниками відповідало агротехнічним вимогам 
при роботі на суглинних ґрунтах з вологістю від 18 % до 28 % і твердістю від 0,6 МПа до 3,9 МПа в 
залежності від шару ґрунту (0-10 см - 30-40 см). Результати випробувань зведено у табл. 1. 

Виконавши аналіз результатів досліджень, можна спостерігати значну ефективність вико-
ристання ГБО, а саме покращилася робоча швидкість, технологічна продуктивність і витрати 
дизельного пального у складі з агрегатом ПЧ-4, БДСТ-7,2 та АПК-6 відповідно на 1,8, 1,5 і 
77,3 %, 6,5, 6,0 і 70,3 %, 2,0, 1,6 і 79,2 %.  

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. Отже, у складі з агрега-
том ПЧ-4, БДСТ-7,2 та АПК-6 досягнуто 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. Так економія склала 64,9, 43,0 і 44,7 %. 

Слід зазначити що загальна ефективність буде значно меншою, адже сюди слід додати та враху-
вати: збільшення трудомісткості технічного обслуговування (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 

 
Витрати пального на одиницю 

виконаної роботи Вид робіт 
Склад 
агрегату 

Робоча 
швидкість, 
км/год 

Технологічна проду-
ктивність за год., га 

метан, нм3/га (кг/га) дизельне пальне, кг/га 
Дизельне пальне (ДП) 

Безвідвальна 
обробка ґрунту 

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 ком-
бінованим агрегатом 
під посів 

К-701 (ДП)+ 
АПК-6 

9,9 6,59 - 5,29 

Газодизель (ГД) 
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 ком-
бінованим 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 близько 2 років.  

Також не слід забувати, що окрім скорочення витрати дизельного пального, газодизельний 
процес дозволяє досягти поліпшення екологічного стану агроекосистеми, підвищення родючо-
сті ґрунтів, їх окультуреність, зниження забрудненості атмосферного повітря і землі, приріст 
біологічного та екологічного потенціалу сільськогосподарських культур. 

Однак ефективність газодизельної системи підтверджується не лише її використанням на 
тракторах, але і на легкових автомобілях, вантажних та автобусах. 

Так наприклад газобалонні КамАЗи різних модифікацій вже кілька років випускає в Набе-
режних Челнах компанія «РариТЭК», у великих європейських містах давно переводять на газ 
малотоннажні вантажівки, а також будівельну та комунальну техніку, Volvo першою перевела 
свої тягачі на скраплений метан, у Росії газобалонні версії міських автобусів готові масштабно 
виробляти ЛиАЗ, ПАЗ і НефАЗ, використання ГД спостерігається навіть на великовантажних 
кар’єрних самоскидах БелАЗ та Caterpillar [16]. 

Висновки та подальші напрямки досліджень. Проведений аналіз результатів випробу-
вань трактора «Кіровець» К-701 з ГД встановив, що він в агрегаті із грунтообробними машина-
ми надійно і якісно виконує технологічний процес. Скорочення витрат пального сягає 64,9 %, а 
середній термін окупності (з урахуванням додаткових витрат на ТО) складає 1400 мото-год або 
близько 2 років.  

Застосування газодизельного процесу роботи двигуна трактора економічно доцільно – за 
рахунок зниження витрат дизельного пального та екологічного ефекту. 
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Подальші дослідження передбачають можливість встановлення мікропроцесорної системи 
управління на газодизельний трактор К-701. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСКРЕТОРНОЇ ТА РИЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ССАВЦІВ  
НА ВИДІЛЕННЯ ҐРУНТОМ СО2  НА ТЕРИТОРІЇ ВІДВАЛУ ФРУНЗЕ ЦГЗК 
 

Досліджувався вплив ексереторної риючої діяльності макромамалій на біологічну активність ґрунтів порушенних ви-
добутком та переробкою залізної руди на  Криворіжжі. Середовищетвірна діяльність ссавців має довготривалу позити-
вну дію на такий показник біологічної активності ґрунту, як величина виділення ґрунтом СО2.. 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Один з важливіших по-
казників, якій характеризує біологічну активність ґрунтів, є виділення ґрунтом вуглекислого 
газу. Тому, що виділення ґрунтом СО2  - це результат сукупної дії таких чинників як: рослин-
ність та її ризосфера, мікроорганізми та педозоота, при цьому меньше ⅔ усього СО2 виділяють 
мікроорганізми. [6,8].  

Аналіз досліджень і публікацій. Зоогений опад і особливо екскременти масових видів фі-
тофагів стають осередком розвитку мікроорганізмів, що супроводжується посиленням дифузії 
вуглекислоти. Інтенсивність виділення СО2 з підстилки, змішаної з екскрементами різних видів 
фітофагів, збільшується в 2-5 разів, а із кротовин, що забивають ходи ґрунториїв, - у 1,5-3 рази. 
Підвищення температури підстилки і верхніх горизонтів ґрунту на ушкоджених фітофагами 
ділянках ще більш підсилює дифузію СО2 у травостої. Тварини, що живляться зеленими росли-
нами, змінюють співвідношення біомаси до коренів, що продукують вуглекислоту, так і надзе-
мної частини. Вони асимілюють її та обумовлюють підвищення концентрації СО2 у приземно-
му шарі повітря [1,3, 3-5]. 

Постановка завдання. Мета дослідження - встановити роль ссавців у накопиченні ґрунтом 
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вуглекислого газу, на землях порушених видобутком та переробкою залізної руди Криворіжжя. Для 
реалізації поставленої мети вирішено наступні завдання: 

оцінити характер та величину впливу екскреторної діяльності ссавців на виділенні ґрунтом 
СО2 ділянок відвалів гірничорудної промисловості; 

Об’єкт досліджень - середовищетвірна діяльність ссавців, екскреторна діяльність макро-
мамалій в умовах відвалів Фрунзе ЦГЗК.  

Методи досліджень. 
Для дослідження вмісту вуглекислого газу в ґрунті використовувалася адсорбційно-польова 

методика (за Карпачевським) [7]. 
Лабораторні досліди проводилися на базі Криворізького ботанічного саду НАНУ в лабораторії 

біології ґрунтів. 
Математична обробка отриманих даних проводилася за допомогою стандартного пакета при-

кладних програм Microsoft Excel [3].  
Пробні ділянки, де проводилися досліди розташовані на території відвалів Фрунзе ЦГЗК. 
Викладення матеріалу та результати. Екскреції усіх видів ссавців, що вивчалися, підви-

щують ефективність дихання. При цьому вона залежить від часу тривалості досліджень. 
Максимальні значення зареєстровано при експозиції у 3 місяці.  

На ділянці з віком насаджень 20-25 років з впливом екскреторної діяльності ссавців-фітофагів у 
період експозиції 1 місяць порівняно з умовно чистими ділянками балки Зеленої інтенсивність виді-
лення СО2 підвищується в 1,6 разу. Цей показник перевищує величину виділення ґрунтом СО2  вдвічі 
порівняно з ділянками відвалу без посліду тварин. Відбувається поступове посилення впливу середо-
вищетвірної діяльності з часом від періоду експозиції 1 місяць до 12 місяців.  

Величина виділення ґрунтом СО2 у період експозиції 3 місяці на ділянках з впливом тварин 
порівняно з ділянками без екскрецій ссавців підвищилась у 2,8 разу в середньому та досягла 
рівня значень "дихання" на умовно чистих ділянках балок (рис. 1). 

У період експозиції 12 місяців величина виділення ґрунтом СО2  підвищилася втричі в се-
редньому та порівняно з умовно чистими ділянками. При цьому зниження величини ґрунтового 
диханні на ділянках без впливу посліду тварин у середньому порівняно з умовно чистими діля-
нками балки становить відповідно для періодів експозиції 1,3 і 12 місяців - в 1,73 рази, 2,8 рази, 
1,75 рази.  

  
Рис. 1. Вплив середовищетвірної діяльності ссавців-фітофагів на виділення ґрунтом вуглекислого газу (ділянка  

з віком насаджень 20-25 років), ЦГЗК: б. Зелена - умовно чисті ділянки балки; відвал Фрунзе - відвальні ділянки без 
впливу ссавців-фітофагів;  відвал Фрунзе + екскреції - відвальні ділянки з впливом ссавців-фітофагів;  

відвал Фрунзе + порий - відвальні  ділянки з впливом ссавців-ґрунториїв 
 

Такі дані показують наявність довготривалого та істотного впливу екскреторної діяльності 
ссавців на величину ґрунтового "дихання" на ділянці відвалу Фрунзе з віком насаджень 20-25 
років.  

Одержані дані стосовно виділення ґрунтом вуглекислого газу на ділянці 6 з віком наса-
джень 20-25 років відвалу “Фрунзе” ЦГЗК під впливом середовищетвірної діяльності ссавців 
наведено в табл. 1  

Проведений дисперсійний аналіз дозволив установити, що екологічні умови обраних діля-
нок статистично значуще (p≤0,05) впливають на зміну вмісту вуглекислого газу в ґрунті. Дія 
часу експозиції на зміну цього показника статистично недостовірна (p=0,74). 

Ділянка  з віком насаджень 10-15 років. Величина виділення ґрунтом СО2  змінюється під 
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впливом посліду тварин так само, як і на ділянці 5, але цей вплив ще більш помітний. Так, у 
період експозиції 1 місяць підвищення величини  виділення ґрунтом СО2  на ділянках із впли-
вом посліду ссавців-фітофагів порівняно з ділянками без їх впливу підвищується в 2,64 разу в 
середньому та лише на 24% порівняно з умовно чистими ділянками балок. 

У період експозиції 12 місяців виявлено зниження рівня  виділення ґрунтом СО2 на ділян-
ках без послідів тварин порівняно з умовно чистими ділянками балки більш ніж у 2 рази.  

 

Таблиця 1 
 

Статистичні показники виділення ґрунтом вуглекислого газу в досліджених ґрунтах відвалу Фрунзе ЦГЗК  
(екскреторна та рийна діяльність, ділянка 6) 

 

Довірчий інтервал 95 %-й  
Умови досліду 

Середній показник активності виділення 
вуглекислого газу, кг/га за 1 годину нижня межа верхня межа 

Ділянка 
Ділянка б. Зелена 1,48 0,92 2,03 
Ділянка відвал Фрунзе 0,80 0,24 1,36 
Відвальна ділянка з екскреція-
ми 

2,02 1,46 2,58 

Відвальна ділянка з пориями 1,80 1,24 2,36 
Час експозиції, місяці 

1 1,59 1,11 2.08 
3 1,58 1,10 2,06 
12 1,40 0,92 1.88 

 

Екскреторна діяльність ссавців мобілізує ґрунтові процеси, що приводить до підвищення 
величини виділення ґрунтом СО2  на ділянках з впливом екскреторної діяльності тварин у 4,5 
рази в період експозиції 3 місяці, значення якої відповідає рівню величини  виділення ґрунтом 
СО2 на умовно чистих ділянках балки.  

Підвищення величини виділення ґрунтом СО2 в період експозиції 12 місяців у 4,55 рази 
порівняно з відвальними ділянками без впливу ссавців та в середньому в 2,77 рази порівняно з 
умовно чистими ділянками (рис. 2).  

 
Рис. 2. Вплив екскреторної діяльності ссавців–фітофагів на виділення ґрунтом вуглекислого газу (ділянка з віком 

насаджень 10–15 років), ЦГЗК: б. Зелена – умовно чисті ділянки балки; відвал Фрунзе - відвальні ділянки без впливу 
ссавців-фітофагів; відвал Фрунзе + екскреції - відвальні ділянки з впливом ссавців-фітофагів 

 

Одержані дані стосовно виділення ґрунтом вуглекислого газу на ділянці з віком насаджень 
10-15 років відвалу “Фрунзе” ЦГЗК під впливом середовищетвірної діяльності ссавців наведено 
в табл. 2.  

Таблиця 2 
Статистичні показники виділення ґрунтом вуглекислого газу 

в досліджених ґрунтах відвалу Фрунзе ЦГЗК 
 

Довірчий інтервал 95 %-й  
Умови досліду 

Середній показник активності виділення 
вуглекислого газу, кг/га за 1 год. нижня межа верхня межа 

Ділянка 
Ділянка балки Зелена 1,53 1,03 2,03 
Ділянка відвал Фрунзе 0,58 0,07 1,08 
Відвальна ділянка з екскреціями 2,14 1,63 2,64 

Час експозиції, місяці  
1 1,49 0,99 1,99 
3 1,47 0,97 1,97 
12 1,28 0,77 1,78 

 

Проведений дисперсійний аналіз дозволив установити, що екологічні умови обраних ді-
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лянок статистично значуще (p≤0,05) впливають на зміну вмісту вуглекислого газу в ґрунті. Дія 
часу експозиції на зміну цього показника статистично недостовірна (p=0,68). 

Спостерігається статистично значуща відмінність (p≤0,05) вмісту вуглекислого газу між 
такими ділянками: ділянка балки Латівка та відвальна ділянка з впливом екскрецій та між та-
кими ділянками як відвальною ділянкою без впливу екскрецій (1,53; 0,58 кг/га за 1 год.) та від-
вальною ділянкою з впливом екскрецій (0,58; 2,14 кг/га за 1 год.). Не встановлено достовірної 
різниці у вмісті вуглекислого газу між ділянкою б. Латівка та відвальною ділянкою з впливом 
екскрецій (1,53; 2,14 кг/га за 1 год.). 

Величина виділення ґрунтом СО2 на ділянці де, вік насаджень 0-5 років, зберігає загальні 
тенденції розглянутого вище впливу. З'ясовано пригнічення майже вдвічі виділення ґрунтом 
СО2  на ділянках без впливу екскрецій ссавців порівняно з умовно чистими ділянками балки в 
періоди експозиції 1 і 12 місяців. У період експозиції 1 місяць виділення ґрунтом СО2 на ділян-
ках із впливом екскреторної діяльності ссавців-фітофагів порівняно з ділянками без діяльності 
ссавців підвищується вдвічі та в 1,1 разу порівняно з умовно чистими ділянками балки. Такі 
результат відповідає даним, отриманим на ділянці 6. 

 
Рис. 3.  Вплив екскреторної діяльності ссавців-фітофагів на виділення ґрунтом вуглекислого газу  

(ділянка з віком насаджень 0-5 років), ЦГЗК: балка Зелена - умовно чисті ділянки балки; 
 відвал Фрунзе - відвальні ділянки без впливу ссавців-фітофагів;  

відвал Фрунзе + екскреції - відвальні ділянки з впливом ссавців-фітофагів 
 

У період експозиції 3 місяці (так само, як і для ділянки 6) спостерігається найбільше при-
гнічення виділення ґрунтом СО2 на ділянках без посліду тварин порівняно з умовно чистими 
ділянками балки в 4,5 разу. Вплив екскреторної діяльності тварин приводить до підвищення 
величини виділення ґрунтом СО2 на ділянках порівняно з ділянками без впливу тварин 
уп’ятеро в середньому, що сягає рівня умовно чистих ділянок балок (рис 3).  

Підвищення "дихання" в період експозиції 12 місяців має більше значення при порівнянні діля-
нок з впливом тварин порівняно з відвальними ділянками без впливу тварин, в середньому вдвічі.  

Так виявлено, що вплив екскрецій тварин на ділянці відвалу Фрунзе з віком насаджень до 5 
років на величину виділення ґрунтом СО2  має пролонгований та суттєвий характер дії (рис. 3).  

Одержані дані стосовно виділення ґрунтом вуглекислого газу ділянці на 8 з віком наса-
джень до 5 років відвалу Фрунзе ЦГЗК під впливом середовищетвірної діяльності ссавців наве-
дено в табл. 3  

Таблиця 3 
Статистичні показники виділення ґрунтом вуглекислого газу в досліджених ґрунтах відвалу Фрунзе ЦГЗК   

(екскреторна діяльність ділянка 8)  
 

Довірчий інтервал 95-й %  
Умови досліду 

Середній показник активності  
виділення вуглекислого газу кг/га за 1 год. нижня межа верхня межа 

Ділянка 
Ділянка балки Зелена 1,71 1,24 2,17 
Ділянка відвал Фрунзе 0,70 0,24 1,16 
Відвальна ділянка  
з екскреціями 

2,02 1,55 2,47 

Час експозиції, місяці  
1 1,61 1,15 2,08 
3 1,60 1,14 2,06 
12 1,21 0,74 1,67 

 

Проведений дисперсійний аналіз дозволив установити, що екологічні умови обраних ділянок 
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статистично значуще (p≤0,05) впливають на зміну вмісту вуглекислого газу в ґрунті. Дія часу статис-
тично недостовірно впливає на активність виділення ґрунтом вуглекислого газу (p=0,25). 

Спостерігається статистично значуща відмінність (p≤0,05) вмісту вуглекислого газу між 
такими ділянками: ділянкою б. Латівка та відвальна ділянкою з впливом екскрецій та між таки-
ми ділянками як відвальна ділянка без впливу екскрецій (1,71; 0,70 кг/га за 1 год.) та відвальна 
ділянка з впливом екскрецій (0,70; 2,02 кг/га за 1 год.). Не встановлено достовірної різниці у 
вмісті вуглекислого газу між ділянкою балки Латівка та відвальною ділянкою з впливом екс-
крецій (1,71; 2,02 кг/га за 1 год.).  

На відміну від ділянок з рослинністю, для ділянки, де кам’янистість 95 %, характерні най-
менші значення величини виділення ґрунтом СО2. Наприклад, на ділянці без впливу екскретор-
ної діяльності ссавців-фітофагів у період експозиції 12 місяців  виділення ґрунтом СО2 стано-
вить в середньому 0,187 кг/га за 1 год., рис. 4.  

 
 

Рис. 4. Вплив екскреторної діяльності ссавців-фітофагів на виділення ґрунтом вуглекислого газу (ділянка Берма), 
ЦГЗК: відвал Фрунзе – відвальні ділянки без впливу ссавців-фітофагів; 

відвал Фрунзе + екскреції – відвальні ділянки з впливом ссавців-фітофагів 
 

Вплив посліду тварин на величину  виділення ґрунтом СО2 поступово підвищується з ча-
сом досліду від 1 до 12 місяців. Величина виділення ґрунтом СО2 в період експозиції 1 місяць 
підвищується на ділянках з впливом посліду тварин порівняно з ділянками відвалу без його 
впливу втричі; при цьому зафіксовано зниження виділення ґрунтом СО2  для цих ділянок з по-
слідом порівняно з умовно чистими ділянками балок - у середньому в 7,8 рази. 

У період експозиції 3 місяці рівень виділення ґрунтом СО2 на ділянках з впливом екскрето-
рної діяльності ссавців підвищується порівняно з відвальними ділянками без впливу ссавців у 
2,5 рази, а порівняно з умовно чистими ділянками в 7,5 разів в середньому.  

Через рік ґрунтове "дихання" не набагато зменшується порівняно з відвальних ділянок без 
впливу ссавців, а порівняно з умовно чистими ділянками лише вчетверо.  

Тому екскреторна дія тварин має більш відчутний вплив на ділянках з екскреторною діяль-
ністю ссавців-фітофагів порівняно з ділянками без їх впливу в 2,6 рази. Та й на інших ділянках 
вплив послідів тварин має пролонгований позитивний характер (див. рис. 4).  

Одержані дані стосовно виділення ґрунтом вуглекислого газу ділянці 9 Берма відвалу 
Фрунзе ЦГЗК під впливом середовищетвірної діяльності ссавців наведено в табл. 4.  

Таблиця 4 

Статистичні показники виділення ґрунтом вуглекислого газу в досліджених ґрунтах відвалу Фрунзе ЦГЗК  

Довірчий інтервал 95 %-й  
Умови досліду 

Середній показник активності виділення 
вуглекислого газу кг/га за 1 годину нижня межа верхня межа 

Ділянка 
Ділянка відвал Фрунзе 0,23 0,14 0,31 
Відвальна ділянка з екскреція-
ми 

0,69 0,60 0,76 

Час експозиції, місяці  
1 0,46 0,36 0,55 
3 0,48 0,38 0,58 
12 0,43 0,33 0,53 

 

Проведений дисперсійний аналіз дозволив установити, що екологічні умови обраних ділянок 
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статистично значуще (p≤0,05) впливають на зміну вмісту вуглекислого газу в ґрунті. Дія часу на та-
кий показник як активність виділення вуглекислого газу статистично не достовірна (p=0,48). 

Вплив риючої діяльності мікромамалій вивчався на ділянках з віком насадження 20-25 років.  
Вплив пориїв тварин підвищує величину виділення ґрунтом СО2  в 1,5 рази в середньому порів-

няно з ділянками без риючої діяльності ссавців та допомагає досягти величина  виділення ґрунтом 
СО2 до рівня умовно чистих ділянок балок в період експозиції 1 місяць. 

Більш помітний вплив риючої діяльності в період експозиції 3 місяці. Величина  виділення ґрун-
том СО2 підвищується на ділянках з риючою діяльністю мікромамалій порівняно з ділянками відвалу 
без її впливу вчетверо в середньому та в 1,1 рази порівняно з умовно чистими ділянками.  

У період експозиції 12 місяців цей вплив стабілізується та підвищується на ділянках з по-
риями порівняно з ділянками без впливу риючої діяльності ссавців у 1,9 рази та сягає рівня зна-
чень "дихання" на умовно чистих ділянках балок.  

Порівняно з впливом послідів тварин вплив рийної діяльності в період експозиції 1 місяць 
зафіксований майже на тому ж рівні;  

у період експозиції 3 місяці вплив риючої діяльності ссавців удвічі в середньому переви-
щує вплив екскреторної діяльності;  

у період експозиції 12 місяців вплив пориїв вдвічі менший, ніж вплив екскреторної діяль-
ності ссавців (див. рис. 1). 

У період експозиції 12 місяців спостерігається підвищення величини  виділення ґрунтом 
СО2  на ділянках з пориями порівняно з ділянками без риючої діяльності мікромамалій - у 1,3 
рази в середньому та трохи перевищує рівень даних на умовно чистих ділянках (див. рис. 1). 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У результаті проведенних досліджень ми 
прийшли до наступних висновків: 

рийна діяльність мікромамалій, а саме сліпака підвищує величину виділення ґрунтом СО2  в се-
редньому в 1,5 рази та відновлює виділення ґрунтом СО2 до рівня умовно чистих ділянок балок; 

екскреторна діяльність макромамалій має стабільний пролонгований вплив на величину  
виділення ґрунтом СО2  на території відвалу Фрунзе ЦГЗК.  

Найбільший вплив, відчутний на ділянці з кам’янистість 95 % - у 2,6 рази в середньому в період 
експозиції 12 місяців; на ділянках з віком насаджень 20-25 років у 4,5 рази в середньому в періоди 
експозиції 3 і 12 місяців, на ділянках 3 та 7 уп’ятеро в середньому за період експозиції 3 місяці; 

середовищетвірна діяльність ссавців має довготривалий позитивний вплив на такий показ-
ник біологічної активності ґрунту, як величина виділення ґрунтом СО2 у відвальних ґрунтах 
гірничорудної промисловості Криворіжжя, а саме на відвалах Фрунзе ЦГЗК. 

Подальші дослідження мають за мету розширювати кількість та якість вивчених показників біоло-
гічної активності ґрунту, що дасть змогу подати рекомендації для поліпшення рекультивації відвалів. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ ПОПЕРЕЧНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ БУРОВЫХ ШТАНГ СТАНКОВ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 
 

Работа буровых станков в режимах повышенной вибрации буровых штанг увеличивает число поломок основ-
ных узлов, повышает износ штанг, снижает технико-экономические показатели бурения, ухудшает условия труда 
обслуживающего персонала. Поэтому выбор рациональных режимов работы станков шарошечного бурения, позво-
ляющих уменьшить колебания буровых штанг, является актуальной проблемой, отвечающей требованиям их экс-
плуатации. Множество причин, влияющих на виброустойчивость работы буровых станков, указывают на целесооб-
разность при исследовании применять современные методы, к которым относится и метод математического модели-
рования. В статье рассматривается построение математической модели поперечных колебаний буровой штанги с 
учетом физических закономерностей. Построение такой модели позволило не только выделить собственные частоты 
поперечных колебаний буровой штанги, но и получить аналитическую формулу, которая связывает величины этих 
частот с параметрами, характеризующими работу буровой штанги. Важным является то, что эту формулу удалось 
представить в безразмерном виде, объединив параметры в комплексы, что сократило число переменных в формуле с 
пяти до двух, облегчив тем самым исследование.  

Проблема и ее связь с практическими задачами. При открытой добыче полезных иско-
паемых широко применяются станки шарошечного бурения. Форсирование режима бурения, свя-
занное с необходимостью роста производительности буровых станков, привело к резкому по-
вышению вибрации буровых штанг и расширению ее спектрального состава. Работа станков в 
режимах повышенной вибрации буровых штанг приводит к увеличению поломок основных 
узлов, повышенному износу штанг, снижению технико-экономических показателей бурения, 
ухудшению условий труда обслуживающего персонала. Поэтому выбор рациональных режи-
мов работы станков шарошечного бурения, позволяющих уменьшить колебания буровых 
штанг, является актуальной проблемой, отвечающей требованиям их эксплуатации. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме исследования режимов работы буровых 
станков, связанных с их виброустойчивостью, уделяется большое внимание [1,2,3]. Авторы 
публикаций [4,5] указывают на необходимость более детального рассмотрения вопросов, свя-
занных с вибрацией буровых штанг. При этом подчеркивается, что для решения этих вопросов 
важным является поиск новых подходов, связанных, в частности, с применением современной 
вычислительной техники. 

Постановка задачи. Функционирование буровых станков в современных условиях связано 
с реализацией форсированных режимов, что приводит к усилению вибрации буровых штанг, 
связанной, в частности, с их поперечными колебаниями. Эти колебания при неблагоприятных 
условиях могут привести к нарушениям работы бурового станка и, даже, его поломке. Анализ 
процессов, определяющих поперечные колебания буровых штанг, указывает, как на их много-
численность, так и невозможность их всех учета. Поэтому представляется целесообразным 
провести математическое моделирование поперечных колебаний буровой штанги с учетом фи-
зических закономерностей, связанных с этими колебаниями. 

Предполагается результаты математического моделирования, вследствие большого объема, 
представить в двух частях: часть І - Теоретическое моделирование собственных частот попе-
речных колебаний буровых штанг станков шарошечного бурения; часть ІІ - Теоретическое оп-
ределение амплитуд вынужденных поперечных колебаний буровых штанг станков шарошечно-
го бурения.  

Изложение материала и результаты. Часть І. При моделировании буровая штанга рас-
сматривалась как полый стержень круглого сечения, оба конца которого шарнирно оперты [6]. 
При этом штанга испытывает сжатие от усилия подачи.  

Согласно схеме буровой штанги, показанной на рис.1, математическая модель, описываю-
щая ее поперечные колебания, может быть представлена в виде однородного дифференциаль-
ного уравнения в частных производных [6] 
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где у=у(x,t) - поперечное перемещение бурильной штанги, м; E - модуль упругости материала 
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штанги, Н/м2; J - момент инерции поперечного сечения штанги, м4; m - интенсивность массы 
штанги, кг/м; R - усилие подачи штанги, Н. 

Де-факто с обоих концов штанги скользящие посадки, но при таком соотношении длины 
штанги l и ее диаметра D (l>>D) штанга ведет себя, как шарнирная балка, поэтому граничные 
условия запишутся в виде 
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где (х), (х) - функции, определяющие начальные профиль и поперечную скорость штанги. 
Решение задачи Коши (1),…,(4) будем искать методом Фурье [7] в виде произведения 

функций, зависящих от одной переменной, 
)()(),( tTxXtxy  .      (5) 

Рис.1. Схема буровой штанги  
 

Подставляя (5) в дифференциальное уравнение (1), получаем 
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Далее записываем уравнение (6) в виде отношений функций от одной пере-
менной. Для этого переносим третье слагаемое в правую часть 
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и делим обе части равенства на произведение функций (5). После сокращения в 
левой части равенства на T , а в правой части на X , получаем  
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Так как левая и правая части равенства (7) зависят от разных переменных, то для выполне-
ния равенства они должны быть постоянны, т.е. 
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где  - круговая частота, рад/с.  
Уравнения (8) и (9) умножением, соответственно, на Х и Т приводятся к виду  
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Решение уравнения (10) будем искать в виде 
 xeX           (12) 

Подставляя (12) в (10) получаем характеристическое уравнение 
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где 2  . 
Решение уравнения (14) имеет вид 
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Решения (15) можно привести к виду 
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Согласно замене переменной, находим четыре корня биквадратного уравнения, два из ко-
торых комплексно-сопряженные, а два - действительные. 
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где (  1i мнимая единица)  
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Введем обозначения, позволяющие упростить дальнейшие преобразования, сведя количе-
ство переменных к двум  
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Тогда формулы (17) и (18) примут вид 
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Принимая во внимание (12), получаем четыре линейно-независимых решения 
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Так как исходное уравнение содержит только действительные переменные, то решение не-
обходимо также выразить через действительные переменные. Учитывая, что линейная комби-
нация решений также является решением линейного дифференциального уравнения, получаем 
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В результате общее решение уравнения (10) запишется в виде 
)1()1()1sin()1cos()( 4321 xshCxchCxCxCxX   . (23) 

Граничные условия с учетом представления функции ),( txy в виде (5) примут вид 
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2

0   xx dx

xXd
xX .     (24)  

0
)(

,0)(
2

2

  lxlx dx

xXd
xX .     (25) 

Прежде всего, вычислим производные от общего решения (23)  

)))1()1((1))1cos()1sin((1(( 4321 xchCxshСxCxС
dx

dX
   (26)  

)))1()1()(1())1sin()1cos()(1(( 4321
2

2

2

xshCxchСxCxС
dx

Xd
   (27) 

Подставляя (26) и (27) в граничные условия (24), получим 
031 СС , 0)1()1( 31   CC . 

Учитывая, что определитель системы линейных уравнений не равен нулю 
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, 

эта система имеет единственное нулевое решение, то есть 
 С1=0, С3=0.       (28) 

Подставляя (28) в общее решение (23), получаем  
 )1()1sin()( 42 xshCxCxX   .      (29) 

Для нахождения остальных постоянных воспользуемся граничными условиями (25) 
0)1()1sin( 42  lshClC       (30) 

0)1()1()1sin()1( 42  lshClC   

Полученная однородная система линейных уравнений должна иметь ненулевые решения, 
поскольку в противном случае дифференциальное уравнение (10) будет иметь только нулевое 
решение.  

Для существования ненулевого решения системы линейных уравнений (30) необходимо, 
чтобы ее определитель равнялся нулю, т.е. 

0
)1()1()1sin()1(

)1()1sin(






lshl

lshl


 .   (31) 

Раскрывая определитель, получаем трансцендентное уравнение 
0)1()1sin()1()1()1sin()1(  lshllshl  , 

или, после алгебраических преобразований, 
0)1()1sin(2  lshl  .     (32) 

В дальнейшем, для удобства расчетов введем замену 
l  .       (33) 

С учетом (33), уравнение (32) при условии 0  примет вид 

0)1sin(  .       (34)  

Уравнение (34) допускает решения при значениях  
,...)2,1(,1  nn ,      (35) 

Из уравнения (35) находим 

,...)2,1(,1
2

22

 n
n

n 
      (36) 

Тогда, учитывая замену (19), находим дискретные значения круговой частоты   

,...)2,1(,
1

2

2




 n
EJm

R n
n


        (37) 

Принимая во внимание (36), формула (37) последовательно преобразуется к виду 

11
2

2

2

22












 n

EJm

R
n

, 2
2 2

22









 nn

EJm

R
n

, 

,...)2,1(,
2

1
22

2

2

22

 n
nm

EJ

l

n
n 

 .     (38) 

Циклическая частота находится по формуле 

,...)2,1(,
2

 nf n
n 

 .      (39) 

Учитывая, что значения (35) обращают в нуль определитель(31) системы (30), для нахож-
дения констант имеем одно уравнение с двумя неизвестными  

0)1(sin 42  nshCnC  ,     (40) 

или, с учетом (32) и (36), 0)2(
2

22

4 

 n

shC , т.е. 04 C .  

В результате решение уравнения (29) принимает вид  
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l

x
nCxX n sin)( 2

, ,...)2,1( n .      (41) 

При этом круговые частоты (38) являются собственными частотами, а функции (41) – собствен-
ными функциями, которые соответствуют этим частотам. Зависимость решения дифференциального 
уравнения (1) от времени находится путем решения уравнения (11). Для решения этого уравнения 
составляем характеристическое уравнение k2+2=0, решение которого имеет вид 

 ik 2,1 .       (42) 

Тогда с учетом (42) решение уравнения (11) запишется в виде 
tBtAtT   sincos)(       (43) 

Принимая во внимание (38), решение (43) запишется в виде 
tBtAtT nnnnn  sincos)(  , ,...)2,1( n .    (44)  

запишется в виде )()(),( tTxXtxy nnn  , ,...)2,1( n , 

или, с учетом (41) и (44), 

)sincos(sin),( tdtc
l

x
ntxy nnnnn  






  ,    (45) 

где nn aCc 2 , nn bCd 2 . Тогда решение дифференциального уравнения (1) можно предста-

вить в виде суперпозиции решений (45) 

 )sincos(sin),(
1

tdtc
l

x
ntxy nnnn

n

 





  





.    (46) 

Для нахождения констант, входящих в решение (46), необходимо воспользоваться началь-
ными условиями (4). Согласно первому начальному условию, получаем  

1

( ) sin .n
n

x
x c n

l
 





   
 

       (47) 

Для нахождения постоянных nс  умножим обе части равенства (47) на )/sin( lkx  и про-

интегрируем на промежутке ],0[ l , что даст 

     
10

( )sin ,
2 2

l

n kn k
n

x l l
x k dx c c

l
  





    
 

      (48) 

где 









nk

nk
kn ,1

,0
  символ Кронекера. Таким образом, согласно (48) можно записать 

 dx
l

x
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l
c

l
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   )sin(

2

0

.      (49) 

Для нахождения второй постоянной предварительно продифференцируем решение (46) по 
времени 

    )cossin(sin
),(

1

tdtc
l

x
n

t

txy
nnnnnn
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.   (50) 

Тогда, согласно второму начальному условию, получаем  

  





 



1
sin)(

n
nn l

x
ndx  .      (51) 

После умножения обеих частей равенства (51) на )/sin( lkx и интегрирования на проме-

жутке ],0[ l  получаем  

0

2
( )sin .

l

n
n

x
d x n dx

l l
 


   
        (52) 

Решение задачи Коши (1),…(4) с учетом (49) и (52) запишется так 

 )sin)(sin
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sin)((cossin
2
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n
n
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.   (53) 

Для упрощения исследований приведем формулу (38) к безразмерному виду 
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,...)2,1(,1~
2

2
2  n

n
nn

 ,     (54) 

где 



 n
n 

~ , 
m

EJ

l 2

2  , 
EJ

Rl


  . 

В формуле (54) единицей измерения круговой частоты является  , которая определяется 
свойствами исследуемой буровой штанги, а влияние нагрузки на штангу определяется ком-
плексом . Такая запись формулы (54) позволяет исследовать влияние параметров не по от-
дельности, а в комплексе, сократив их количество от пяти (R,E,J,m,l) до двух ( n~ , ).  

В табл. 1 представлены результаты расчетов по формуле (54). Анализ результатов расчетов 
показывает, что для первой гармоники (n=1) с ростом параметра  резко уменьшается круговая 
частота.  

Для последующих гармоник (n=2,3) такого изменения нет – величины круговых частот 
больше, но изменяются они значительно меньше в зависимости от параметра . Поэтому можно 
сделать вывод, что основной вклад в вибрацию буровой штанги вносит первая гармоника.   

Ниже представлены результаты численного 
моделирования. Согласно исходным данным, па-
раметры буровой штанги характеризуется величи-
нами 

Ниже представлены результаты численного 
моделирования. Согласно исходным данным, па-
раметры буровой штанги характеризуется величи-
нами 

200R  кН; 3,206m  кг/м; 11102 E  Па; 
51072,9 J м4; 112,01 d  м; 215,02 d м.  

Тогда, согласно формуле (54), находим, рад/с 
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Формулы для круговой и циклической частот принимают вид 
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.  (55) 

В табл. 2 представлены результаты расчетов по формуле (55) круговых и циклических соб-
ственных частот поперечных колебаний буровой штанги первых трех гармоник для разных 
длин буровой штанги.  

Таблица 2 
Результаты расчета для трех  гармоник собственных частот  колебаний буровой штанги 

для разных длин буровой штанги 

 

l, м 8 16 

n 1 2 3 1 2 3 

n, рад/с 45,74 187,79 424,51 10,14 45,74 104,93 

fn, Гц 7,28 29,89 67,56 1,61 7,28 16,70 
 

Полученные результаты расчетов находятся в хорошем согласии, как с данными экспери-
ментов, так и с численными расчетами, выполненными с помощью программы SolidWorks. 

Выводы, задачи дальнейших исследований. Математическое моделирование попереч-
ных колебаний буровой штанги, основанные на учете физических закономерностей, позволило 
установить функциональную зависимост  собственных  частот поперечных колебаний буровой 
штанги от основных параметров штанги: интенсивности массы, модуля упругости, диаметра, 

Таблица 1 
Зависимость круговой частоты от нагрузки 

для различных гармоник в безразмерном виде 
 

         δ    
n     1 2 3 

0,2 0,98 3,98 8,98 

0,4 0,92 3,92 8,92 

0,6 0,8 3,82 8,82 

0,8 0,6 3,67 8,67 

1 0 3,46 8,49 
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толщины стенок, длины и нагрузки.  
Приведение формулы, определяющей зависимости частоты от параметров штанги, к  без-

размерному виду позволило сгруппировать эти параметры в комплексы, сократив число пере-
менных с пяти до двух, и тем самым существенно упростить исследование полученной зависи-
мости. 

Анализ зависимости частот поперечных колебаний буровой штанги от нагрузки показал, 
что существенную роль в поперечных колебаниях играет первая гармоника. Частоты после-
дующих гармоник значительно выше, но мало зависят от нагрузки. 

Задача дальнейших исследований заключается в реализации части ІІ поставленной в начале 
данной статьи - осуществить математическое моделирование амплитуд вынужденных попереч-
ных колебаний буровой штанги. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕСА  
ДРОБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА В КОНУСНОЙ ДРОБИЛКЕ 

 

Для повышения производительности и уменьшения крупности готового продукта для конусных дробилок мел-
кого и среднего дробления предложено интенсифицировать рабочий процесс за счет применения дополнительных 
вибраторов. Процесс выпуска готового материала из дробилки представлен как процесс вибрационного перемеще-
ния. Приведены расчетные зависимости для определения усилия дробления и скорости перемещения готового про-
дукта в модифицированной дробилке.   

 

На практике существует потребность в уменьшении крупности готового продукта и повы-
шении производительности дробилок. Это, прежде всего, относится к дробилкам тонкого дроб-
ления.  

Одним из путей решения этой технической задачи является внедрение на ГОКах дополни-
тельных участков сверхтонкого дробления с использованием эксцентриковых или вибрацион-
ных дробилок. Для чего требуется дополнительные затраты на приобретение нового оборудо-
вания и строительство нового корпуса сверхтонкого дробления, а внедрение вибрационных 
дробилок (например, разработки института «Механобр», г. Санкт-Петербург), еще и требует 
доводки в промышленных условиях. 

В данном предложении хочем реализовать идею повышения эффективности работы конус-
ных дробилок (например, мелкого и среднего дробления) за счет одновременной реализации в 
одной существующей измельчительной машине (в условиях ГОКов) двух принципов дробле-
ния: а - принципа эксцентрикового дробления; б - принципа вибрационного дробления.  

Причем, эти принципы используются одновременно в одной рабочей камере, образованной 
подвижным и неподвижным конусами.  

                                           
© Малиновская А.Ю., Бондарец А.А., Малиновский Ю.А., Малиновская С.И., 2014 
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К подвижному конусу и разрушаемому материалу энергия подводится в результате несоос-
ного вращения подвижного конуса, а к неподвижной броне передается вибрационная состав-
ляющая усилия дробления по аналогии с работой [1].  

Подвести дополнительную энергию в зону дробления можно путем установки в «окна» не-
подвижного конуса четырех вибраторов (рис. 1), которые через технологические болты удер-
живают неподвижную броню и передают на нее вибрационную нагрузку. 

При правильном выборе вибраторов по мощности, частоте и фазе поступления ударных 
импульсов, составляющие усилия от несоосного вращения вала конуса и от поступления удар-
ных импульсов (от четырех вибраторов, в местах их установки) должны геометрически скла-
дываться.  

Ударную нагрузку от вибраторов можно условно разложить на направление действия уси-
лия дробления Рдр (перпендикулярно образующей конуса) и направление образующей боковой 
поверхности подвижного конуса (рис. 2).  

Рис. 1. Схема установки дополнительных вибраторов на корпусе ко-
нусной дробилки. 1 - дробящий конус; 2 - броня подвижного конуса; 3 - 
неподвижный конус; 4 - броня неподвижного конуса; 5 - крюки неподвиж-
ной брони; 6 - стяжные болты неподвижной брони; 7 - гайки; 8 - перемычка 
неподвижного конуса; 9 - вибратор 

 
Импульсное воздействие на обрабатываемый материал по 

направлению действия усилия дробления Рдр способствует 
более полному разрушению материала в камере дробления, а 
импульсное воздействие, направленное по образующей под-
вижного конуса, приводит к более полной и быстрой очистке 
камеры дробления от измельчаемого материала. 

Таким образом, применение вибрационного дробления 
приведет к более тонкому и полному измельчению материала 
и более быстрому очищению камеры дробления (то есть по-
вышению производительности машины и снижению крупно-
сти готового продукта). 

Для определения вибрационного усилия дробления и си-
лы скатывания составим векторный треугольник сил, связы-

вающий вибрационную нагрузку от вибратора вP , вибрационное усилие дробления дрP   и виб-

рационную составляющую усилия скатывания измельченного материала по конусу cP  .  
Векторный треугольник (рис. 2, сх. а) иллюстрирует равновесие дробимого тела под дейст-

вием усилия вP  одного из четырех вибраторов, размещенных на корпусе неподвижного конуса, 
которые передают вибрационную нагрузку через крюки на броню неподвижного конуса. При 
работе конусной дробилки с дополнительным вибрационным возбуждением неподвижной бро-
ни важным является вопрос согласования движения конуса и вибратора.  

Вибратор №1 передает (рис. 2) ударный импульс неподвижной броне, если угол поворота 
конуса от горизонтали φ1=0. 

Рис. 2. Формирование усилий разрушения: а - при виб-
рационном дроблении; б - при сближении конусов (с помо-
щью эксцентрика, связанного с подвижным конусом); в- 
приложение разрушающих усилий к дробимому телу 
 

Вибратор №2 передает ударный импульс бро-
не, если φ1=π/2.  

Вибраторы №3 и №4 передают ударные им-
пульсы броне, если углы поворота конуса соот-
ветственно равны π и ¾π. При этом, во время со-
вершения очередного ударного импульса каждым 
из вибраторов, подвижный конус будет находить-

ся под соответствующим вибратором на минимальном технологическом расстоянии. Если угол 
поворота конуса будет равен φ1=2π (φ1=0), то вибратор №1 снова передаст ударный импульс 
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неподвижной броне и так далее, т.е. при прохождении конуса под каждым вибратором от кону-
са и вибратора должны исходить накладывающиеся ударные импульсы (такая синхронизация 
называется следящей).  

Кроме того, движение конуса дробилки и вибраторов могут быть синхронизированы за 
счет того, что при совместной работе всех вибраторов измельчаемая масса будет получать 
ударные импульсы тогда, когда мгновенная камера дробления будет находиться в положении 
1-4 (рис. 2) и в соответствии с терминологией [2] такая синхронизация называется кратной. 

Если ω - частота вращения эксцентрика (вала конуса), а p - частота - частота колебаний 
вибратора, то p=ω/4. 

Способ получения эффекта синхронизации для рассматриваемых объектов может быть 
технически реализован по одному из трех возможных путей: 

Принудительная механическая синхронизация (при помощи специальных валов, шестерен 
или цепной передачи). 

Электрическая синхронизация (при помощи системы «Электрического вала» или системы 
«Синхронных электродвигателей»). 

Самосинхронизация; здесь синхронность и требуемая фазировка достигается благодаря 
вибрациям системы тел, на которых установлены вибраторы (использование эффекта самосин-
хронизации позволяет как усовершенствовать привод существующих машин, так и создать 
принципиально новые машины и установки). 

В работе [3] высказана гипотеза о том, что процесс выпуска измельченного материала из 
рабочей камеры дробилки является процессом вибрационного перемещения, при этом вибра-
ционная составляющая, сталкивающая разрушенную породу Рс прямо пропорциональна произ-
водительности машины (см. рис. 2, точка 3) и равна  

Рс=Pэоcos(1-cost),     (1) 
где Pэо - наибольшее мгновенное усилие на эксцентрике; Pэ - усилие, развиваемое на эксцен-
трике, обусловленное несоосностью при вращении эксцентрика и подвижного конуса.  

Учитывая тот факт, что дробилка дополнительно укомплектована еще и четырьмя вибрато-
рами при расположении конусов дробилки в положении 3, значительная часть измельченного 
материала получит дополнительный «верхний» ударный импульс, который также будет спо-
собствовать освобождению пространства между конусами от измельчаемого материала. Таким 
образом, под воздействием колеблющейся неподвижной брони, измельчаемый материал полу-
чит дополнительное вибрационное перемещение под действием усилия cP , которое способст-
вует повышению производительности конусных дробилок. 

Усилие cP  определяем следующим образом 

cP =Рвsin sinpt=Рвsin sin(/4)t,     (2) 

где Pв - усилие развиваемое каждым вибратором. 
Суммарное усилие скатывания при расположении дробящих конусов, согласно рис. 2, точ-

ка 3 определится сложением усилий по формулам (1) и (2). 
Помимо усилий скатывания при выпуске руды из рабочей зоны дробилки составим выра-

жения для усилий дробления, вызванных несоосностью эксцентрика и дробящего конуса, а 
также ударными импульсами, воспринимаемыми неподвижной броней 

Рдр=Рэоsin(1-cost)       (3) 
ptPP Bдр sincos          (4) 

Суммарное усилие дробления при расположении дробящих конусов, согласно рис. 2, точка 
1, определится сложением усилий по формулам (3), (4). 

В данной работе процесс дробления руды интенсифицирован за счет подведения к неподвижно-
му конусу вибрационных нагрузок, при этом процесс выпуска измельченной руды из камеры дробле-
ния, с учетом вибраций, можно представить как процесс вибрационного перемещения по образую-
щим подвижного конуса. В отличие от работы [2], где выпуск руды осуществляется по плоскости, 
рассматриваем вибрационное перемещение материала по некоторой узкой полоске, наклоненной под 
углом  к колеблющейся плоскости ( - угол наклона образующих подвижного конуса). 

При этом средняя скорость вибрационного перемещения подготовленного материала [2] 
определится 
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  AVcp ,     (5) 

где A - амплитуда колебаний вибрирующей полоски или плоскости, зависит от параметров вибровозбу-
дителя; ω - угловая скорость вращения ротора дробилки или вибратора; wo - параметр вибрации плоско-
сти или полоски (wo=A2sin/qcos); β - направление вибрации, q - ускорение свободного падения.    

Для вибрационного перемещения материала по узкой полоске (плоскости), наклоненной 
под углом  к горизонту ( - угол наклона образующих подвижного конуса к горизонту), ис-
пользуем терминологию и обозначения, принятые в работе [2].  

Рассмотрим законы движения частицы и ее среднюю скорость для дробилки с вращаю-
щимся подвижным конусом и вибрирующим неподвижным.   

Формулы для ускорения  и перемещение частицы руды x(t) рассмотрим для двух част-
ных случаев: 

качания подвижного конуса при непрерывном вращении эксцентрика (в этом случае β=-); 
колебаний неподвижного конуса (его брони) от четырех вибраторов, установленных в кор-

пусе неподвижного конуса (в этом случае β=π/2-). 
Для первого случая уравнение движения, закон перемещения и среднюю скорость частицы 

представим в виде 

     (6) 

  (7) 

     (8) 

где t* - момент времени, для которого перемещающаяся частица находится в начале координат, 
исходя из начальных условий  A=e/cosα - амплитуда качаний подвижного 
конуса; e - эксцентриситет подвижного конуса (или эксцентрика); ρ=arctg f - угол трения 
скольжения; f - коэффициент трения скольжения измельчаемого материала по броне конуса. 

Для второго случая уравнение колебаний, закон перемещения и среднюю скорость частицы 
(на подвижном конусе) запишем следующим образом 

     (9) 

  (10) 

      (11) 

где B - амплитуда колебаний, создаваемых вибровозбудителем (например, дебалансным). 
В стандартной конусной дробилке рабочий процесс осуществляется за счет эксцентричного 

вращения конуса и на этот процесс дополнительно накладываются вынужденные колебания от 
четырех вибровозбудителей, установленных на корпусе неподвижного конуса.  

Вибрации передаются через соединительные тяги (болты) на неподвижную броню с часто-
той колебаний p. При вращении конуса с угловой частотой ω и колебаниях неподвижной брони 
с синхронизирующей частотой p, суммарное перемещение частиц при их выгрузке из камеры 
дробления необходимо определить как суперпозицию решений (7), (10) для x(t),  

Среднюю скорость перемещения материала в дробилке при интенсификации процесса 
дробления получим путем суммирования решений (8), (11) для Vср и .  

Таким образом, суммарное усилие дробления и суммарная скорость перемещения измель-
чаемого материала при соответствующем выборе параметров вибрации (B,P) могут значитель-
но возрастати, что в конечном счете может привести к увеличению производительности маши-
ны на 20-25% и снижению крупности готового продукта, например, для широко применяемых 
на практике дробилок КМД 2200Т до значений 10-12 мм. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОГО ФІЛЬТРУ СТРУМУ  
З ТОЧКИ ЗОРУ КЛАСИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГООБЛІКУ 

 

У статті проведено оцінку ефективності використання силового активного фільтру струму при його застосуван-
ні на промислових об’єктах з класичною системою комерційного енергетичного обліку. Метою роботи є доведення 
наступної думки: у деяких випадках найпростіший силовий активний фільтр струму, що видаляє лише вищі гармоні-
ки мережі, є досить ефективним рішенням щодо компенсації реактивної потужності. Зменшення показань лічильни-
ків реактивної енергії при видаленні вищих гармонік струму відбувається за рахунок невідповідності визначення 
самого терміну «реактивна потужність» виробниками лічильників.    

Наведено математичні викладки для обрахунку реактивної потужності, які покладено в основу сучасних лічи-
льників електричної енергії. У ході аналізу названих математичних викладок показано, що деякі з них враховують 
рівень викривлення кривої струму (рівень потужності спотворення). Також наведено приклад роботи активного фі-
льтру струму в мережі з нелінійним навантаженням, яке додатково є джерелом реактивної енергії.  

Ключові слова: активний фільтр струму, енергозбереження, реактивна потужність, вищі гармоніки. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. На вітчизняних під-
приємствах основними ланками системи енергетичного обліку є лічильники активної та реак-
тивної енергій. Через відсутність чіткого визначення термінів «реактивна потужність» та «реак-
тивна енергія» [1,17,18,20] математичний апарат для розрахунку вищезазначених величин може 
бути відмінним в залежності від виробника [1]. Така відмінність не є проблемою для комерцій-
ного обліку тільки у випадку роботи пристрою в системі з симетричною напругою та синусоїд-
ним симетричним навантаженням. У разі несиметричного нелінійного навантаження різниця 
показників лічильників реактивної енергії одного й того ж високого класу точності але різних 
виробників може сягати десятків відсотків за рік [1].   

Ефективним рішенням для корекції енергетичного потоку є силовий активний фільтр 
(САФ) [7,10,11,12,14]. Наведений термін включає до себе низку типів пристроїв, що розрізня-
ють за топологією та величинами, на які пристрій може впливати[20]. В даній роботі для аналі-
зу обрано найпростіший тип САФ - шунтовий активний фільтр струму, що впливає на форму 
струму мережі та видаляє тільки вищі гармоніки [16,19]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз математичного апарату різних типів лічильників 
подано у роботі [1]. Тими ж дослідниками подано варіант модифікації математичних викладок 
для обчислення реактивної потужності.  

Математичний апарат САФ теж є досить різноманітним [2,6,7,8,9,15]. Основна відмінність 
розрахункової частини САФ - використання для корекції енергопотоку миттєвих значень поту-
жностей, струмів або напруг у той час, як комерційні лічильники оперують з інтегральними 
величинами. Ця відмінність викликана вимогами, що висувають до лічильників та до САФ. Пе-
рші призначені до обліку кількісних величин (активної та реактивної енергій), другі - для коре-
кції миттєвих поточних величин.  

Інтелектуальна частина САФ, що відповідає за генерацію сигналу корекції, може бути за-
снована на «потужнісних» теоріях (p-q теорія миттєвої потужності [3,20] та її похідні, СРС 
(Current’s Physical Components) теорія [4] і т.д.) або на математичних апаратах, що працюють 
виключно з однією величиною: струмом або напругою, в залежності від типу САФ (d-q метод, 
використання рядів Фур’є і т.ін. [2,14]). Перелічені способи генерації сигналу корекції відріз-
няються за ефективністю та коректністю в залежності від умов роботи (несинусоїдність та не-
симетрія напруги, неврівноваженість навантаження та інше). 

Постановка завдання. За точку відліку прийнято значення активної на реактивної потуж-
ностей, що обчислені за різними математичними викладками, які використовують індукційні та 
сучасні цифрові лічильники. Метою роботи є розкриття наступної думки: найпростіший САФ 
струму є достатньо ефективним рішенням для компенсації як активних втрат в мережі, так і 
реактивної потужності (через неузгодженість поняття «реактивна потужність» перш за все в 
системах комерційного обліку електричної енергії). 

Викладення матеріалу та результати. Шунтові САФ є найбільш розповсюдженим типом 
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активних фільтрів [5]. Активний фільтр складається з AC/DC перетворювача, накопичуючого 
елемента та системи керування. Система керування у свою чергу складається з двох частин. 
Перша частина виконує задачу вимірювання сигналів мережі, їх обрахунок та визначення сиг-
налу, що має генерувати у мережу САФ. Друга частина виконує задачу керування силовими 
ключами САФ.   

Силова частина може бути виконана, як інвертор напруги або інвертор струму (рис. 1). Біль-
шість авторів [5] надають перевагу інверторам напруги з ШІМ через більшу ефективність, меншу 
ціну та менші масогабаритні показники. Слід зазначити, що інвертор струму вимагає застосування 
деяких додаткових схемотехнічних заходiв. 

а         б 

  
 

Рис. 1. типові структури САФ на основі інвертора напруги а та інвертор струму б 

Типові активні фільтри [5] можуть генерувати струм з частотою до 1 кГц при частоті переклю-
чення силових ключів 10 кГц, що дозволяє компенсувати гармоніки мереже до 25-го порядку. Для 
виключення генерації до мережі додаткових вищих гармонік, пов’язаних з роботою силових ключів 
САФ, необхідно застосовувати додатковий фільтр пасивний невеликої потужності. 

Зазначимо, що САФ можуть працювати за різними стратегіями компенсації залежно від 
потреби. Для обраного варіанту САФ струму, що вимірює тільки струм мережі це: 

обмеження максимального струму мережі, яке забезпечує захист електротехнічного облад-
нання системи від перевищення струмом заданого рівня; 

симетрування фазних струмів; 
видалення вищих гармонік у фазних струмах. 
Працюючи за останньою переліченою стратегією компенсації САФ струму генерує до ме-

режі струму корекції таким, що виконується рівність 
iS(A,B,C)=Imsin(t+(A,B,C))=iL(A,B,C) +iF(A,B,C)  ,    

де iS(A,B,C), iL(A,B,C) - миттєві значення струмів фаз А,В,С мережі, навантаження та САФ відповід-
но; (A,B,C) - кут зсуву фази між першими гармоніками напруги та струму відповідно, для фаз 
мережі А,В,С. 

Потужність САФ можна оцінити за формулою, запропонованою в [5] 

   2/2/3 maxFDCHF IUP  ,      
де PAF - потужність САФ; UDC - напруга конденсаторної батареї; IFmax - максимальне значення 
струму фільтру. 

Для обрахунку ефективності роботи активного фільтру будемо використовувати математичні ви-
кладки, наведені в роботі [1], за якими працюють лічильники активної та реактивної енергії. 

Активну потужність будемо обчислювати за виразом 

 
T

o
CCBBAA dtiuiuiu

T
P )(

1
,    (1) 

де P - значення активної потужності трифазної мережі; uA,uB,uC, iA,iB,iC - миттєві значення на-
пруг та струмів фаз А,В,С відповідно; T,t - період мережі живлення та час відповідно. 

Реактивна потужність обчислюється за формулами, поданими в табл. 1. 
У табл. 1 Q - значення реактивної потужності, що обраховано відповідним типом лічильни-

ка; UA,UB,UC, IA,IB,IC - діючі значення напруг та струмів фаз А,В,С відповідно; )1(
BCU , )1(

CAU , )1(
ABU  - 

вектори першої гармоніки лінійних напруг фаз А,В,С відповідно; )1(
AI , )1(

BI , )1(
CI  - значення векто-

рів першої гармоніки фазних струмів у фазах А,В,С відповідно; S,PA,PB,PC - значення повної 
потужності трифазної системи та значення активних потужностей у фазах А,В,С відповідно. 
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 Таблиця 1 
Обчислення реактивної потужності різними типами лічильників[1] 

Метод Де застосовується 

)sin()sin()sin( CCICUBBIBUAAIAUQ    класичний метод обчислення  
(трикутник потужностей) 

3/)
)1()1()1()1()1()1(

( CABBCAABCQ IUIUIU   індукційні лічильники 

CICUBIBUAIAUS  ;       22
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До табл. 1 зробимо два зауваження, попередньо припустивши, що система напруг мережі 

симетрична синусоїдна, система струмів - симетрична та несинусоїдна, та перша гармоніка 
струму має зсув відносно до напруги (детальний опис тестової системи приведено в прикладі). 

Перше зауваження: метод № 1 використовує діюче значення струму, до складу якого вхо-
дять вищі гармоніки 


T

o

dti
T

I 21
,      (2) 

де i та I - миттєве та діюче значення струму довільної фази відповідно. 
Формула (2) переписана через діючі значення гармонік має вигляд 
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2
)(

n
nII ,   

де I(n) та n - діюче значення гармоніки та порядковий номер гармоніки відповідно. 
Нагадаємо, що обраний варіант найпростішого САФ струму буде компенсувати вищі гар-

моніки. 
У методі № 2 враховуємо, що напруга мережі синусоїдна і крутний момент індукційного 

лічильника утворюється однойменними гармоніками струму та напруги.  
Друге зауваження: методи №3 та №4 можна умовно назвати методами визначення нев’язки 

активної та повної потужностей.  
Використовуючи концепцію, запропоновану Budeanu [13], маємо для окремої фази 

22222 QDPIU AAA  ,     (3) 
де D  - потужність  спотворення за Budeanu, що обумовлена впливом вищих гармонік струму 
при синусоїдній напрузі живлення. 

Реактивна потужність за Budeanu[13], визначається як 
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n
nnn IUQ

1
)()()( )sin( ,     (4) 

де U(n) та (n) - діюче значення відповідної гармоніки напруги довільної фази та кут зсуву між 
однойменними гармоніками напруги та струму в одній фазі; N - кількість гармонік. 

У разі синусоїдної симетричної напруги, виходячи з формули (4), маємо реактивну потуж-
ність першої гармоніки, яку найпростіший обраний САФ струму не може компенсувати 

)sin( 11  IUQ       (5) 
Звертаючись до формули (3), САФ струму буде компенсувати потужність викривлення D , 

пов’язану з вищими гармоніками струму. У разі симетричної синусоїдної напруги потужність 
викривлення для однієї фази обчислюється, як 




2

2
)(nIUD        

Додатково зазначимо, що обраний САФ струму буде компенсувати активні втрати в трифа-
зній мережі, що пов’язані з впливом вищих гармонік  
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RIP nH 
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2
)(3 ,     (6) 

де PN - втрати в мережі живлення, пов’язані з впливом вищих гармонік; R - значення опору 
однієї фази трифазної трипровідної мережі без урахування скін-ефекту. 

Наведемо приклад. Маємо трифазний керований випрямляч з активним навантаженням, 
який підключено до мережі з синусоїдною симетричною напругою 0,4 кВ.  

До тієї ж мережі підключено САФ струму та лічильники активної та реактивної енергій.  
Кут керування випрямляча дорівнює 20°, струм фази до корекції сягає 5.22А, випрямляч під-

ключено до джерела алюмінієвим провідником довжиною 100 м та площею перетину 0,75 мм2.  
Структурна схема тестової системи приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурна схема тестового електротехнічного комплексу 

 
 

Результати обчислень зведено у табл. 2. 
Таблиця 2 

Показники лічильників до та після компенсації 
 

Вид потужності Значення до компенсації 
(ВАР/Вт) 

Значення після компенсації 
(ВАР/Вт) 

Відсоток, на який зменши-
лись показники 

Реактивна (№1 у табл. 1) 1066 1013 5% 
Реактивна (№2 у табл. 1) 1013 1013 0% 
Реактивна (№3 у табл. 1) 1474 1013 24% 
Реактивна (№4 у табл. 1) 1474 1013 24% 
Реактивна (№5 у табл. 1) 1013 1013 0% 
Активна потужність (вираз 1) 3112 3083 1% 
Активні втрати в мережі (вираз 6) 300 271 10% 

 
 

Аналізуючи дані табл. 2 бачимо, що активні втрати в мережі знизились на 10%, в той час, 
як споживання загальної активної потужності зменшилось приблизно на 1%, що не є суттєвою 
перевагою.  

Однак різниця показань реактивних потужностей індукційного та цифрових лічильників 
(№3 та №4 у табл. 1) сягає 24% відповідно.  

Також необхідно зазначити, що тип цифрового лічильника, що зсуває сигнал струму (на-
пруги) на чверть періоду (№5 у табл. 1), має показники, що не відрізняються від лічильників 
індукційного типу.  

Спираючись на формулу (3) та (5) можна зробити висновок про те, що САФ струму може 
звести показання деякий типів цифрових лічильників реактивної енергії до 0, якщо зсув між 
першою гармонікою струму та синусоїдною напругою відсутній, та струм має у своєму складі 
вищі гармоніки.  

У такому разі вираз (3) запишеться у вигляді 
2222 DPIU AAA        

Додамо, що складову потужність спотворення неможливо компенсувати такими заходами, 
як батареї конденсаторів. Більш того, вищі гармоніки струму можуть негативно позначитись за 
ємності косинусного конденсатора.  

Висновки:. показання деяких типів цифрових лічильників реактивної енергії формуються 
не тільки класичною реактивною складовою потужності (за визначенням Budeanu), але й скла-
довою, що викликана викривленням форми струмів мережі за умови синусоїдної напруги.  

Виходячи з викладеного, впровадження найпростішого варіанту САФ струму дозволяє до-
сягти зменшення показників відповідних типів лічильників як активної, так і реактивної енергії.   
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Також показано, що у разі використання деяких типів сучасних цифрових лічильників реа-
ктивної енергії може існувати випадок, при якому зменшення показань лічильника неможливо 
досягти шляхом використанням косинусного конденсатора.  
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Проблема и еe связь с научными и практическими задачами. Одним из наиболее эффектив-
ных способов повышения тормозной эффективности шахтных локомотивов является использование 
магниторельсовых тормозных систем и созданных на их базе устройств для увеличения нагрузки на 
оси локомотива, получивших название магниторельсовых догружателей [0]. Используемые в настоя-
щее время постоянные магниты обеспечивают ограниченную магнитную индукцию, поэтому для 
достижения высоких значений силы магнитного притяжения требуется увеличение длины магнитно-
го блока. Максимальная длина магнитного блока ограничивается как величиной жесткой базы локо-
мотива, так условиями взаимодействия с рельсом. 

Как известно, тормозная сила рельсового тормоза в значительной мере зависит от качества 
рельсовой колеи, по которой движется локомотив. Наиболее значительные проблемы для маг-
ниторельсовых тормозов создают расстроенные стыки и износ поверхностей катания рельсов и 
бандажей колес, что приводит к возникновению воздушного зазора в магнитной цепи и сниже-
нию фактической тормозной силы [1]. Отсутствие методик проектирования магнитных блоков, 
обеспечивающих стабильность контакта с рельсом, и оценки влияния условий взаимодействия не 
позволяют создать эффективные конструкции магниторельсовых систем.  

Анализ исследований и публикаций. Как показали результаты экспериментов и опыт эксплуа-
тации магниторельсовых систем в шахтных условиях, основной причиной снижения показателей эф-
фективности являются отрывы магнитного блока от рельса [0]. Отрыв может произойти как при про-
хождении неровностей рельсового пути самим магнитным блоком, так и при увеличении расстояния 
от поверхности рельса до точки крепления наклонной тяги на опорной балке вследствие изменения 
диаметра круга катания колеса, наезде на препятствие и т.д. Наиболее характерным видом несовер-
шенства шахтного рельсового пути является вертикальная ступенька рельсового стыка. Длина рель-
сов, опускаемых в шахту под клетью обычно составляет от 4 до 6 м. Для экономии рельсов исполь-
зуют даже короткие их обрезки, что увеличивает общее количество рельсовых стыков до 45 штук на 
100 м пути (на обоих рельсах), а сами стыки часто оказываются расположеными вне шпал. При этом 
из-за неудовлетворительной фиксации концов рельсов относительно друг друга, они со временем де-
формируются под действием подвижности горных пород и ударных нагрузок от колес. Подобная си-
туация не позволяет обеспечивать максимально возможные значения силы торможения. 

Решением проблемы снижения эффективности магниторельсовых тормозных систем при 
прохождении неровностей рельсового пути является секционирование магнитного блока в про-
дольном направлении, а также разработка конструкций системы подвешивания, минимизи-
рующих перемещения магнитного блока относительно дорожки катания рельса [0]. При этом 
необходимо иметь научно обоснованную методику оценки влияния неровностей на показатели 
эффективности работы магниторельсовой системы, позволяющую максимально точно прогно-
зировать значения сил магнитного притяжения и торможения в зависимости от условий экс-
плуатации. 

Постановка задачи. Задачей исследования является разработка методики оценки влияния 
стыковых неровностей рельсового пути на процесс формирования силы торможения магнитно-
го блока, позволяющей на стадии проектирования в зависимости от условий эксплуатации вы-
бирать параметры магниторельсовой системы и прогнозировать показатели ее эффективности. 

Изложение материала и результаты. Тормозная сила магнитного блока определяется, в 
первую очередь, удельной силой магнитного притяжения Fїij секции тормоза к рельсу и длиной 
магнитного блока. Удельная сила магнитного притяжения зависит от площади контакта полюсных 
наконечников и рельсов, а также величины воздушных зазоров [0]. 

При торможении локомотива на участках шахтного пути, имеющих кривизну профиля (пере-
гибы), искривления в плане (повороты) или при проезде единичной неровности [0,0], действующее 
значение тормозной силы секции магниторельсового тормоза определяют по формуле как 

Tиijдijфijcvmmуijm kkkkkkflFF п0 , 

где F0пу - удельная сила магнитного притяжения секции магниторельсового тормоза к прямому 
рельсу, Н/м; lm - длина магнитного блока, м; fm - коэффициент трения скольжения материала 
наконечника магниторельсового тормоза по рельсу для конкретных условий загрязненности 
рельсов; kv - коэффициент, учитывающий влияние скорости движения магниторельсового тормоза 
на силу его магнитного притяжения к рельсу (учет влияния краевого эффекта, когда вихревые токи 
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создают магнитное поле, «размагничивающее» магнитную систему, уменьшая тем самым эффекти-
вность торможения); kcij - коэффициент использования силы магнитного притяжения над едини-
чной неровностью в виде ступеньки рельсового стыка (отношение силы притяжения тормоза 
над реальной единичной неровностью в виде ступеньки рельсового стыка к ее максимально во-
зможной величине над прямым рельсом); kфij - коэффициент использования силы магнитного при-
тяжения над единичной неровностью в виде проседания концов рельсов на стыке (отношение силы 
притяжения тормоза над реальной единичной неровностью в виде проседания рельсов на стыке к ее 
максимально возможной величине над прямым рельсом); kдij - коэффициент использования силы 
магнитного притяжения над единичной неровностью в виде локального прогиба рельсовой нити 
(отношение силы притяжения тормоза над реальной единичной неровностью в виде прогиба рель-
совой нити к ее максимально возможной величине над прямым рельсом); ku - коэффициент износа 
трущихся пар, определяет степень износа полюсных наконечников по мере эксплуатации; kT  -
 коэффициент, учитывающий ослабление магнитного поля магниторельсового тормоза из-за 
повышения его температуры в процессе торможения. 

Наиболее заметные снижения силы магнитного притяжения наблюдаются при прохожде-
нии неровностей в виде ступеньки рельсового стыка [0].  

Проезд ступеньки рельсового стыка секцией магниторельсового блока снижает силу маг-
нитного притяжения наконечников тормоза, так как при этом между ними увеличивается экви-
валентный зазор cij  

 
ml

o
oijc xxh )(

2

1 , 

где o - воздушный зазор между рельсом и наконечником тормоза для хорошо приработанных 
наконечников и рельсов на идеально ровном и достаточно чистом пути, м; h - высота ступеньки 
рельсового стыка под секцией магниторельсового тормоза, м. 

Изменение тормозной силы над ступенькой рельсового стыка пути можно учесть с помо-
щью коэффициента использования силы магнитного притяжения над такой единичной неров-
ностью kcij, определяемого как 

21 сijс kk  , 

где Koc - коэффициент увеличения эквивалентного зазора между поверхностями контакта на-
конечников и рельсов над ступенькой рельсового стыка, определяемый как отношение эквива-
лентного зазора между поверхностью трения полюсного наконечника секции тормоза и по-
верхностью дорожки катания рельса над ступенькой рельсового стыка при ее конкретной вели-
чине hLR к такому же зазору над прямым (не искривленным) рельсом.  

Величину данного коэффициента над конкретным стыком находят методом вычислитель-
ного эксперимента [0], в программе трехмерного моделирования КОМПАС (рис. 1).  

 
Рис. 1. Расчетная схема к определению эквивалентного 

зазора над ступенькой рельсового стыка 
 

Над ступенькой стыка рельсов 1 размещают 
модель наконечников секции магниторельсового 
тормоза 2, а затем строят модель воздушных зазо-
ров 3 между ними и поверхностями дорожек ка-
тания рельсов. 

Определив с помощью программы объем за-
зора и площадь его контакта с наконечником, на-
ходят эквивалентный зазор между трущимися по-
верхностями тормоза и kc.  

На рис. 2 приведена зависимость коэффициента 
использования силы магнитного притяжения над ступенькой рельсового стыка kcij от величины 
этой ступеньки hLR. Как показали исследования, этот коэффициент не зависит от длины наконечни-
ка секции магниторельсового тормоза.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента использования силы 
магнитного притяжения от величины неровности рельсового 
пути: 1 - для секционного магнитного блока с ходом секции 
15 мм; 2 - для секционного магнитного блока с ходом секции 
25 мм; 3 - для магнитного блока традиционной конструкции 
(по данным В.В. Процива) 

 

Полученная табличная зависимость kcij=f(hLR) 
аппроксимирована степенным полиномом в про-
грамме Wolfram Mathematica 7 [0]. 

Сравнение значений силы магнитного притя-
жения, полученных с использованием результатов 
вычислительного эксперимента, с данными испы-

таний, показали, что расхождение составляет от 25 до 40 %, что не позволяет существенно повы-
сить точность тормозных расчетов.  

Анализ процесса прохождения магнитными блоками различных конструкций стыков пока-
зал, что ослабление силы магнитного притяжения начинается уже при наезде на неровность 
колеса локомотива.  

Следовательно, для получения более адекватной картины исследуемого процесса необходимо 
учитывать и этот фактор. Учет влияния наезда колеса на стыковую неровность выполнялся путем 
введения в математическую модель [3] дополнительного углового перемещения тяг системы по-
двешивания, что позволило определить вертикальные перемещения секций магнитного блока.  

Определение объема зазора и площади его контакта с наконечником выполнялось согласно ме-
тодике, предложенной в работе [0]. Как и в предыдущем случае, характер изменения коэффициента 
kcij определяется, в первую очередь, высотой ступеньки стыковой неровности.  

График зависимости kcij =f(hLR) для различных моделей магнитных блоков приведен на рис. 2.  
Анализ результатов показал, что учет перемещений колесных пар позволяет более точно 

оценить снижение силы магнитного притяжения.  
В этом случае расхождение результатов моделирования (кривые 1 и 2) с эксперименталь-

ными данными, представленными на графике (рис. 2) в виде точек, составляет не более 15 %.  
Кроме этого, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что благодаря секциони-

рованию магнитного блока и обеспечению возможности относительного перемещения секций в 
продольной плоскости можно снизить негативное влияние неровностей рельсового пути.  

Конструктивно увеличение хода секции возможно только при увеличении угла наклона тяг 
системы подвешивания, что приводит к увеличению части силы магнитного притяжения, переда-
ваемой на оси локомотива и изменению всех параметров торможения [0].  

Для определения рациональной величины угла наклона тяг и свободного хода секции необхо-
димо установление зависимости критический высоты неровности, которую может преодолеть ко-
лесо локомотива без отрыва магнитного блока.  

Для решения этой задачи выполнено решение системы уравнений, описывающих процесс тор-
можения локомотива колесно-колодочным тормозом с одновременным включением магниторельсо-
вой системы.  

Высота ступеньки стыковой неровности задавалась с шагом 1 мм, угол наклона тяг - с шагом 5 .  
В качестве выходного параметра использовались значения тормозной силы секции магнитно-

го блока.  
Определялась высота неровности рельсового пути, при которой тормозная сила принимала 

нулевое значение, что являлось признаком отрыва магнитного блока от рельса.  
В результате получен график зависимости критической высоты неровности от угла наклона 

тяг магниторельсовой системы (рис. 3).  
Рис. 3. График зависимости критической высоты неровностиот угла на-

клона тяг системы подвешивания 
 

При вертикальном расположении тяг (mij = 0) отсутствует 
горизонтальная составляющая силы разгрузки магнитного бло-
ка, вследствие чего секции не перемещаются, поэтому безот-
рывное скольжение магнитного блока возможно только на иде-
ально ровных рельсах.  

При увеличении угла наклона критическая высота неровности 
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hLR.крит, которую может преодолеть колесо локомотива без отрыва магнитного блока от рельса, возрас-
тает и при mij , равном 30° достигает максимального значения.  

Дальнейшее увеличение угла наклона тяг не влияет не величину преодолеваемой неровности.  
Зависимость hLR.крит =f(mij) аппроксимирована степенным полиномом вида 

.00269,04599,00002,00001,0 23
.  mijmijmijкритLRh   

Полученная зависимость связывает основной параметр возмущающего воздействия (высоту не-
ровности hLR.крит) с одной из важнейших конструктивных характеристик магниторельсовой системы 
(угол наклона тяг системы подвешивания), определяющей эффективность ее работы, что позволяет 
на стадии проектирования исходя из реального состояния рельсового пути определять рациональные 
параметры магнитного блока и системы подвешивания. 

Выводы и направления дальнейших исследований. В результате проведенных исследований 
разработана методика определения коэффициента использования силы магнитного притяжения 
на основе результатов вычислительного эксперимента в программе трехмерного моделирова-
ния КОМПАС.  

Получена зависимость критической высоты неровности рельсового пути, при которой про-
исходит отрыв магнитного блока от рельса, от угла наклона тяг системы подвешивания.  

Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение влияния на величину си-
лы магнитного притяжения неровностей рельсового пути в виде в виде локального прогиба рель-
совой нити и проседания рельсов на стыке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 
 

Промышленные испытания проводятся с целью получения объективной информации для 
дальнейшей статистической обработки экспериментальных данных на исследуемых объектах, 
иначе говоря, имеет дело с эмпирической (статистической) моделью [1]. 

Целью поставленной задачи является управление объектом исследования путем создания 
новой технологии ведения взрывных работ и нахождения оптимальных условий, применения 
различных технологических схем взрывоподготовки горных пород. 

Имеем стационарную модель, свободными параметрами в которой являются: высота усту-
па, расстояние между рядами (РМР), расстояние между скважинами (РМС) последующих ря-
дов, замедление между секциями, система инициирования, длина заряда, диаметр скважин и 
другие технологические параметры. 
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Поставленная цель достигается с помощью метода эволюционного планирования (ЭВОП), 
позволяющая найти оптимальное решение. 

Поскольку характеристики схем взрывания изменяются, то параметры корректируются и при-
спосабливаются к новой производственной ситуации, например, в зависимости от крепости пород, 
обводненности скважин, высоты заряда ВВ. Сложная система схем взрывания характеризуется боль-
шим количеством факторов, воздействующих на результаты эксперимента. Отделим факторы, инте-
ресующие нас в данном эксперименте, от фона, обусловленного неконтролируемыми воздействиями. 
На качество дробления пород помимо схем и способов взрывания скважин зарядов, оказывают влия-
ние также множество других факторов [2]. 

Проведем рандомизацию эксперимента относительно конструкций скважинных зарядов. 
Предположим, что качество взорванной горной массы при взрыве на карьере по традиционно-
му способу выше, чем по разработанному. Этот фактор не является достаточным для того, что-
бы принять решение в пользу традиционной схемы взрывания. Решение находим в результате 
проверки статистической гипотезы о равенстве математических ожиданий двух случайных ве-
личин по их выборочным оценкам.  

Все переменные значения, определяющие состояние схем взрывания, можно разделить на 
группы: 

Группа z=(z1…zn). В эту группу входят факторы, не допускающие целенаправленного  из-
менения в ходе исследования. К факторам такого рода можно отнести: удельный расход ВВ, 
категория пород по взрываемости, высота уступа, крепость пород, тип станка. 

Группа u=(u1…un) образует управляемые факторы процесса, с помощью которых реализу-
ется заданный технологический режим. К ним относятся: порядок взрывания, интервал замед-
ления между секциями зарядов ВВ, конструкция скважинного заряда. 

Группа y=(y1…yn) переменные факторы: надежность взрывной сети, выход фракции -400 мм. 
Группа D=(d1…dn) неконтролируемые факторы, т.е. возмущения, не измеряемые качеством.  
К такой группе можно отнести погодные условия, приводящие к дрейфу характеристик 

объекта. 
В качестве планов эксперимента применяем планы полного и дробно факторного экспери-

мента, дополненные опытом в центре плана. Общее число опытов при использовании полного 
факторного эксперимента равно N=2n+1. Для двух независимых переменных, надежности сети 
и интервала замедления между секциями, план состоит из N=2n+1=5 опытов. 

В связи с невозможностью абсолютизации условий проведения взрывом данным экспери-
мента всегда присуща некоторая вариация. Поэтому для получения представления об описании 
точности получаемых опытным путем значений необходимо знать степень точности проводя-
щихся экспериментов. Необходимое число опытов устанавливалось статистическим путем по 
величине коэффициента вариации. Коэффициент вариации численно равняется квадратическо-
му отклонению, выраженному в процентах от среднего значения рассматриваемого параметра 

Rвар =100(/х), 

где  - среднее квадратическое отклонение;  

51,02
2  nNi пр , 

где 1 - отклонение отдельных параметров от групповых средних; n1 - число группы опытов; 
Nпр - общее число опытов; x - среднее арифметическое; 0,4151; 0.4552;  . 

Следовательно, опыты равнозначны. Варьируем три переменные. 
Регистрация и обработка результатов эксперимента приводится в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Номера точек эксперимента Расчет средних значений 

1 2 3 4 5 
Сумма предыдущих циклов       
Среднее предыдущих циклов      
Новые наблюдения 0,9875 0,9869 0,9861 0,9879 0,9873 
Разности(2)-(3) 0,9875 0,9869 0,9861 0,9879 0,9873 
Новые суммы (1)+(3)      
Новые средние 0,9875 0,9869 0,9861 0,9879 0,9873 
Вычисление эффектов  
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Продолжение табл. 1 
Эффект типа блока =1/2(0,9861+0,9879-0,9869-0,9873)=0,0012 
Эффект замедления =1/2(0,9861+0,9873-0,9869-0,9879)=0,0014 
Эффект взаимодействия =1/2(0,9869+0,9861-0,9879-0,9873)=0,0022 
Эффект уменьшения среднего =1/5(3,9482-3,95)= -0,0004 
Расчет среднеквадратичных отклонений Вычисление доверительных интервалов 
Сумма предыдущих циклов S’  
Среднее предыдущих циклов S’ Для новых средних   S’ 
Размах = 0,0071  
Новые значения S’ Для эффектов  S’ 
Новая сумма S’  

Новые средние значения S’; 1
   
 Р
суммаНоваяS  Для измерения среднего 

 

Таблица 2 
 

Номера точек эксперимента 
Расчет средних значений 

1 2 3 4 5 
Сумма предыдущих циклов  4,9821 5,121 5,006 4,9827 4,9943 
Среднее предыдущих циклов 0,9865 0,9872 0,9861 0,9871 0,9876 
Новые наблюдения 0,9921 0,9762 0,9762 0,9891 0,9896 
Разности (2)-(3) 0,034 0,051 0,071 0,964 0,025 
Новые суммы (1)+(3) 4,0925 5,002 4,9991 5,0043 0,0196 
Новые средние 0,9860 0,9891 0,9861 0,9791 0,9882 
Вычисление эффектов 
Эффект типа блока =0,0061 
Эффект замедления =0,0053 
Эффект взаимодействия =0,0072  
Эффект уменьшения среднего =0,0008 
Расчет среднеквадратичных отклонений Вычисление доверительных интерва-

лов 
Сумма предыдущих циклов S=2,9171  
Среднее предыдущих циклов 0,9272 Для новых средних S =0,4125 
Размах = 0,043  
Новые значения  s=4,7261 Для эффектов S =0,4762  
Новая сумма s=5,2147  

Новые средние значения  
n

ns 9241,8  Для измерения среднего S = 0,7129 

 

В заголовке указываются номера точек постановки эксперимента. В первую и вторую стро-
ки заносим значения сумм и средние значения целевых величин, подученных для каждой точки 
эксперимент в ходе реализации предыдущих циклов. Затем вносим новые значения целевой 
величины, а также разность между средним, предшествующим значением цикла и новым зна-
чением целевой величины. Эффект фактора равен приращению значения целевой величины в 
результате перехода с нижнего уровня на верхний. В нашем случае эффект переменной х1 равен 
полуразности сумм целевых величин и точках 3,4 и 2,5, а эффект переменной х2 определяется 
полуразностью сумм целевых величин в точках 3,5 и 2,4. Эффект взаимодействия равен полу-
разности сумм целевых величин точек 2 и 3 точек 4 и 5. 

Для определения эффекта изменения среднего значения из сумм целевых величин в точках 
2,3,4 и 5 вычитается учетверенное значение целевой величины в точке 1 и делится полученный 
результат на 5. Разность (m) между средним значением целевой величины по наблюдениями 
во всех точках плана, и средними значениями целевой величины в центре плана (у1m) опреде-
ляется по формуле   

.
1

1 myyimm
N

i
N




      (1) 

Агрегируем: крепость пород, высоту уступа, диаметр скважин, расстояние между рядами и 
назовем этот фактор условно тип одиночного объекта (блока). Данные поданы в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Номер эксперимента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Фактор одиночного блока 118 119 120 120,7 91,3 93 94,3 95,0 95,6 90,1 
Интервал замедления, мс 8,0 7,5 6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 
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Для вычисления дисперсий эффектов введем обозначения. После реализации Р циклов для 
N экспериментальных точек получаем следующие результаты измерения целевой величины: 

усредненные значения после (Р-1) цикла ; …  
измеренные значения для Р-го цикла Ді. 
Разность -  составит 

ipр
j

ij yy
р

Д 


 


 1
1

)1(

1
.    (2) 

Для дисперсии получаем 

ipр
j

ij
Д yy

рі
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Так как предполагается, что все измерения целевой величины являются независимыми и 
имеют одну и ту же дисперсию 2, то 

  .
1

1
)1(

1 22
2
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    (4) 

Отсюда следует, что 

21
ДP

P  
  или ДP

P  1
 . 

Это означает, что оценка 2
ДS  дисперсии величины  может быть использована для получе-

ния S2 дисперсии ошибки наблюдений. Для упрощения вычисленной оценки дисперсии исполь-
зуем размах величины Д 

;
d

S
S Д
Д  і

і
і
іД ДДS minmax   . 

Отсюда следует, что 

dPPS d 11   . 

Тогда, по формуле (6) определяем разность 

 ;5

1

1
5
1  





i
m

i
m yym  m=-0,1979. 

Разность m незначительно отличается от нуля, следовательно, поверхность отклика в дан-
ной области описывается плоскостью. 

Вычислим дисперсию эффектов после реализации 20 циклов дня пяти экспериментальных 
точек. 

Усреднение значения после 19-ти циклов 

;9871,01 my  ;9869,02 my ;9863,03 my  ;9873,05 my ; 
Измеренные значения для 20-го цикла 

у-1,20=0,9873;  у-2,20=0,9874; у-3,20=0,9872; у-4,20=0,9879; у-5,20=0,9881. 
Разность -уi(-yір) 

Д1=0,0002;  Д2=0,0005; Д3=0,0009; Д4=0,0012; Д5=0,0008. 

Следовательно, для дисперсии 2
Д , получаем  

ip
y

j

ij
yД





  2
19

1

22

361

1  . 

Изменения целевой величины по расчетам имеют дисперсию 
 = 0,0005. 

Тогда дисперсия разности 

;006,02 Д  Д = 0,001. 

;
001,0

d
S Д   .95,0

001,0

d
S   

Получаем для доверительной вероятности Р=0,98 значение t, нормированной функции Ла-
пласа из условия PtФ 2

1)(  , равные 2. 
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Следовательно, p
Sm 15,1 . 

Принимаем решение ограничиться двадцатью циклами. Для двадцати точек плана фаза за-
вершена, приняты целевые величины, полученные после 20 цикла. 

Исходя из проведенных расчетов, принимаем следующее решение: ограничить количество 
опытов по 4 в каждом цикле. Процесс поиска достоверного приближения может быть завер-
шен. Надежность находится в интервале при максимуме 0,9881max0,9985, а минимум нахо-
дится в интервале 0,9760min0,9884. 

Следовательно, опыты равночисленные и планирование эксперимента завершено. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ  
СПІВВІДНОШЕННЯМ ПОДАЧІ ПАЛИВА Й ПОВІТРЯ В ТОПКУ КОТЛА 

 

Розглянуто сучасні методи автоматизації виробництва пари та вибір методів, придатних для створення системи 
автоматичного контролю та регулюванню режимів роботи котлоагрегату, шляхом установки контрольно-
вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв,для забезпечення оптимального співвідношення подачі палива й 
повітря в топку котла. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Основне завдання 
підвищення ефективності промислових котельних полягає в поліпшенні показників їх теплової 
економічності, тобто в підвищенні ККД котельних, зниженні питомої витрати палива на вироб-
лення теплової енергії для технологічних і комунально-побутових споживачів, а також знижен-
ня викиду шкідливих речовин в довкілля. 

Зниження забруднення довкілля токсичними продуктами згоряння органічних палив є од-
нією з важливих проблем розвитку теплоенергетики. У цей час діють досить тверді нормативи, 
що регламентують викиди в атмосферу. Переважна більшість діючих котлів мають значно 
більш високі рівні викидів NOX, ніж це регламентується. До теперішнього часу розроблена ве-
лика кількість методів зниження викидів оксидів азоту як на стадії спалювання палива, так і 
очищення газів на стадії охолодження продуктів згоряння. Останні є високоефективними мето-
дами, що дозволяють забезпечити задані рівні викидів оксидів азоту, і широко застосовуються в 
технологічно розвинених країнах.  

Актуальність вирішення цієї проблеми підкреслюється тенденцією до збільшення ціни на пали-
во, значна частина якого спалюється в котлах промислових котельних. На долю промислових коте-
лень доводиться близько 25% тепловій енергії, споживаній в системах теплопостачання України. При 
цьому як паливо використовується переважно дефіцитний і дорогий природний газ. 

Складність вирішення проблеми підвищення ефективності промислових котельних, а також 
зниження викиду шкідливих речовин в довкілля, посилюється зношеністю основного і допоміжного 
устаткування котельних, тепловими навантаженнями, що різко змінюються, невідповідністю параме-
трів теплоносіїв, необхідним споживачеві, обмеженістю матеріальних засобів підприємств для авто-
матизації та модернізації котельних, залежністю від зовнішніх постачальників енергоносіїв і інше. 
Необхідність вирішення цих питань підтверджує актуальність теми роботи. 

Аналіз досліджень та публікацій.Оптимізація існуючої системи автоматичного керування 
співвідношенням подачі палива й повітря в топку котла є досить важливим питанням автоматизації 
виробництва.Детальний аналіз методів вимірювання газів і газоаналізаторів дано в літературних 
джерелах [1-7]. У розглянутих роботах вітчизняних науковців піднята актуальна проблема знижен-

                                           
.  Єфіменко Л.І., Співак О.О., 2014 
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ня викидів оксиду азоту,які утворюються при спалюванні палива в котлах теплових електростанцій, 
показано вплив складу палива, параметрів топкового процесу і конструктивних особливостей котла 
на утворення оксидів азоту. викладено практичні способи зменшення оксидів азоту за рахунок удо-
сконалення процесу горіння [7].Також виконаноаналіз найбільш значущих досліджень зарубіжних 
вчених які з успіхом можуть бути використані у вітчизняній енергетиці. 

Розглянуто характерні властивості кисню і оксиду вуглецю, які теоретично можна викори-
стовувати для створення автоматичних газоаналізаторів, у порівнянні з іншими компонентами 
димових газів. Показано, що вибір методу аналізу для газоаналізатора полягає у знаходженні 
найбільш специфічної фізико-хімічної властивості, що відрізняє вимірюваний компонент від 
інших в газовій суміші. 

Відомо, що методи аналізу газів можна розділити на фізичні та фізико-хімічні. При викорис-
танні фізичних методів вимірюють певну властивість аналізованого компонента, а хімічний склад 
середовища не змінюється. Принципи дії фізико-хімічних методів полягають у вимірі фізичних 
ефектів, супроводжуючих хімічні реакції. В роботах [2,3] методи аналізу газів розбиті на наступні 
групи: механічні, акустичні, теплові, магнітні, електричні, оптичні, іонізаційні і радіоактивні з дода-
тковим розбиттям на підгрупи. Вимірюваними параметрами при визначенні вмісту кисню можуть 
бути об'ємна магнітна сприйнятливість, тепловий ефект згоряння пального при лімітуючому фак-
торі вмісту кисню, струм в гальванічному ланцюжку, при визначенні вмісту оксиду вуглецю - абсо-
рбція інфрачервоного випромінювання, тепловий ефект згоряння [3,10]. 

Проаналізовано результати досліджень процесів горіння, теплообміну при спалюванні горючих 
газів та рідких палив. Приведені випробувані на практиці способи підвищення економічності, надій-
ності і маневреності котлів [6,9] показали, щоз найбільш легко реалізованих режимних заходів є зни-
ження надлишку повітря в топці. Встановлено, що підвищення економічності котлів та топкових при-
строїв в енергетиці кореляційно пов'язано із скороченням емісії токсичних оксидів, зниженням тепло-
вого та хімічного забруднення атмосфери та іншими природоохоронними ефектами, тобто дозволяє 
вирішувати серйозні екологічні завдання. 

У промисловості апробовані різні методи зниження зазначених викидів, наприклад, шляхом сту-
пеневого спалювання палива , рециркуляції димових газів в топку котла, упорскування води в зону 
горіння , хімічного очищення димових газів, (за допомогою аміаку) або опромінення газів електро-
нними пучками. Однак перераховані методи і прийоми, в певній мірі знижуючи викиди оксидів, погі-
ршують економічність котлів або дуже складні в практичному використанні, особливо в котельних 
установках малої і середньої потужності[6, 14]. 

Ретельно досліджується питання зниження викидів оксидів азоту за рахунок режимно-
налагоджувальних випробувань котлів. Розрахунки показників Пi й SП проведені за результа-
тами випробувань показали, що великий внесок у сумарну шкідливість викиду продуктів зго-
ряння в атмосферу вносять оксиди азоту NОx, насамперед за рахунок NO2. Їхня частка в сумар-
ній шкідливості викиду для різних режимів становить від 90 до 98%. (SП -показник сумарної 
шкідливості продуктів згоряння, що є сумою приватних показників шкідливості Пi для С, NOX і 
бензопірену БП ). У результаті зменшення змісту кисню в зоні горіння відбувається заглушення 
утворення як термічних, так і паливних NOx. Ефективний метод зниження викидів оксидів азо-
ту -контрольований хімічний недопал. 

Постановка завдання.Головна особливість виробництва пари складається у відносно не-
високій швидкості перебігу технологічного процесу та його безперервності. Організація такого 
способу виробництва буде більш ефективною у разі автоматизації, оскільки процес буде йти 
рівномірно, скоротиться чисельність обслуговуючого персоналу, подовжиться термін служби 
обладнання, скоротиться витрата сировини, палива та електроенергії, збільшиться продуктив-
ність апаратури. Також наслідком автоматизації виробництва можна вважати полегшення умов 
праці і зниження собівартості виробництва пари, а також зниження викиду шкідливих речовин 
в довкілля. 

Автоматизація виробництва пари полягає в автоматичному контролі та регулюванні подачі 
живильної води, процесу горіння, температури перегрітої пари, водного режиму, паропродук-
тивності котлоагрегатів, керування співвідношенням подачі палива й повітря в топку котла 
шляхом установки контрольно-вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, впроваджен-
ня нових автоматизованих систем керування або модернізації існуючих систем [11,16,17]. 

Розробка, впровадження або модернізація існуючих систем керування передбачає також вибір ме-
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тодузниження викидів шкідливих речовин як на стадії спалювання палива, так і очищення газів, а також 
відповідних контрольно-вимірювальних приладів, що на сьогодні є дуже актуальним питанням. 

Викладення матеріалу та результати. Метою даної роботи є оптимізація існуючої систе-
ми автоматичного керування співвідношенням подачі палива й повітря в топку котла, шляхом 
впровадження газоаналізатора. Модернізована система автоматизації процесів горіння палива 
призводить до:зниження викидів шкідливих речовин (ПДВ);усунення проблеми перевитрати 
палива; підвищення надійності та безпеки процесу вироблення теплової енергії. 

Розглянемо відому мінімальну систему оптимізації процесу горіння [8,20], яка призначена 
для економії палива і зменшення викидів CO і NO в атмосферу. Завдання економії палива ви-
рішується за рахунок управління процесом горіння на основі даних по O2 і CO, одержуваних 
від стаціонарного газоаналізатора КГА-8, датчиків температури газу і повітря, а також про кі-
лькість включених пальників. 

До складу мінімальної системи оптимізації ( МСО ) режиму горіння входять: 
Газоаналізатор КГА - 8С. 
Контролер управління необхідної конфігурації. 
Персональний комп'ютер. 
Програмне забезпечення. 
Структурну схему МСО представлено на рис. 1 [8,13]. 

Рис. 1. Структурна схема мінімальної системи опти-
мізації 

 

В алгоритмі оптимізації горіння передбаче-
на робота двох регуляторів - грубого й точного. 

Грубий регулятор оптимального спалювання 
базується на режимних картах. 

Ці карти складаються за результатами режи-
мно-налагоджувальних випробувань і є таблич-
ною формою завдання максимального ККД котла 

від значень його теплопродуктивності , співвідношення та тиску газу і повітря перед пальником, 
коефіцієнта надлишку повітря , вмісту продуктів згоряння. 

Точний регулятор оптимізації та горіння працює за показаннями газоаналізатора КГА - 8С. 
Регулятор оптимізації процесу горіння здійснює коригування тиску газу до котла за пока-

заннями КГА - 8C, температурі дуттєвого повітря, кількості працюючих пальників.  
Коригування здійснюється за змістом O2 у відведених газах. 
У разі появи у вихідних газах CO понад 100 ppm регулювання по O2 припиняється і почи-

нається зниження тиску газу після ПРЗ до котла для мінімізації викидів по CO. 
Після того як CO вийде в норму, знову почнеться коригування за O2. Якщо під час коригу-

вання тиск газу до котла стане відрізнятися від режимної карти більш ніж на 10 %, то регулятор 
оптимізації автоматично відключиться і залишиться в роботі регулятор тиску газу до котла ре-
жимної карти.  

У цьому випадку оператору подається повідомлення - «Регулювання за показаннями КГА - 
8С неможливо» і звуковий сигнал. 

В існуючу систему автоматичного керування співвідношенням подачі палива й повітря в 
топку котла був впроваджений розглянутий газоаналізатор,схема підключення якого показана 
на функціональній схемі автоматичної системи регулювання з газоаналізатором (рис. 2). 

Рис. 2. Функціональна схема автоматичної системи регулю-
вання з газоаналізатором 

 
Для виконання додаткових функцій, а саме зни-

ження викидів шкідливих речовин (ПДВ) у довкілля 
таусунення проблеми перевитрати палива інформація з 
газоаналізатора подається на регулятор подачі палива, 
при цьому відбувається корекція режимів роботи котла 
з урахуванням наданої інформації. 

Введення даного газоаналізатора оптимізує керу-
вання подачею палива, знижує кількість викидів шкід-
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ливих речовин, усуває проблеми перевитрати палива,підвищує надійність та безпеку процесу 
вироблення теплової енергії. 

Датчики виконують збір значень параметрів технологічних процесів котельного агрегату а 
керування параметрами - виконується виконавчими пристроями.  

Здійснення аналізу значень контрольованих параметрів, формування керуючих впливів, ви-
значення позаштатних ситуацій виконує обчислювальне обладнання - автоматичний регулятор, 
що забезпечує порівняння отриманих значень параметрів зі значеннями параметрів нормально-
го перебігу процесу - уставок тиску пари. 

Регулювання подачі палива на спалювання забезпечується використанням у якості вико-
навчих пристроїв клапанів, що обмежують подачу палива в пальник. 

Для підтримки рівня води в котлі в якості виконавчих пристроїв використовуються клапа-
ни, які перекривають подачу води в котел при наповненні котла до оцінки максимального рівня 
й відповідно дозволяють подачу води при зниженні рівня. 

Подача повітря й підтримка розрядження в топці здійснюються зміною частоти обертання 
відповідних вентиляторів. Управління процесом подачі палива виконується на основі даних по 
O2 і CO отриманих від газоаналізатору. 

Слід зазначити, що при впровадженні даних технологій може спостерігатися не тільки 
зниження ККД котельної установки, але й складності з регулюванням технологічних процесів. 
Останнє часто обумовлене не тільки ускладненням схеми регулювання, але й поганим станом 
контрольно-вимірювальних приладів, установлених на котлі. 

Достовірність інформації про зміст вимірюваного компонента повинна перевірятися безпе-
рервно і визначатися якістю її вимірювання, чутливістю, швидкістю реагування на відхилення, 
похибкою, а також неабиякою мірою підготовленості і якістю обслуговування працівників, які 
експлуатують газоаналізатор.  

Автоматичний газоаналізатор повинен здійснювати надійнівимірювання протягом тривалого 
часу у важких умовах експлуатації (висока температура, вологість, агресивне середовище, вібрації і 
т.д.) при відносно невисокій вартості капітальних витрат і одержуваної інформації. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У роботі представлено модернізацію іс-
нуючої системи, з урахуванням складу газу був впроваджений газоаналізатор, що дозволило 
оптимізувати подачу палива, а також зменшити кількість шкідливих викидів.  

Модернізована система не допускає надмірний винос тепла і горючих компонентів з димовими 
газами, забезпечує надійне вимірювання вмісту кисню і газів недопалу в димових газах.  

Вимірює вміст газів недопалу в димових газах, що в першу чергу необхідно в котлоагрега-
тах, що спалюють одночасно різні види газового палива. 

Слід зазначити, що автоматизація процесів горіння палива призведе до зниження викидів 
шкідливих речовин, буде усунена проблема перевитрати палива та також  допідвищення надій-
ності та безпеки процесу вироблення теплової енергії. 
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КОМПЛЕКСНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  
ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ З СИНХРОНІЗАЦІЄЮ ПОТОКІВ ДАНИХ 

 

Розроблено методику синхронізації даних, що надходять у підсистему інформаційного забезпечення інтелекту-
альної системи управління виробничим процесом збагачувальної фабрики з введенням параметрів технологічних 
вимог до кінцевого продукту.  

 

У процесі модернізації українських гірничо-збагачувальних комбінатів на стратегічному 
періоді до 2030 року, по-перше, технічні рішення повинні віддзеркалювати сучасний рівень 
збагачувальної техніки і технологій [1], а по друге, - системи автоматизованого управління ви-
робництвом концентрату в умовах зміни портфеля замовлень металургійних заводів повинні 
проектуватися на базі інтелектуальних комп’ютерних систем нового покоління [2], побудова-
них на принципах самоорганізації [3], характерних для поведінки живих систем [4]. 

Справа в тому, що процеси виробництва конкурентоспроможного залізорудного концент-
рату з масовою часткою заліза як до 68,3%, так і більше 68,3% на підприємствах Групи «Метін-
вест» протікають в умовах збурених впливів сирої руди, що надходить на збагачувальну фаб-
рику. Така ситуація призводить до погіршення якості концентрату через часові зміни рівня 
флуктацій таких параметрів, як: крупність, типи руди, вміст окислів заліза та SiO2, фізико-
механічні властивості, стан механічного обладнання, систем контролю, професіоналізм персо-
налу та ефективність роботи автоматизованих систем управління технологічним процесом 
(АСУТП) збагачувальних фабрик [5]. 

З метою стабілізації якісних показників концентрату, який надходить на фабрики огрудку-
вання (ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «Півн ГЗК») або на виробництво агломерату (ВАТ «Півд ГЗК»), а 
також збільшення продуктивності збагачувального виробництва концентрату сучасні АСУТП 
повинні чітко корегувати хід процесу трьохстадійного збагачення руди в залежності від стану 
процесу і зовнішніх збурених впливів [6]. Відомо, що процес збагачення характеризується 
множиною таких вимірюваних параметрів: продуктивність технологічних ліній, вміст магніт-
ного заліза в сирій руді, її крупність, щільність пульпи, гранулометричний склад подрібненого 
в млинах продукту – вміст готового класу -0,056мм, що надходить на сепарацію, витрати елек-
троенергії, води тощо. Десятки параметрів характеризують процеси збагачення другої та тре-
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тьої стадій подрібнення і класифікації, роботу кульових млинів, гідроциклонів, сепараторів та 
дешламаторів. У процесі оперативного управління технологічними секціями збагачувальної 
фабрики оператор-диспетчер використовує інформацію, що надходить від хімічної та рудозба-
гачувальної лабораторій про хімічний склад концентрату (із запізненням 1–1,5 години), тексту-
рні характеристики сирої руди, вологість концентрату, портфельні завдання фабрики огрудку-
вання, інших споживачів продукції [7], [8] корпоративних підприємств Групи «Метінвест». 

Отже, у процесі проектування сучасних інтелектуальних систем управління збагачуваль-
ною фабрикою (ІСУЗФ) виникає ряд проблем, пов’язаних із синхронізацією даних, одержаних 
в різні часові інтервали, ефективністю алгоритмів і моделей діагностики, врахуванням «якості» 
даних, часу запізнення, побудови діалогових систем, в яких інтегруються функції автоматичних 
систем і людини-оператора у взаємодії. 

Постановка завдання. Серед науковців, що внесли суттєвий вклад у розв’язання проблеми 
розробки адаптивних та інтелектуальних систем управління, діагностики та оптимізації склад-
ними технологічними процесами, слід відмітити праці російських вчених К.О. Пупкова, 
М.Д. Егупова, О.І. Баркіна [9], В.І. Городецького [10], [11], українських вчених 
М.З. Згуровського [12], І.Б. Сироджі [13], В.П. Хорольського [14], Є.В. Кочури [15], 
В.С. Моркуна [16], А.І. Купіна [17], В.І. Корнієнка [18], В.П. Щокіна [19]. 

Водночас у процесі розробки інтелектуальних (експертних) систем управління складними тех-
нологічними процесами збагачення руд і їх корекції за допомогою швидкодіючих моделей мереж Пе-
трі [20] виникає ряд нових малодосліджених аспектів при побудові алгоритмів управління технологі-
чною секцією та трьома її стадіями збагачення для персоналу з різним рівнем кваліфікації. Серед них 
- підтримка і використання знань людини-оператора в процесі донавчання моделей управління, рі-
шення задач оцінки діагностики стану технологічних апаратів, оптимізація стадій технологічних сек-
цій, а також паралельне узгоджене управління секціями в реальному масштабі часу на основі іміта-
ційних моделей причино-наслідкових зв’язків відхилень основних характеристик процесу від задано-
го. Проблемними залишаються питання синхронізації потоків даних в інтелектуальних системах 
управління збагачувальними фабриками. 

Метою статті є подальший розвиток теорії автоматизованого інтелектуального управління 
складними технологічними процесами збагачення магнетитових кварцитів, в яких виконується 
синхронізація даних, що надходять із різних джерел утворення інформації. 

Викладення основного матеріалу. Під інтелектуальною системою управління складним 
технологічним процесом збагачення магнетитових кварцитів розумітимемо об’єднану інформа-
ційним процесом сукупність технічних засобів і програмного забезпечення, працюючих у взає-
мозв’язку з людиною-оператором, яка може на основі бази даних, бази знань і правил-продукції 
синтезувати оптимальне управління технологічних секцій, їх діагностику та оптимізацію виро-
бництва концентрату заданої якості. 

В технологічному аспекті обчислювальні частини інтелектуальних систем повинні вміти 
гнучко обробляти інформацію про хід технологічного процесу збагачення руди, характеристик 
розкриття магнетитового зерна класу -0,056мм, вихідних характеристик промпродукту, концен-
трату та втрат магнетиту в хвостах, як за допомогою датчиків так і інформації одержаної опера-
тором від технологічного персоналу і хімлабораторій. Виникає проблема синхронізації даних, 
одержаних із різних джерел інформації. Розроблена Городецьким В.І. теорія самоорганізації і 
багатоагентних систем дозволяє значно збільшити ефективність технології обробки інформації 
шляхом малозв’язаних обчислювачів-агентів, що дозволяють вирішувати задачі, які не під силу 
жодному окремому обчислювачу [10], [11]. Основні теоретичні положення наукових праць 
В.І. Городецького використані С.В. Ендіяровим, С.С. Головіним [21] в управлінні процесами 
виробництва залізорудного агломерату для синхронізації потоків даних в інтелектуальних бага-
тоагентних системах. На їх думку, багатоагентська система управління будується як множина 
автономних агентів, взаємодіючих на мові високого рівня , які можуть розуміти і оцінювати 
виробничу ситуацію, приймати рішення в реальному часі і донавчатись на основі зворотних 
зв’язків і нової інформації про технологічний процес. Такі багатоагентні системи можуть вирі-
шувати поганоструктуровані задачі високої складності - управління якістю концентрату в умо-
вах обмеженої інформації за рахунок інтуїтивно побудованої бази даних і бази знань персоналу 
збагачувальних фабрик. 

Під агентом розуміють автономну комп’ютерну програму, яка знаходиться в певному середо-
вищі, яка виконує функції інтеграції багатофакторної, складної з перехресними зв’язками інформа-
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ції, в якій є невизначеність і одержання в потрібний час необхідного оператору рішення. Кожний 
агент має деяке число станів  nbbbB ...,,, 21 . Цим станам відповідають n-видів технологічних 
(виробничих) ситуацій поведінки (стану) технологічного процесу збагачення. Поведінку агента 
представимо у вигляді дискретної математичної моделі виду 

 1,,,,, bYXBS        (1) 

де  nbbbB ...,,, 21  - множина станів (алфавіт станів);  kxxxX ...,,, 21  - множина вхідних 

сигналів (вхідний алфавіт);  pyyyY ...,,, 21  - множина вихідних сигналів (вихідний алфавіт); 

δ - функція переходів, яка реалізує відображення множини виду 
  BbxbbXBABK mfms  ,,,  ; λ - функція переходів, яка реалізує відображення 

множини виду:   BbxbнаXBK mfm  ,,YY, q  ; Bb 1  - початковий стан, в якому 

знаходиться агент. При цьому, якщо агент знаходиться в стані mibi ...,,1,   на його входи над-

ходять сигнали fkX k ...,,1,  , то агент переходить в стан mjbj ...,,1,   та видає сигнал ви-

ду: qlbl ...,,1,  . 
Програмний агент може мати, наприклад, декілька входів, що являє паралельну поведінку 

оброблення вхідних повідомлень про виконання виробничого процесу збагачення руд. У конк-
ретний момент часу t агент знаходиться в одному зі станів   Btb  . При t=0 агент завжди зна-

ходиться в стані   10 bB  .  

Якщо агент знаходиться в момент t в стані  tb , то він може сприймати на вході сигнал 

  XtX   і видавати на виході сигнал       txtbtY , ,   Btb  , 
  Xtx 

,   Yty  , переходячи 

в новий стан       txtbtb ,1  ,   Btb  ,   Xtx  . 

Отже, агент реалізує відображення множини слів вхідного алфавіту   Xtx   у множину 

слів вихідного алфавіту   Yty  , а тому він може бути описаним без використання поняття 
«стан» як функції, яка віддзеркалює множину слів вхідного алфавіту у множину слів вихідного, 

 XBfY , . 
В інтелектуальній системі управління технологічною секцією (групою технологічних сек-

цій) збагачувальної фабрики ПАТ «ЦГЗК» [22] в інформаційній підсистемі агент I, що займа-
ється синхронізацією інформації, може бути описаний так 

 0,,,,, bYXBI   ,      (2) 

де  210 ., bbbB  , де bо - очікування запиту; b1 - очікування даних; b2 - очікування синхронізації 

даних;  oxX  ; хо - запит на синхронізацію даних для агента Іх;  21,, yyyY o  ,  
де уо - синхронізовані змінні; у1 – помилка синхронізації даних; у2 – помилка обробки запиту. 

Для умов інтелектуальної системи управління процесом збагачення пісків (ПАТ «ЦГЗК»), 
коли частина інформації надходить до оператора у вигляді сигналів із різними запізненнями 
команд від технологічного персоналу і топ-менеджерів щодо термінів виконання замовлення 
характеристик концентрату, що надходить на фабрику огрудкування, подібну ситуацію стану 
об’єкта будемо описувати множиною атрибутів (синхронізованих параметрів).  

Множину, що є атрибутом значень будемо називати її доменом. Тоді всі екземпляри 
об’єкту матимуть типовий опис виду: nDDDO  ...,21 , де n - число атрибутів об’єкту О; Di - 
домен атрибуту і, і=1,…,. Об’єкт можна подати у вигляді таблиці, рядками якої є множина упо-
рядкованих кортежів       xdxdxd o...,,, 21 , таких, що 

      nn DxdDxdDxd  ...,,, 2211 ,    (3) 
де х - номер кортежу. 

Нехай на вхід агента надходить множина, яка має вигляд 

 M
1  , ODDD M

M  ...211     (4) 
Для рішення задачі синхронізації уявимо вхідну множину  наступним чином 

 x
p

ji  ...,,, 10 , M
J

m
j         (5) 
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де m
j  - множина, елементи якої представляють собою кортежі виду       xdxdxd m...,,, 21 . 

Припускаємо, що підмножина елементів  kb dddd ...,,,0
*   множини m

j  є унікальним 

ідентифікатором кортежу, який не залежить від порядкового номера кортежу х, і може бути 
використана для синхронізації вхідного-вихідного набору даних. Тоді задачу синхронізації да-
них, що надходять до системи інтелектуального управління процесом збагачення зведено до 

пошуку таких множин  m
j , які складаються із «синхронізованих» кортежів 

      xdxdxd m...,,, 21 , що мінімізують функцію 

       
   



M

x

m

i

M

x

m

i
iii

m
j yxdxdF

1 1 1 1
1      (6) 

Для будь-якої множини m
jT , яка має стільки ж «синхронізованих» кортежів, що і мно-

жина  m
j , виконується умова 

     m
j

m
j TFF        (7) 

Рішення задачі синхронізації в нашому випадку зведено до мінімізації функції  m
jF  

для елементів  l
j . Результатом рішення є набір синхронізованих даних * розмірністю mT 

 T
l* , ODDD Ml  ...21 , mT

l      (8) 

Одержані рішення * передаються агентом синхронізації S відповідним агентам до підсис-
теми інформації ІСУ ЗФ, які реалізують алгоритми завантаження кульового млина другої стадії 
збагачення, моделі діагностики роботи гідроциклонів Ø 710 мм другої і третьої стадій збага-
чення, магнітних сепараторів п’ятої стадії збагачення та дешламаторів.  

З використанням багатоагентної самоорганізуючої системи будується система прогнозу-
вання загального заліза в концентраті технологічних секцій № 11-14, які працюють з фабрикою 
огрудкування на годину вперед 

   1
1

1 


 ki

n

k
ki

прогн
заг tStFe  ,     (9) 

де прогн
загFe  - прогнозне значення загального заліза в концентраті; Si(t) - зміна параметра загаль-

ного заліза на вході декламатора; i - індекс агента і-го датчика контролю рівня магнітного залі-
за в декламаторі; i(tk-1) - ваговий коефіцієнт з яким величина Si(tk-1) в момент tk-1 враховувати-

меться в функції прогнозу, яка обчислюється агентом x
jA , що знаходиться в хімлабораторії. 

Прогноз параметра прогн
загFe  обчислюється як зважена сума грубих вимірів сенсорів на мо-

мент tk-1 , при чому в сумі враховуються лише ті із них, які мають позитивну вагу.  
Самоорганізація на рівні агентів-датчиків полягає в уточненні ваги i(tk), причому необ-

хідність уточнення детектується за допомогою агента Aj.  
Отже, використаний апарат багатоагентних систем дозволяє в межах єдиної системи син-

хронізації даних, які одержані з різних джерел, враховувати дискретизацію даних, при цьому 
враховуються особливості технологій збагачення руд, які надходять із різних кар’єрів і ш. Ор-
джонікідзе і внутрішнього портфеля замовлення фабрики огрудкування до концентрату з масо-
вою часткою заліза не менше 68,3 % і вологою не більше 10 %. 

Висновки. Розв’язана актуальна задача синхронізації даних різної природи, що надходять 
до підсистеми інформації інтелектуальної системи управління збагачувальною фабрикою ПАТ 
«ЦГЗК», технологічні секції якої виконують внутрішнє замовлення на високоякісний концент-
рат, що надходить на огрудкування з параметрами не менше 68,3 % масової частки заліза і во-
логи не більше 10%. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВАЖКОГО СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА 
 

Розглянуто питання підвищення ефективності роботи стрічкового конвеєра за рахунок застосування нових ме-
тодів діагностування та прогнозування технічного стану його обладнання. Нові можливості в роботі та використанні 
системи діагностування і прогнозування з'являються при експлуатації стрічкового конвеєра, забезпеченого регульо-
ваним приводом і автоматичною системою управління режимами транспортування. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Підвищення ефективності 
експлуатації конвеєрного транспорту можна домогтися шляхом розробки та впровадження високо-
ефективних засобів діагностування технічного стану та прогнозування ресурсу роботи обладнання. 
На кафедрі ІАСУ ДВНЗ «КНУ» виконано дослідження зі створення такої системи. 

Стрічкові конвеєри з експлуатаційних витрат, продуктивності й простоті конструкції та обслуго-
вування, надійності роботи відносяться до найбільш ефективних засобів безперервного транспорту.  

Застосування спеціальних заходів може ще більше підвищити ефективність їх роботи. 
Нові можливості в роботі та використанні системи діагностування і прогнозування з'явля-

ються при експлуатації стрічкового конвеєра, забезпеченого регульованим приводом і автома-
тичною системою управління режимами транспортування. При цьому зазначена система дозво-
ляє більш ефективно управляти режимами роботи конвеєрної установки, а саме, знижувати 
швидкість стрічки, змінювати її натяг і розподіл тягового зусилля між барабанами і, так знижу-
вати навантаження на механізми конвеєра. А це, загалом дозволяє збільшити ресурс обладнан-
ня, збільшити час між ремонтами і приводить до підвищення коефіцієнта готовності на 0,025-
0,04 і коефіцієнта технічного використання на 0,05-0,08. 

Аналіз досліджень та публікацій. Існуючі методи діагностування технічного стану та прогнозу-
вання працездатності конвеєрної установки недостатньо ефективні. Багато які з них вимагають зупи-
нки обладнання на обстеження та дослідження, що передбачає також часткове його розбирання.  

Питаннями діагностики механізмів загального й спеціального призначення, а також підви-
щення ефективності використання стрічкових конвеєрів, удосконалення систем автоматичного 
управління, розвитку та розробки автоматичних систем діагностики та прогнозування займався 
ряд відомих вчених таких, як: О.В.Абрамов, А.Н. Розенбаум, В.В. Болотін, Э.Э. Лавендел, М.Д. 
Генкін, А.А. Олександров, Н.І. Войцеховський, З.Т. Григор'єв [1-7]. Вони розробили загальні 
положення й принципи технічної діагностики.  

Визначення технічного стану стрічкового конвеєра має свою специфіку з огляду на велику дов-
жину, наявність складних вузлів і механізмів, зв'язаних між собою гнучким тяговим органом. Тому 
дуже важливо здійснювати постійний діагностичний контроль за технічним станом цих елементів і 
прогнозувати залишковий ресурс із урахуванням ступеня їхнього впливу на загальний ресурс устано-
вки. Дослідження, пов'язані з виявленням інформативних параметрів, якими займалися В.Ф. Монас-
тирський, В.І. Плахотнік, А.Н. Смирнов, В.І. Бесчастний [8-10], показали, що конвеєр, як складний 
об'єкт, має сенс розділяти на основні механізми й вузли та досліджувати їх окремо. 

Одним з основних показників ефективності є надійність роботи стрічкового конвеєра, яка 
виражається через комплексні показники - коефіцієнти готовності і технічного використання. 

Методи діагностики, що застосовуються в авіаційній, суднобудівній та нафтохімічної про-
мисловостях [1,7], мають високу ефективність і надійність. Однак, через складність викорис-
тання, високу вартість і порушення працездатності у важких умовах експлуатації гірничовидо-
бувних підприємств, ці методи не можна використовувати для конвеєрних установок. У цьому 
зв'язку назріла необхідність глибше дослідити стрічковий конвеєр, як об'єкт діагностування, 
розробити прогресивні й технічно реалізовані засоби і пристрої, на базі яких сформувати прин-
ципи побудови автоматизованої системи діагностування і прогнозування. 

Постановка завдання. Отже, створення автоматизованої системи діагностики і прогнозування 
технічного стану та узгодження її роботи з автоматичною системою управління транспортуванням є 
актуальним завданням. Для вирішення цього завдання необхідно встановити закономірності й залеж-
ності зміни діагностичних параметрів від режимів роботи стрічкового конвеєра, на основі отриманих 

                                           
.  Єфіменко Л.І., Тиханський М.П., 2014 
 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 110 

закономірностей сформувати принципи управління конвеєром за його технічним станом, що дозво-
лить підвищити коефіцієнти готовності і технічного використання. 

Викладення матеріалу та результати. Розробка та застосування методів і засобів діагностики, і 
прогнозування технічного стану стрічкового конвеєра, забезпеченого автоматичною системою управ-
ління розширило можливості підвищення комплексних показників надійності. Застосування регульо-
ваного приводу із змінною швидкістю транспортування, можливість регулювати пуск конвеєра, натяг 
стрічки, розподіляти тягове зусилля між барабанами, дозволяє робити істотний вплив на термін слу-
жби окремих елементів і всього конвеєра в цілому [11-20]. 

Раціональне узгодження спільної роботи системи управління режимами і системи діагнос-
тування і прогнозування технічного стану конвеєра вимагає вирішення ряду теоретичних і при-
кладних задач, що включають:  

дослідження причинно-наслідкових зв'язків між основними несправностями і діагностич-
ними параметрами, визначення характерних змін діагностичних ознак, які однозначно реагують 
на прояв певного дефекту; 

розробку діагностичних моделей двигуна, редуктора, стрічки, роликів, барабанів, що вра-
ховують причинно - наслідкові зв'язки між основними елементами, їх технічним станом, харак-
терними діагностичними ознаками, відповідними даному виду дефекту; 

розробку принципів роботи автоматизованої системи діагностики і прогнозування з ураху-
ванням пріоритетності механізмів конвеєра, що найбільш часто виходять з ладу; 

встановлення залежностей зміни основних діагностичних ознак механізмів від режимів ро-
боти конвеєра; 

розробку моделі надійності стрічкового конвеєра і пропозиції технічних рішень щодо реа-
лізації. 

Розробка функціональних схем діагностики цілого ряду механізмів і вузлів конвеєра, і до-
слідження, пов'язані з виявленням інформативних параметрів показали, що, як говорилося ви-
ще, має сенс досліджувати ці механізми окремо. 

Для побудови діагностичних моделей приводного двигуна, редуктора, приводного бараба-
на, стрічки автоматизованого конвеєра в умовах випадкового вантажопотоку необхідно, як ска-
зано, визначити причинно-наслідкові зв'язки між основними несправностями і дефектами, 
структурними та діагностичними параметрами, встановити характерні зміни діагностичних 
ознак елементів конвеєра, що однозначно реагують на прояв окремого виду дефекту. Такі мо-
делі існують, проте ці моделі виконувалися без урахування особливостей експлуатації гірничо-
транспортного устаткування, тобто доволі частих запусків і зупинок конвеєра особливо з заван-
таженої стрічкою, вантажопотоку змінного по величині і гранскладу. Крім того, не враховував-
ся вплив на експлуатацію даних механізмів, з'єднаного з ними особливого елемента - конвеєр-
ної стрічки, яка з причини своєї протяжності впливає на режими експлуатації, а, отже, і на по-
яву і розвиток несправностей. 

У цьому зв'язку виникла необхідність додаткових досліджень для встановлення взаємозв'я-
зку діагностичних ознак дефектів, викликаних цими причинами. В результаті чого діагностична 
модель двигуна доповнена рядом елементів і діагностичних ознак, пов'язаних з дефектами ро-
тора, роторної обмотки і щіткового апарату, а також методами вібродіагностики, що дозволя-
ють більш точно визначити вид дефекту. 

Аналіз роботи та руйнування конвеєрної стрічки дозволив узагальнити причини виникнен-
ня всіх основних видів дефектів (знос обкладок, знос бортів, розбіжність стиків, поздовжні і 
поперечні пориви, пошкодження верхньої обкладки типу "дірки"), діагностичні ознаки, відпо-
відні цих дефектів, а також доповнити існуючі способи і методи контролю технічного стану 
стрічки. В результаті чого розроблена модель технічного стану стрічки включає пошкодження 
різного характеру: миттєві, наростаючі і ті, що накопичуються. Відрізняються ці методи також 
тим, що діагностичні ознаки визначають оригінальними способами, що дозволяють точно вста-
новити вид і величину відповідного дефекту. Так, наприклад, графічна модель технічного стану 
редуктора доповнена тим, що враховує дефекти корпусних деталей і валів, охоплюючи при 
цьому одночасно відомі різні безрозбірної методи контролю і відповідні їм діагностичні ознаки 
[11]. 

Відомі методи визначення несправності роликів доповнені новим визначенням істотного 
дефекту, а саме, втратою обертальних властивостей. Основною діагностичною ознакою при 
цьому вважається температура нагріву ролика і дотичної з ним стрічки. При цьому точно ви-
значається місце дефектного ролика на конвеєрному ставі [12]. 
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Розроблені уточнені діагностичні моделі основних елементів стрічкового конвеєра можна об'-
єднати в інформаційну систему комплексної оцінки технічного стану конвеєра. Для такої системи 
необхідно сформулювати принципи прогнозування залишкового і міжремонтного ресурсу. Оцінка 
ресурсу в роботі проводилася на основі оцінки працездатності конвеєра [13]. Принципи для оцінки 
працездатності за сумарною мірою пошкодження стосовно будівельних конструкцій розробив ле-
нінградський вчений В.В.Болотін. Для стрічкового конвеєра ці принципи застосовувалися до опор-
них конструкцій конвеєра, а саме, конвеєрного ставу, конвеєрним секціям, роликоопор [14, 15]. Для 
приводів, передач (редуктор, муфта і т.д.), стрічки, роликів та інших елементів зазначені принципи 
раніше не застосовувалися і в АСУ конвеєром не використовувалися. 

До стрічкових конвеєрів, особливо високопродуктивним, пред'являються високі вимоги, 
тому що вимушена зупинка і запуск навантаженого конвеєра в кілька разів збільшують наван-
таження на електромеханічне обладнання. Тому попередньо визначають працездатність основ-
них елементів конвеєра, які найчастіше виходять з ладу: стрічки, двигуна, роликів. Працездат-
ність стрічки визначається такими основними складовими: знос обкладки о, знос бортів б, 
знос типу “пробій” п, знос при розходженні стиків ст. Сумарна міра пошкодження стрічки 


N

i
i‘   визначається за інтервал часу, рівний циклу роботи (одного повного обороту стріч-

ки), і накопичується за час діагностування. 
Аналіз розробленої діагностичної моделі показав, що найменш надійним його елементом є 

підшипникові вузли, особливо верхні, які навіть при малому завантаженні швидко виходять з 
ладу. Отримано залежності навантаження на середній ролик ролікоопори від величини лінійно-
го завантаження конвеєра при зміні швидкості транспортування і натягу стрічки. Також отри-
мані і проаналізовані залежності додаткового навантаження на підшипники, яке обумовлене 
великими шматками вантажу (руди) і биттям корпусу, від швидкості транспортування при на-
явності такого дефекту, як різностінність корпусу ролика [16].  

Структурні параметри різних елементів конвеєра вимірюються в різних одиницях і зміню-
ються в різних діапазонах. Для їх порівняння необхідно визначити узагальнений показник тех-
нічного стану обладнання. Аналіз способів завдання узагальненого показника, заснованих на 
використанні комбінації середнього геометричного і середнього арифметичного від числових 
характеристик функції технічного стану, показав їх недоліки. Перевагу отримав спосіб, в якому 
вагові коефіцієнти кожного значення параметра або діагностичної ознаки відносять до величи-
ни даного параметра чи ознаки і підсумовують по кожному елементу (вузлу) конвеєра.  

Визначивши працездатність обладнання, можна визначити залишковий ресурс, тобто прогнозу-
вати термін виходу його з ладу. Аналіз існуючих методів і принципів прогнозування показав, що для 
конвеєра найбільш підходящий принцип, заснований на застосуванні екстраполяції ретроспективних 
даних. Для більшості елементів конвеєра в якості апроксимуючих функцій зміни діагностичної озна-
ки можна використовувати ступеневу і експонентну функції 

zеаtU ztb(t)U tb
ээ

a
cc

эc  )(   , , 
де а,b - коефіцієнти апроксимуючих функцій; z - випадкова величина, яка характеризує ступінь 
впливу збурень. 

При прогнозуванні технічного стану конвеєра вирішуємо два завдання: 
визначити чи не перевищує значення діагностичного параметра величину, що допускаєть-

ся, якщо вузол ще повинен працювати; 
визначити залишковий ресурс вузла за параметром в деякий момент часу.  
За цими принципами розроблені алгоритми визначення використаного і залишкового ре-

сурсу основних елементів. 
На підставі алгоритмів визначення технічного стану основного обладнання, використаного 

і залишкового ресурсу та принципів прогнозування, розроблена функціональна схема автома-
тизованої системи діагностики. Вона відрізняється від існуючих схем тим, що крім визначення 
поточного стану визначає найбільш зношений елемент конвеєра, що є важливим для організації 
планово-попереджувального ремонту та поточної експлуатації механізму під термін ремонту, 
так як, знаючи навантаження, що діють на цей елемент, можна продовжити термін його служ-
би, а значить, і всієї установки. Тобто, на підставі технічного стану обладнання можна форму-
вати принципи управління стрічковим конвеєром. З'явилася необхідність визначити залежності 
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зміни навантажень на елементи обладнання та діагностичних ознак механізмів конвеєра від ре-
жимів роботи конвеєра. 

Відомо, що, змінюючи режими транспортування, можна зменшити пошкоджуваність елементів 
конвеєра, тому що зміна швидкості транспортування, рівня завантаження, величини натягу, тягового 
зусилля під час запуску навантаженого конвеєра знижує навантаження елементів конвеєра, оборот-
ність стрічки і роликів. Направлене раціональне регулювання режимних параметрів дозволяє знижу-
вати навантаження в екстремальних ситуаціях. Наприклад, при появі поздовжнього або поперечного 
розривів стрічки, підвищенні температури підшипникових вузлів редуктора або двигуна, обрив час-
тини футеровки барабана, зниження швидкості транспортування дозволить допрацювати до кінця 
зміни і під час профілактичного ремонту прийняти економічно вигідне рішення. 

Управління раціональне за технічним станом вузлів конвеєра припускає автоматичний ви-
бір пріоритетного вузла, за станом якого буде змінюватися швидкість транспортування, натяг 
стрічки, величина завантаження, розподілятися тягове зусилля між барабанами. Як приклад, 
розглянемо конвеєрну стрічку, як найбільш дорогий і найменш надійний елемент. Відомо, що 
інтенсивність зносу конвеєра визначається виразом 

  ppp
t

o
tt
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де E,f, - параметри стрічки; PH  - номінальне навантаження. 
З даного виразу видно, що знос стрічки нелінійно залежить від навантаження, значить, 

зниження навантаження без шкоди економічним показникам збільшить залишковий ресурс 
стрічки. Знос футеровки барабана, обкладки стрічки і обичайок непрацюючих роликів особливо 
інтенсивно відбувається під час запуску конвеєра.  

Аналіз пускових режимів дозволяє встановити, що запуск діючих стрічкових конвеєрів здійсню-
ється в основному: підтриманням приблизної сталостності моменту приводного двигуна або приско-
рення приводного барабану. При цьому виникають великі динамічні зусилля в стрічці , що переви-
щують у два і більше разів навантаження в сталому режимі. Запуск конвеєра під навантаженням су-
проводжується зазвичай ривками і пробуксовками, які призводять до руйнування стикових з'єднань 
стрічки і інтенсивного зносу футеровки барабана і нижньої обкладки стрічки. Це пояснюється нераці-
ональністю існуючих пускових режимів, відсутністю контролю за натягуванням стрічки. У режимі з 
постійним прискоренням приводного барабана конвеєра максимальне окружне зусилля значно пере-
вищує окружне зусилля у фазі розгону, відбувається скачок в момент переходу від фази рушання до 
фази розгону. У кінці фази рушання окружне зусилля і натяг стрічки в точці набігання на приводний 
барабан завжди досягають екстремальних значень, істотно перевищують відповідні величини у фазі 
розгону і в сталому режимі роботи. При цьому скорочується час зносу стрічки і футеровки барабанів, 
деформації стиків, з'являються інтенсивні коливання тягового органу, що руйнують ролики, підшип-
ники та інші вузли конвеєра. 

Наявність цих явищ викликало необхідність розробки алгоритмів автоматичного запуску 
конвеєра з урахуванням технічного стану стрічки і наявності вантажу на ній, що забезпечують 
плавний запуск зі зниженням навантажень на елементи конвеєра. Розроблений алгоритм фор-
мування закону керування тяговим зусиллям вирішує поставлені завдання, при цьому приско-
рення по ділянках розраховується з урахуванням наявності матеріалу на конвеєрі, гранскладу 
вантажу (тобто наявності великих шматків руди) та інтенсивності стирання стрічки. Моменти 
приводного двигуна в фазах рушання й розгону залежать від цих чинників. Зрозуміло, що не-
обхідно під час фази рушання знижувати пусковий момент приводного двигуна в порівнянні з 
періодом розгону. Це зменшує навантаження на стрічку, ролики, а значить, і їх знос. Швидкість 
руху стрічки, що має певний знос та інші ушкодження, також має великий вплив на розвиток 
цих ушкоджень. Зниження швидкості транспортування під час збільшення навантаження на 
стрічку (вантаж підвищеної крупності) або наявності прогресуючого розвитку дефекту типу 
"руйнування кромки" або "дірок" в обкладинці, дозволяє збільшити працездатність, залишко-
вий ресурс, підвищити коефіцієнти надійності, зокрема, коефіцієнт технічного використання. 

Таким чином, з'явилася можливість раціонального управління режимом роботи стрічкового 
конвеєра в залежності від технічного стану його вузлів і механізмів. Принципи управління кон-
веєром розроблялися в ряді робіт (Н.В. Лобачової, В.М. Назаренка, Ю.А. Сокотнюка), однак 
при цьому не враховувався технічний стан конвеєрного обладнання. Розробкою подібних пи-
тань стосовно до технічного стану приводу конвеєра, стрічки, роликів, барабанів раніше не за-
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ймалися. У роботі [17] запропоновано принципи побудови автоматизованої системи та алгори-
тми управління приводом конвеєра, що відрізняються тим, що враховуються як поточний, так і 
прогнозований стан основних складових елементів конвеєра. 

Для реалізації пропонованої системи управління авторами було розроблено ряд способів і 
пристроїв діагностики технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу стрічки, роликів, 
двигуна, підшипників, що дозволяють створити оригінальний блок визначення технічного ста-
ну і прогнозування, що виконує не лише визначення дефекту, а й встановлює географічне його 
місце розташування [12,19].  

За сигналами з блоку визначення технічного стану і розробленим алгоритмам відбувається 
формування режимів роботи конвеєра [20].  

Експлуатація обладнання з режимами , вибраними з урахуванням зазначених факторів, до-
зволяє підвищити показники надійності роботи всієї установки.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. У роботі викладені науково-обґрунтовані 
технічні рішення, впровадження яких вносить внесок у розвиток конвеєрного транспорту, що 
полягає в дослідженні, розробці та науковому обґрунтуванні взаємозв'язку параметрів техніч-
ного стану окремих вузлів конвеєра з діагностичними ознаками, встановленні залежності тех-
нічного стану елементів і розвитку дефектів від режимів роботи конвеєра; формування на їх 
базі принципів діагностування і прогнозування технічного стану конвеєра, а також принципів 
управління конвеєром з урахуванням технічного стану основних вузлів. 

У зв'язку з підвищенням рівня інформаційної забезпеченості процесу управління, що ви-
значає комплексну автоматизацію конкретних завдань, активним розвитком нових методів до-
слідження і діагностики, а також впровадженні сучасної вітчизняної та зарубіжної апаратури, 
питання, розглянуті в роботі, потребують подальшого розвитку. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОСІДАННЯ СТІННИХ МАРОК  
НА ТЕРИТОРІЇ ШАХТИ ІМ. ОРДЖОНІКІДЗЕ  
 

Розглянуто питання моделювання процесу осідання стінних марок на території шахти з використанням вдоско-
наленої методики дослідження територій, ялі знаходяться у зонах впливу підземних гірничих робіт. З метою підви-
щення ефективності моделювання пропонується використовувати сучасні статистичні методи та програмні засоби, 
засновані на нейромережевих технологіях.  

  

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними задачами. Важливим питанням, на 
яке необхідна відповідь при використанні нейромережевих технологій для прогнозування де-
формацій, є питання – чому можна навчити нейронну мережу? На сьогодні, після створення 
нейронних мереж, менше обговорюються питання про повнофункціональний штучний інте-
лект, про кібернетичні організми та інші науково-фантастичні ідеї, які широко освітлювалися у 
науковій літературі, ніж питання використання на практиці нейромережевих технологій.  

Аналіз досліджень та публікацій. З літературних джерел відомо, що у теорії нейронних 
мереж вже сформулювався перелік задач, які можуть вирішуватись за їх допомогою. З кожним 
роком розширюється перелік галузей, в яких вони знаходять своє місце поряд із вже існуючими 
методами. Але при цьому, є обмеження – нейронні мережі не можуть передбачати те, чому во-
ни не навчені [1,2]. Це обмеження справедливе і для передбачення несподіваних обвалів, які не 
можна передбачити класичними методами. Прикладом чого може бути раптове виникнення 
обвалу на території, що знаходиться над підземними гірничими виробками.  

Постановка задачі. Яким чином можна мінімізувати або обійти дане обмеження? Зрозумі-
ло, що для кожного об’єкту, така резонансна подія може трапитися лише один раз. Якщо надалі 
відбуваються повторні обвалення, то вони вже не мають такого резонансу, тому що після пер-
шого обвалення виконуються запобіжні заходи: територія огороджується; виводяться всі меха-
нізми та важливі об’єкти за межі, бо якщо вони залишаються у зоні обвалу, то вже у подальшо-
му не можуть використовуватися.  

З одного боку,  важливо передбачити перше обвалення, а з другого – сформулювати задачу 
так, щоб можна було б передбачити механізм чи закон розвитку досліджуваного процесу. Зро-
зуміло, що якби було б відомо механізм чи закон розвитку процесу, то не було б складності їх 
прогнозування. В даному випадку мова йде не про контрольовані процеси виходу воронок з 
параметрами, що дозволяють іноді спрогнозувати навіть приблизний час їх виходу, а про під-
працьовані підземними гірничими роботами об’єкти, що всупереч розрахункам на обвалюють-
ся. Роками на цих ділянках будуються споруди, встановлюються лінії електропередач тощо, а 
потім трапляється різке обвалення.  

Інколи навпаки, на ділянці, де за розрахунками подібні процеси не повинні відбуватися - 
з’являються тріщини у спорудах, деформації фундаментів, тріщини земної поверхні. Причиною 
цього може бути: неврахування розташування старих копалень за дореволюційний або довоєн-
ний періоди, документація про які загублена або неточна; зміна геомеханічних властивостей 
гірських порід або інші невраховані фактори.    

Викладення матеріалу та результати. Одним із способів навчання нейронної мережі мо-
же бути спосіб, при якому вибирається деяка кількість «проблемних» об’єктів. Потім для їх до-
слідження проектується мережа реперів таким чином, щоб результати зручно було б опрацьо-
вувати нейромережевими алгоритмами. На реперах виконуються регулярні інструментальні 
спостереження до чергового обвалення. На цьому прикладі можна навчити нейронну мережу, а 
результати узагальнити на інші подібні задачі. Такий спосіб надійний, але потребує значних 
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обсягів фінансування та координації дій декількох підприємств різних форм власності. До того 
ж, необхідно інколи десятки років для того, щоб набрати необхідну статистичну кількість вимі-
рів, а в  цей час люди й споруди на цій території незахищені. 

Ідея другого способу полягає у тому, що події, які виходять за межі «нормальної поведінки 
масиву», у нейронній моделі будуть характеризуватися значними величинами помилок. Крім 
того, визначену кількість точок нейронна мережа «пояснити» не може.  

Це означає, що задача зводиться до визначення кількості і якості таких «непояснених» да-
них і збільшення помилок. Право на життя другого способу можна довести апостеріорі (a 
posteriori), дослідивши інструментальні спостереження минулих років і окремо часу, що безпо-
середньо передує обвалу. Якщо кількість «непояснених» даних збільшилася, це являється дока-
зом існування проблеми (можливого обвалу).  

Слід зазначити те, що точність прогнозування з використанням першого способу значно 
вище, так як існуючі спостережні станції проектувались без врахування того, що результати 
спостережень будуть опрацьовуватися нейронними мережами.  

Пропонується нейронні мережі будувати у програмному засобі STATISTICA Neural 
Networks. Програм для роботи з нейронними мережами існує декілька десятків і найбільш ві-
домі з них: IBM SPSS Statistics, NeuroSolution, MATLAB, SYSTAT, Wolfram Mathematica Neural 
Networks та інші. У STATISTICA Neural Networks реалізовані всі основні типи нейронних ме-
реж: лінійні, багатошарові персептрони, радіальні базисні функції, самоорганізаційні карти, 
імовірнісні (байєсові) нейронні мережі, узагальнено-регресійні нейронні мережі.  

За результатами побудови нейронних мереж автоматично обчислюються підсумкові стати-
стики: середньоквадратична помилка мережі, частка поясненої регресії в завданнях регресії та 
інші величини.  

Розглянемо можливість такого прогнозування на простому прикладі. Отже, нехай має місце 
залежність, що наведена на рис. 1.  

Рис. 1. Результати спостережень за деформа-
ціями 
 

На графіку, показаному на рис. 1, по 
вертикалі відкладено величини відхилень, 
а по горизонталі - кількість циклів. Як ви-
дно, залежність має деякі відхилення від 
загального закону: на 15,18 - несуттєві 
відхилення, а на 27 серії спостережень - 
значне відхилення. 

Припустимо, що у 2012 році виконано 
26 циклів спостережень. Побудуємо «ча-
совий ряд» для спостережень з 1 по 26 
цикл і спрогнозуємо значення 27 циклу. 

За результатами моделювання одержимо такі описові статистики як: середнє з даних, показане 
у першій (1) строчці табл. 1; статичні відхилення даних, показані у другій (2) строчці; середні 
похибки, показані у третій (3) строчці; статистичне відхилення похибки, показане у четвертій 
(4) строчці; середня абсолютна похибка, показана у п’ятій (5) строчці; відносні статистичні від-
хилення, показані у шостій (6) строчці; кореляція, показана у сьомій (7) строчці.  

Як показано в табл. 1. з досліджень встановлено, що нейронні мережі досить точно описали 
цю залежність. Наприклад, у графі 1 табл. 1: кореляція - 0,999;  відносне статистичне відхилен-
ня 0,040 (отримана залежність «не може пояснити» лише 4% вихідних даних). При дослідженні 
даних з 27 циклів спостережень при однаковій кількості мереж, що побудовані, і однаковими іншими 
параметрами отримано дані, наведені у графі 2 табл. 1.  

Так як досліджувана залежність доволі проста, отримано теж точну модель процесу, але вона гі-
рша ніж при 26 циклах. «Непояснених даних» вже 19%, кореляція складає 0,983 й інші похибки теж 
значно зросли.  

Побудувавши нейронні мережі з іншими параметрами, можна отримати дещо змінені ста-
тистики (графи 3-6).  
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Таблиця 1 

Описові статистики для мереж з 26 і 27 циклами спостережень  
при різних параметрах нейронних мереж 

 

Номер варіанту даних 1  2  3  

Кількість циклів 26 циклів 27 циклів 26 циклів 27 циклів 26 циклів 27 циклів 

Номерстовпця даних 1 2 3 4 5 6 

Середнє 5,461 6,201 5,933 6,201 5,246 5,510 

Статичні відхилення даних 4,295 4,276 4,178 4,276 4,338 4,454 

Середні похибки 0,003 0,617 -0,069 0,206 0,012 0,009 

Статистичне відхилення похибки 0,170 0,816 0,269 0,615 0,197 0,402 

Середня абсолютна похибка 0,079 0,754 0,207 0,443 0,116 0,255 

Відносні статистичні відхилення 0,040 0,191 0,064 0,144 0,045 0,090 

Кореляція 0,999 0,983 0,998 0,990 0,999 0,995 

 
Можна побудувати і інші моделі, які ще краще будуть описувати ці закономірності, але в 

них залишиться одна загальна риса – при рівних умовах для 27 спостережень всі статистики 
будуть гіршими, ніж для 26 спостережень. Досліди показують, що як що цей ряд був би на 200 
спостережень довшим, ця закономірність також зберігається. В першу чергу це пов’язано з тим, 
що виміри 27 циклу «випадають» із загальної закономірності.  

 

Для наочності на рис. 2 наведено графіки відхилень для іншої залежності за першим і дру-
гим варіантом даних (при інших параметрах мережі – загальний вид, величини похибок і їх 
розподіл, можуть значно змінюватись, але перший варіант завжди буде дещо кращім).   

 

Рис. 2. Графіки відхилень 
 

Зрозуміло, що розглянута закономірність  занадто проста, і не може існувати при реальних 
спостереженнях. У реальних складних закономірностях вже неможливо «на око» визначити, чи 
випадає із закономірності те чи інше спостереження (рис. 3).  

На рис. 3 показано по вертикалі величини відхилень, а по горизонталі – кількість даних. 
Рис. 3. Графік величин відхилень 

 

Висновки та напрям подальших 
досліджень. У результаті досліджень 
встановлено, що для вирішення цієї за-
дачі найбільш раціональним є застосу-
вання нейромережевих алгоритмів 
опрацювання даних, а за зміною статис-
тичних характеристик можна робити 
висновок про наявність чи відсутність 
аномалій у зрушенні.  

Для цього необхідно визначити 
критерії, при яких зростання помилок 
буде означати небезпечні деформації.  
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Важливою задачею є також визначення оптимального способу створення нейронних мереж 
для прогнозування в маркшейдерії. За загальним видом графіка деформацій встановлено, що 
обробка нейронними мережами таких «сирих» даних, які використані у роботі, малоефективна 
через занадто малу їх кількість і значні коливання досліджуваної величини.  

Тому, щоб обійти цей недолік пропонується обробку 20 реперів вести одночасно.   
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО РАСЧЕТА СИСТЕМЫ  
«ОСНОВАНИЕ – ФУНДАМЕНТ – ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ» ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Рассмотрены особенности совместного расчета системы «основание–фундамент–верхнее строение», проанали-
зированы основные подходы, а также сложности, возникающие в процессе проектирования и эксплуатации. 

 

Постановка проблемы. С развитием проектирования и строительства высотных зданий возник-
ла необходимость исследований и поиска их оптимальных решений. На современном этапе строи-
тельства увеличение этажности застройки в городах привело к освоению территорий со сложными 
геологическими и гидрогеологическими условиями и вызвало много инженерных проблем [1-3].  

В первую очередь, строительство высотных зданий и сооружений способствует увеличению на-
грузок и сложных воздействий на основание и фундаменты, что вызывает необходимость примене-
ния новых видов конструкций и решение нестандартных усложненных задач. Кроме того, строитель-
ство высотных зданий и многоярусных подземных паркингов вызывает в ряде случаев деформации 
построенных сооружений и, как следствие, частичное или полное их разрушение [4,5]. 

Эти обстоятельства ставят совместный расчет системы «основание - фундамент - верхнее 
строение» для высотных зданий одним из наиболее критичных вопросов относительно оценки 
рисков и оптимизации сроков строительства. Следовательно, изучение инженерно-
геологических условий и определение параметров проектирования играют важную роль в соз-
дании наиболее эффективного и экономичного проекта сложного высотного здания [6,7]. 

При расчете системы «основание - фундамент - верхнее строение” в массиве грунта фор-
мируется напряженно-деформированное состояние (НДС), которое трансформируется в про-
странстве и во времени в период строительства и эксплуатации высотного здания. Это обу-
словлено многочисленными факторами и, в первую очередь, особенностями физико-механи-
ческих свойств грунтов в массиве, к которым относятся: физическая и геометрическая нели-
нейность, неоднородность, анизотропность, пластичность и ползучесть, многофазность. При-
нимая во внимание особенности технологии возведения зданий (поэтапность), учет этих 
свойств при количественной оценке НДС системы „основание - фундамент - верхнее строение» 
возможен лишь численным методом [8-10]. 

Цель исследования. Основной задачей совместных расчетов является использование по-
следних достижений в области механики грунтов и расчета конструкций здания. Моделирова-
ние пространственного массива основания и здания осуществляется с помощью метода конеч-
ных элементов (МКЭ). Целью таких исследований является оценка основных исходных данных 
влияющих на устойчивость всего здания таких, как инженерно-геологические характеристики 
грунтов; сложная геометрия возводимого здания; пространственная совместная работа грунта 
основания с учетом физической нелинейности и надземной конструкции; влияние жесткости 
конструкций здания на перераспределение неравномерности деформаций основания. Оценка 
этих параметров в расчетах возможна только на основании совместных пространственных рас-
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четов системы «основание - фундамент - верхнее строение», позволяющих учитывать множест-
во факторов влияющих на здание в целом. 

Основная часть. В процессе совместного расчета системы „основание - фундамент - верх-
нее строение” выполняются следующие виды работ [11]:  

анализ конструктивной схемы высотного здания и принятых несущих и ограждающих кон-
струкций; 

анализ результатов инженерно-геологических изысканий и гидрогеологических условий 
участка строительства и разработки геотехнического мониторинга состояния грунтового осно-
вания на стадиях строительства и эксплуатации высотного здания; 

анализ упруго-деформационного состояния несущих конструкций и динамического пове-
дения каркаса здания совместно с грунтовым основанием и оценка проектно-технических  

решений для внешних ограждающих конструкций. 
организация мониторинга окружающих зданий и сооружений и подземных коммуникаций, 

находящихся в зоне влияния возведение высотного здания; 
проведение геотехнического мониторинга, включая геодезический контроль осадок и кре-

нов высотного здания и состояния ограждающих конструкций; 
проведение мониторинга деформационного состояния высотного здания (колебаний верх-

ней части высотного здания). 
Основания и фундаменты высотных зданий необходимо проектировать в соответствии с 

нормативными документами [11-14] на основании: 
конструктивных особенностей здания и нагрузок, действующих на фундаменты и грунто-

вое основание, а также условий их эксплуатации; 
результатов инженерных изысканий; 
технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (по оценке 

приведенных затрат) для принятия оптимального варианта, что обеспечивает наиболее полное 
использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механи-
ческих свойств материалов фундаментов и других подземных конструкций. 

Для обеспечения несущей способности и пространственной жесткости конструктивной 
системы высотных зданий рекомендуется применять: 

ядра и диафрагмы жесткости; 
конструктивные системы с внешними стенами по всему контуру здания; 
конструктивные системы с симметричным и равномерным расположением несущих конст-

рукций в плане и по высоте здания в соответствии с равномерным распределением вертикаль-
ных нагрузок; 

монолитные диски перекрытий, объединяющие вертикальные несущие конструкции и вы-
полняющие функции горизонтальных диафрагм жесткости при действии ветровых и сейсмиче-
ских нагрузок; 

горизонтальные балочные или раскосные пояса жесткости на уровне технических этажей, 
что обеспечивает совместную работу на изгиб всех вертикальных конструкций здания, жестких 
узловых соединений между несущими конструкциями. 

В геотехнических исследованиях наблюдается более детальное моделирование траектории 
нагружения грунта основания путем повторения ее в экспериментах, при этом используются 
модели деформирования грунта основания „деформационного” типа. 

Проводится определение механических свойств грунтов оснований по специальным траек-
ториям нагружения, позволяющим после создания модели деформирования грунта прогнозиро-
вать механические свойства грунтов по другим траекториям нагружения грунта основания [15-
17]. 

Первостепенное значение имеют определение параметров и конструкций для мониторинга 
и включение системы в план на стадии конструкционного проектирования. Конструкционно-
геотехнический мониторинг должен считаться неотъемлемой частью работы по проектирова-
нию, по реализации строительства и обеспечивать эксплуатационную надежность высотного 
здания. 

Геотехнические параметры зависят от особенностей геологии и гидрогеологии места пло-
щадки (от типа грунта под фундаментом, наличия грунтовых вод), а также проектных характе-
ристик, касающихся земляных работ, возведения опорных конструкций и фундамента. 
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Что касается конструктивных параметров, то они связаны с НДС надземных конструкций и 
зависят не только от приложенных нагрузок, но и деформаций фундамента [6,18,19].  

Анализ НДС оснований высотных зданий может быть выполнен только с использованием 
программ, в которых реализованы модели нелинейной механики грунтов, и которые позволяют 
комплексно учесть всевозможные факторы на этапах строительства и эксплуатации.  

Применение математического моделирования для оценки НДС системы „основание - фун-
дамент - верхнее строение” позволяет, оптимизировать конструктивные решения рассматри-
ваемой системы [20-22]. 

Возможности операционных систем, специализированных программных комплексов, таких 
как: „STRAP” (Израиль), „NASTRAN”, „STRUDL”, „ANSYS” (США), „ROBOT” (Франция), 
„PLAXIS” (Германия), „STARK” (Россия), „ЛИРА” (Украина) позволяют не только проводить 
расчеты, проектировать конструкции, определять соответствующее расчетной схеме НДС, но и 
осуществлять компьютерное моделирование процессов нагружения, возведения и эксплуатации 
высотного здания [23]. 

Совершенствование современных программных комплексов позволяет решать вопросы оп-
тимального проектирования (построение изополей, изолиний напряжений, перемещений, уси-
лий, построение деформируемых схем, численная и цветовая индикация элементов и их атри-
бутов). 

Следует сказать о ряде существенных недостатков, присущих МКЭ. Как и всем численным 
методам, ему свойственно: необходимость рассчитывать всю конструкцию при определении 
параметров НДС в локальной области; необходимость решения систем уравнений больших 
размеров и связанные с этим проблемы обусловленности; пониженная точность вычисления 
напряжений и усилий по сравнению с перемещениями; неиспользование граничных условий, 
выраженных в напряжениях и усилиях. 

Программный комплекс (ПК) „ЛИРА” применяют для расчетов, исследований и проекти-
рования конструкций различного назначения, а также для моделирования системы „основание - 
фундамент - верхнее строение”.  

Он позволяет исследовать общую устойчивость рассчитываемой модели, проверять проч-
ность сечений по различным теориям разрушения, производить расчеты с учетом физической и 
геометрической нелинейности, моделировать процесс возведения сооружения с учетом монта-
жа и демонтажа элементов, моделировать деформационные воздействия основания [20,24]. 

Строящиеся в Украине здания из монолитного железобетона имеют одинаковую статиче-
скую схему: каркасную с ядром жесткости в виде лестнично-лифтового блока.  

Для зданий точечного типа - один блок, для протяженных по длине - два блока на один 
температурный отсек. 

Для 25-30-этажных зданий данная схема наиболее целесообразна.  
В архитектурно-планировочном решении колонны и пилоны каркаса могут располагаться 

по регулярной и нерегулярной схемам, и поэтому пролеты плит могут быть в пределах от 3 до 
7,2 и более метров.  

При нерегулярной структуре жесткости в продольном и поперечном направлениях сущест-
венно отличаются.  

В ядре жесткости продольные стены (лестнично-лифтовой узел) совпадают с поперечным 
каркасом здания.  

В зданиях точечного типа (с регулярной структурой) жесткости каркаса в продольном и 
поперечном направлениях одинаковы. 

С точки зрения статического расчета, строящиеся в Украине здания из монолитного бетона 
являются рамно-связевыми системами с безбалочными перекрытиями. 

При составлении комплексной пространственной системы „основание – фундамент – верхнее 
строение” обращается внимание на моделирование работы основания. В практике выполнения расче-
тов довольно часто упускают моменты работы деформируемого основания или упрощают исходные 
данные, что и вызывает нарушения в нормальной эксплуатации зданий и сооружений.  

Причем такие недоработки проектировщиков и расчетчиков касаются не только ново-
строящихся объектов, но и реконструкции существующих, независимо от сложности инженер-
но-геологических условий площадки, конструктивной схемы здания, типа его фундаментов.  

Поэтому выбор модели основания, методики расчета и учет работы в системе „основание - 
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фундамент - верхнее строение” является важным при выполнении пространственных расчетов 
высотных зданий.  

В качестве основного метода расчета всех элементов этой системы: деформируемого основания, 
фундамента, колонн, безбалочных перекрытий, лестнично-лифтовых блоков – используется МКЭ.  

Такой подход позволяет учесть совместную работу всех элементов системы независимо от фор-
мы здания в плане [25-29]. Матрицы жесткости отдельных элементов, на которые делится конструк-
ция, устанавливают соотношение между узловыми силами и перемещениями по направлению сил. 
Число независимых параметров функций перемещений принимается равным числу компонентов пе-
ремещений рассматриваемого элемента, включая его перемещение как твердого тела. 

Основные положения МКЭ, определение матриц жесткости конечных элементов, составле-
ние обобщенной матрицы жесткости системы, расчет перемещений, напряжений и деформаций 
достаточно подробно освещены в специальной литературе и учебных пособиях [21,23,24]. 

В МКЭ сплошная среда рассматривается как состоящая из конечного числа отдельных 
элементов, вплотную прилегающих друг к другу и жестко соединенных между собой в верши-
нах этих элементов.  

Наиболее часто используемые формы конечных элементов: треугольник и прямоугольник – 
для плоской задачи, тетраэдр и параллелепипед - для пространственной задачи.  

Однако, это непроизвольный набор элементов, соединенных в узлах.  
Такое представление привело бы к концентрации напряжения в местах соединения элемен-

тов, а между узлами - к разрыву деформации. Такая конструкция была бы более податливой, 
чем она есть на самом деле.  

Поэтому одна из проблем МКЭ состоит в том, чтобы подобранное деформируемое состоя-
ние отражало реальное поведение среды в месте расположения элементов [16,25]. Зависимость 
деформаций от напряжений в бетоне и арматуре носит нелинейный характер так, как и зависи-
мость между давлениями и осадками в процессе деформирования грунта.  

Указанные причины являются физическими факторами, зависящими от механических ха-
рактеристик. Для решения задачи расчета упругих систем часто используют ПК „ЛИРА”, кото-
рый реализует численный метод дискретизации (разбивки на элементы заданной области) 
сплошной среды.Основными этапами при решении задачи по МКЭ в ПК „ЛИРА” являются: 

расчленение исследуемой конструкции на конечные элементы; 
назначение узловых точек; 
указание типа жесткости для каждого элемента; 
указание для узла степени свободы, по направлению которой снимается связь; 
указание жесткостных характеристик для каждого типа жесткости; 
задание для узла или элемента направления и типа нагрузки, номера загружения; 
указание величины нагрузки; 
указание расчетного сочетания усилий. 
Весь процесс формирования системы канонических уравнений, решение системы уравне-

ний, вычисление значений узловых перемещений, определение компонентов НДС исследуемо-
го высотного здания в системе „ЛИРА” происходят автоматизировано, кроме того, подбор и 
проверка сечений выполняются с формированием эскизов рабочих чертежей. 

При моделировании в зависимости от решаемой задачи и точности расчета используют густые 
сетки разбиения на КЭ. Это важно при решении задач определения нагрузок на основание, которое 
характеризуется резкой неравномерностью распределения жесткостных свойств по подошве фунда-
ментов и здесь целесообразно применение мелкой или неравномерной сетки дискретизации. Анало-
гичным образом поступают при решении задачи определения усилий в конструкциях здания. В мес-
тах резкого изменения жесткостей и стыков конструктивных элементов при большой сетке разбиения 
можно экстраполировать результаты соседних участков на места, где теряется точность решения. 

Выбор типа КЭ зависит от ряда факторов: класса решаемой задачи, конструктивной осо-
бенности здания, степени дискретизации расчетной схемы. Назначение жесткостных характе-
ристик для каждого из участков выполняется в соответствии с типом КЭ. Расчет системы „ос-
нование - фундамент - верхнее строение” высотного здания необходимо выполнять по двум 
предельным состояниям: по несущей способности и по деформациям.  

Специфическим для таких зданий является требование, чтобы расчет системы „основание - фун-
дамент - верхнее строение” выполнялся с учетом последовательности и принятой технологии возве-
дения здания. В процессе проектирования, начиная с предпроектной стадии, до начала строительства 
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необходимо разрабатывать программу мониторинга, которая предусматривает обследование зданий 
окружающей застройки, их оснований и фундаментов. Улучшить условия работы здания под нагруз-
кой и повысить его жесткость позволяет также симметричное расположение масс и жесткостей, 
дающее более равномерное распределение вертикальных нагрузок на несущие элементы здания [30].  

Выводы. В рассмотренных подходах и перечисленных факторах возможны различные ва-
рианты принятия решений, которые в той или иной степени влияют на окончательное проект-
ное решение высотного здания и определяют его технико-экономические показатели и надеж-
ную эксплуатационную пригодность.  

Определяющим моментом оценки надежности высотного здания при проектировании есть 
учет влияния расчетных факторов на конечное определение напряжений и усилий в системе 
«основание - фундамент - верхнее строение». 
Список литературы 

 

1. Сюй Пэйфу. Проектирование современных высотных зданий. Пер. с китайского / под ред. Сюй Пэйфу. – М.: 
АСВ, 2008. – 469 с. 

2. Генералов В.П. Особенности проектирования высотных зданий. Учеб. пособие / В.П. Генералов. – Самара, 
2009. – 296 с. 

3. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста / А.П. Осітнянко. – К.: КНУБА; 2005. – 386 с. 
4. Золотов Е.С. Житло XXI століття. Досвід проектування й експериментального будівництва житлових 

будівель нового покоління // Е.С. Золотов/ – К.: ЭСКО – 2004. – № 4. – С. 46-53. 
5. Габрель М.М. Підвищення ефективності використання просторового потенціалу – інтегральна задача 

містобудівної діяльності // Містобудування та територіальне планування Науково-технічний збірник Вип.12.-К.: 
КНУБА, 2002.С. 9-18. 

6. Рапопорт Г.А. Современные проблемы моделирования в механике сооружений / Г.А. Рапопорт // 
Строительная механика и расчет сооружений. – М.: НИЦ Строительство, 2006. – № 2. – С. 27-33. 

7. Магай А.А. Архитектурно-конструктивные особенности высотных зданий за рубежом / А.А. Магай, Ю.Г. 
Граник// Уникальные и специальные технологии в строительстве. – М., 2004. – № 1 – С. 48-57. 

8. Клепиков С.Н. О допустимых кренах жилых зданий / С.Н. Клепиков, А.В. Машкин // Жилищное 
строительство. – № 11 – 1982.– С. 22-23. 

9. Белостоцкий А.М. Комплексное расчетное обоснование напряженно-деформированного состояния 
высотных многофункциональных комплексов /А.М. Белостоцкий, Д.К. Каличаева [и др.] // Строительная механика 
и расчет сооружений. – М.: НИЦ Строительство, 2006. – № 6. – С. 52-56. 

10. Малышев М.В. Прогноз осадок фундаментов неглубокого заложения с использованием обоих критериев 
предельных состояний / М.В. Малышев // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1996. – № 1. – С. 2-4. 

11. ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків – К.: 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 114 с. 

12. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 104 с. 

13. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування – К.: Мінрегіонбуд України, 2006. – 75с. 
14. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для 

будівництва. Проектування висотних житлових і громадських будинків – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 74 с. 
15. Тимченко Р.А. Вопросы геотехнических исследований для плитных фундаментов высотных зданий и 

сооружений / Р.А. Тимченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2006. – 
№ 4. – С. 53-58. 

16. Шашкин А.Г. Основные закономерности взаимодействия основания и надземных конструкций здания / 
А.Г. Шашкин, К.Г. Шашкин // Развитие городов и геотехническое строительство. – С-Пб.: Геореконструкция, 
2006. – № 10 – С. 63-92. 

17. Кубецкий В.Л. Влияние результатов инженерно-геологических изысканий на прогнозирование осадок 
высотных зданий // В.Л. Кубецкий, В.В. Иванов/ Инженерная геология – М.: 2008. – № 1. – С. 35-38. 

18. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений // Б.С.Касаткин, А.Б.Кудрин, 
Л.М.Лобанов, В.А.Пивторак, П.И.Полухин, Н.А.Чиченев / – К.: Наукова думка, 1981. – 129 с. 

19. Методические рекомендации по учету нелинейных свойств основания при расчете конструкций по 
реальным диаграммам деформирования грунта /НИИСК. – К.: НИИСК, 1985.– 61 с. 

20. Тимченко Р.А. Применение программ МКЭ для моделирования работы системы „основание – инженерное 
сооружение“ в условиях неравномерных деформаций основания / Р.А. Тимченко // Вісник Криворізького технічного 
університету: зб. наук. пр. Вип. 21. – Кривий Ріг: КТУ, 2008. – С. 113-116. 

21. Городецкий А.С. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона: 
проблемы, опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информационные технологии /  
А.С. Городецкий, Л.Г. Батрак [и др.]. – К.: Факт, 2004 – 106 с. 

22. Фадеев А.Б. Решение задач механики грунтов, оснований и фундаментов методом конечных элементов с 
использованием ЕС ЭВМ. / А.Б. Фадеев, Х.З. Бакенов, С.А. Кудрявцев // Методические указания к курсовому и 
дипломному проектированию. – ХабИИЖТ. Хабаровск, 1989. – 64 c. 

23. Городецкий А.С. Информационные технологии расчета и проектирования  строительных конструкций. 
Учебное пособие.// А.С. Городецкий, В.С. Шмуклер, А.В. Бондарев. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 889 с. 

24. Лантух-Лященко А.И. ЛИРА. Програмный комплекс для расчета и проектирования конструкций. / 
А.И. Лантух-Лященко // Учебное пособие. – К.:2001. – 312 с. 

25. Исследование влияния расчетной модели плитного фундамента под высотное здание на его несущую 
способность / В.Н. Аликин, Г.Г. Кашеварова, С.Р. Леви, О.Ю. Сметанников // Строительная механика и расчет 
сооружений. – М.: НИЦ Строительство, 2006. – № 3. – С. 55-61. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 122 

26. Петраков А.А. Практические методы анлиза предельных состояний оснований и фундаментов/ 
А.А.Петраков, Н.А. Петракова, Н.Г. Лобачева // Сучасне промислове та цивільне будівництво – Донецк, 2009. – № 
1. – Том 5. – С. 35-42. 

27. Нгуен К.Х. Методика выбора оптимальных фундаментов высотных зданий в условиях г. Хошимина. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. –СПб.: СПБГАСУ, 2008. – 204 с. 

28. Тімченко Р.О. Проектування і розрахунок урівноважуючих плитних фундаментів. Навчальний посібник 
для студентів будівельних спеціальностей. //Р.О. Тімченко. – Кривий Ріг, 2004. – 82 с. 

29. Барвашов В.А. Чувствительность системы «Основание-сооружение». /В.А. Барвашов// Основания, 
фундаменты и механика грунтов. – 2007. – №3. – С. 10-14. 

30. Кривошеєв П.І. «Науково-технічні проблеми координації дій щодо захисту будівель, споруд і територій зі 
складними інженерно-геологічними умовами»./ П.І. Кривошеєв // Будівництво України. – 2001. – №6. – С. 16-19. 

 
Рукопись поступила в редакцию 14.03.14 

 

УДК 621.181.124 
 

І.І. ЄФІМЕНКО., студент, Криворізький національний університет 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК 
У ДИМОВИХ ГАЗАХ КОТЛОАГРЕГАТІВ 

 

Розглянуто методи вимірювання газів а також вибір методів, придатних для створення автоматичних 
газоаналізаторів вмісту шкідливих домішок у димових газах котлоагрегатів для забезпечення оптимальних 
виробничо-економічних, технологічних і технічних параметрів роботи котла та покращення якості димових газів. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Зниження забруднен-
ня довкілля токсичними продуктами згоряння органічних палив є однією з важливих проблем 
розвитку теплоенергетики. У цей час діють досить тверді нормативи, що регламентують вики-
ди в атмосферу. Переважна більшість діючих котлів мають значно більш високі рівні викидів 
NOX, ніж це регламентується. До теперішнього часу розроблена велика кількість методів зни-
ження викидів оксидів азоту як на стадії спалювання палива, так і очищення газів на стадії охо-
лодження продуктів згоряння. Останні є високоефективними методами, що дозволяють забез-
печити задані рівні викидів оксидів азоту, і широко застосовуються в технологічно розвинених 
країнах.  

Слід зазначити, що при впровадженні даних технологій може спостерігатися не тільки 
зниження ККД котельної установки, але й складності з регулюванням технологічних процесів. 
Останнє часто обумовлене не тільки ускладненням схеми регулювання, але й поганим станом 
контрольно-вимірювальних приладів, установлених на котлі. 

Зростання промислового виробництва й прискорене введення в роботу электрогенеруючих 
потужностей, що планується в найближчі роки, потребує скоротити обсяги викидів від уже 
встановленого устаткування. Особливо актуальною ця проблема стане, якщо все-таки почне 
відбуватися заміна природного газу твердим паливом і мазутом. 

Аналіз досліджень та публікацій. Детальний аналіз методів вимірювання газів і газоана-
лізаторів дано в літературних джерелах [1-5]. У роботах таких вітчизняних науковців, як В.А. 
Павленко, А.Н. Щербань, Н.И. Фурман, В.П. Тхоржевський, Л. Ваня, Ю.В. Щелоков, В.М. 
Шкедов, Е.Ф. Мінікаєв, В.И. Романенко, В.И. Голинько розглянуто характерні властивості га-
зів, методи їх аналізу та особливості розробки газоаналізаторів. 

Характерні властивості кисню і оксиду вуглецю, які теоретично можна використовувати для ство-
рення автоматичних газоаналізаторів, у порівнянні з іншими компонентами димових газів наведені в 
табл. 1 [1-5]. Вибір методу аналізу для газоаналізатора полягає у знаходженні найбільш специфічної 
фізико-хімічної властивості, що відрізняє вимірюваний компонент від інших в газовій суміші. 

Відомо, що методи аналізу газів можна розділити на фізичні та фізико-хімічні. При використанні 
фізичних методів вимірють певну властивість аналізованого компонента, а хімічний склад середови-
ща не змінюється. Принципи дії фізико-хімічних методів полягають у вимірі фізичних ефектів, су-
проводжуючих хімічні реакції. ВУ роботах [2,3] методи аналізу газів розбиті на наступні групи: меха-
нічні, акустичні, теплові, магнітні, електричні, оптичні, іонізаційні і радіоактивні з додатковим роз-
биттям на підгрупи. Вимірюваними параметрами при визначенні вмісту кисню можуть бути об'ємна 
магнітна сприйнятливість, тепловий ефект згоряння пального при лімітуючому факторі вмісту кисню, 
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струм в гальванічному ланцюжку, при визначенні вмісту оксиду вуглецю - абсорбція інфрачервоного 
випромінювання, тепловий ефект згоряння [3].  

Постановка завдання. Достовірність інформації про зміст вимірюваного компонента по-
винна перевірятися безперервно і визначатися якістю її вимірювання, чутливістю, швидкістю 
реагування на відхилення, похибкою, а також неабиякою мірою підготовленості і якістю обслу-
говування працівників, які експлуатують газоаналізатори. Вибір методу аналізу газу залежить 
від умов експлуатації і конкретних завдань, що вирішуються газоаналізатором. 

При цьому обраний метод повинен дозволяти вирішувати завдання вимірювання вмісту по-
трібного компонента з багатокомпонентної суміші, складові якої відрізняються за фізичними і 
хімічними властивостями. Автоматичний газоаналізатор повинен здійснювати надійні вимірю-
вання протягом тривалого часу у важких умовах експлуатації (висока температура, вологість, 
агресивне середовище, вібрації і т.д.) при відносно невисокій вартості капітальних витрат і оде-
ржуваної інформації. 

Метою даного аналізу є вибір методів, придатних для створення автоматичних газоаналізаторів 
вмісту кисню та оксиду вуглецю. Зазначений вибір слід здійснювати з урахуванням впливу умов екс-
плуатації первинних перетворювачів, стабільності і точності показань про визначеному компоненті, 
отримання безперервної інформації у формі, придатній для використання в АСУ ТП, часу для обслуго-
вування персоналом цеху КВП, капітальних витрат і вартості одержуваної інформації.  

Викладення матеріалу та результати. Основним методом при розробці автоматичних га-
зоаналізаторів кисню тривалий час був термомагнітний, заснований на залежності магнітної 
сприйнятливості аналізованої суміші від вмісту кисню при одночасній дії магнітного та темпе-
ратурного полів [1]. Кисень, що має велику магнітну сприйнятливість (див. табл. 1) втягується 
в магнітне поле первинного перетворювача, де нагрівається. При цьому аналізований парамаг-
нітний газ стає діамагнітним і виштовхується з магнітного поля. Мірою об'ємного вмісту кисню 
є так званий «магнітний вітер". Похибка вимірювання газоаналізаторів, заснованих на цьому 
методі, залежить від ряду факторів: складу, тиску, температури, теплопровідності, теплоємнос-
ті, щільності й в'язкості аналізованого газу, що визначають кількість тепла, що відводиться від 
платинових нагрівачів - термометрів опору. 

Похибка вимірювання термомагнітних газоаналізаторів при зміні температури на 10о С 
становить 18,0%, вимірювання атмосферного тиску на 2,0 кПа викликає похибку близько 
2,0%. Крім того, термомагнітні газоаналізатори кисню вельми складні, громіздкі, час прогріву 
перед запуском у роботу досягає чотирьох годин, вони мають низьку чутливість, у ряді конс-
трукцій показання залежать від кута нахилу. 

У переносних газоаналізаторах кисню досить широке застосування знаходить електрохімі-
чний метод, особливо для вимірювання малих концентрацій. Чутливі елементи - гальванічні 
осередки для різних газів розрізняються конструктивно, а також відрізняються матеріалом еле-
ктродів і складом електроліту; але всі вони володіють рядом серйозних недоліків: низькою ста-
більністю показань у часі, пов'язаної зі зміною складу електроліту, старінням мембрани, паси-
вацією електродів, залежністю показань від температури і тиску. Цей метод не знайшов засто-
сування в стаціонарній апаратурі газового аналізу. 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні властивості повітря і компонентів димових газів котлоагрегатів 

 

Компонент 
Молекулярна 

вага 
Щільність, 
, кг/м3 

Швидкість 
звука, м/с 
при 0С 

Відношення теп-
лопровідностей 
газів до повітря 

Відносна 
магнітна 

сприйнятли-
вість 

Теплота 
окислення, 
Дж/кмоль 

Коефіцієнт 
дифузії газів в 
повітрі, см2/с 
при 0С 

Повітря 28,96 1,29 330 1 +0,21 - 0,171 
Кисень 32,0 1,43 316 1,013 +1,0 - 0,178 
Діоксид 
вуглеця 

44,0 1,98 259 0,605 -0,0057 - 0,138 

Водяний 
пар 

18,0  401 0,73 -0,004 - 0,251 

Азот 28,0 1,25 337 0,997 -0,004 - 0,170 
Оксид  
вуглеця 

28,0 0,97 338 0,96 -0,0035 283,106 0,174 

 

У ВАТ «Український науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (м. Ки-
їв) та НДІ автоматики в чорній металургії (НДІАчермет, м. Дніпропетровськ) виконано розроб-
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ки для контролю й вимірювання вмісту кисню в димових газах котлоагрегату, а також розроб-
лено газоаналізатори з твердо-електролітичним високотемпературним електрохімічним пере-
творювачем [5]. Твердий електроліт (діоксид цирконію із стабілізуючою добавкою оксиду іт-
рію чи інших рідкоземельних елементів) має кисневі вакансії і забезпечує кисневу провідність. 

Відомо, що термокаталітичні аналізатори діляться на дві групи. У першій групі реакція 
окислення відбувається на насипному каталізаторі, а тепловий ефект вимірюється термометром 
опору або термопарами (зазвичай цей метод застосовується для вимірювання малих концентра-
цій). У другій групі газоаналізаторів каталітичне окислення відбувається на платинових нитках 
або на окисних каталізаторах, активованих платиною та паладієм. 

Термокаталітичні газоаналізатори мають істотні недоліки, якими є обмежений термін слу-
жби елементів первинного перетворювача і необхідність застосування атестованих газових су-
мішей для їх повірки, неможливість установки первинних перетворювачів безпосередньо в по-
тік відхідних газів. 

Газоаналізатори, засновані на термокаталітичних методах, завдяки зазначеним вище пріо-
ритетами, знаходять застосування для вимірювання оксиду вуглецю в повітрі, димових газах 
котлоагрегатів, вихлопних газах автомобілів. 

Для вимірювання оксиду вуглецю широке застосування знаходять стаціонарні газоаналіза-
тори, засновані на оптико-абсорбційному методі аналізу. Усі гази, за винятком одноатомних 
He,Ne, Ar і т.ін., а також O2,N2,H2 і Cl2, поглинають інфрачервоні промені (ІЧ промені), але різ-
ної довжини хвилі [2-4]. Чим більше концентрація вимірюваного компонента в робочому кана-
лі, тим більше зміни тиску в проміне приймальних циліндрах. 

Оптико-абсорбційні газоаналізатори мають загальний недолік - це дрейф «нуля», складність оп-
тичних схем і оптико-абсорбційного детектора, значна вартість, а також необхідність у високій квалі-
фікації обслуговуючого персоналу. Цей метод аналізу є перспективним для аналізу оксиду вуглецю, 
однак вимагає доопрацювання в напрямку усунення зазначених вище недоліків. 

У портативних газоаналізаторах знаходить застосування електрохімічний метод аналізу. 
Достоїнствами електрохімічних перетворювачів є висока чутливість і вибірковість, мале енер-
госпоживання і габарити, лінійність характеристики. Через низьку тимчасової стабільності, зу-
мовленої пасивацією електродів гальванічної комірки і зміною складу електроліту, впливу тем-
ператури, тиску, вмісту не вимірювальних компонентів цей метод в стаціонарних газоаналіза-
торах застосування практично не знайшов. 

В Україні останні роки для підвищення ефективності роботи котлоагрегатів, особливо ба-
гатопаливних, в яких одночасно в різних співвідношеннях спалюються різні види газоподібно-
го палива (природний, коксовий, доменний гази і інше) почали впроваджуватися автоматичні 
газоаналізатори для контролю складу димових газів і в першу чергу вмісту кисню . Створення 
систем контролю та оперативного управління режимом роботи котлоагрегатів дозволить не до-
пустити надлишкового виносу тепла. Крім того, при недоліку подачі повітря в димових газах 
різко збільшується вміст токсичних газів (оксидів вуглецю, оксидів сірки), що погіршує еколо-
гічну обстановку регіону. 

Бурхливий розвиток електроніки і мікропроцесорної техніки сприяє прогресу у створенні 
автоматичних газоаналізаторів, що відповідають сучасним вимогам.  

Розглянемо на газоаналізатори, що знаходять застосування для аналізу димових газів кот-
лоагрегатів в Україні. Достатньо повно типи, експлуатаційні характеристики, місця викорис-
тання та аналіз якостей закордонних та вітчизняних розробників газоаналізаторів розглянуто в 
роботі [8].  

На котлоагрегаті ТЕЦ ВАТ «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ) більше трьох років пра-
цює газоаналізатор фірми AMETEK Termox серії 2000 / WDG HPIIC (США) призначений для 
вимірювання вмісту кисню і горючих газів, у тому числі в димових газах котлоагрегатів, має 
два діапазони вимірювання по кисню (0-10,0 об% і 0-25,0 об%) і один діапазон вимірювання 
горючих (CO, H2) газів (0-2000 ррм.). Основна похибка вимірювання 2% від вимірюваної ве-
личини, але не менше 0,1 об% по кисню і 5,0% від вимірюваної величини за пальним компо-
нентам.  

Максимальна споживана потужність 1263 Вт (700 Вт - первинні перетворювачі, 75 Вт - ви-
мірювальний перетворювач), тобто за рік газоаналізатор споживає більше 7000 кВт год елект-
роенергії.  
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Ринкова вартість газоаналізатора вельми висока і становить 15000 доларів США, розпо-
всюдження в Україні не отримав [6]. 

Серед вітчизняних розробників засобів контролю складу димових газів, які внесли найбільш зна-
чний внесок у розвиток аналітичного приладобудування слід виділити ВАТ «Український науково-
дослідний інститут аналітичного приладобудування» (АТ «Украналіт») і ВАТ НПО НІІАчрмет [8]. 

АТ «Украналіт» розроблений автоматичний аналізатор 151ЕХ02 [28].  
Аналізатор складається з первинного перетворювача (ПІП), проміжного перетворювача 

(ПП) і блоку живлення (БП). ПІП - твердо електролітний датчик у вигляді заглибного зонда до-
зволяє установку безпосередньо в димовій трубі.  

Діапазон вимірювання 0,25-10,0 об% О2, межа допустимої основної приведеної похибки 
2,5%. Споживана потужність - не більше 250 Вт Маса - не більше 30 кг.  

Проте досвід експлуатації газоаналізаторів на котлоагрегатах ТЕЦ ВАТ Запорізький алю-
мінієвий комбінат показав, що первинні перетворювачі через кілька тижнів роботи отруювали-
ся димовими газами, втрачали чутливість і після декількох ремонтів були зняті з експлуатації.  

Крім того, розташування перетворювача ПИП і блоків ПП і БП на значній відстані викли-
кає серйозні незручності при повірці за атестованими газовим сумішам [8]. 

Аналогічна розробка виконана в НІІАчермет. Газоаналізатор (система контролю вмісту кисню) 
СКСК має діапазон вимірювання 1,0-10,0 об.% О2. Межа допустимого значення основної абсолютної 
похибки вимірювання 0,5 об. % О2.  

Споживана потужність - 220 Вт Значна основна похибка газоаналізатора у порівнянні з аналогіч-
ними зарубіжними, а також додаткові похибки, про які зазначено в [29], складність схемних рішень 
не дозволяють зупинитися на цьому газоаналізаторі [8]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У котлоагрегатах можуть спалюватися в 
різних співвідношеннях різноманітні види газового палива (природний, доменний, коксовий та 
інші гази).  

Для ефективної роботи котлоагрегатів необхідно так управляти процесом спалювання па-
лива, щоб не допускати надмірного виносу тепла і горючих компонентів з димовими газами, 
необхідно забезпечити надійне вимірювання вмісту кисню і газів недопалу в димових газах.  

Вимірювання вмісту газів недопалу в димових газах в першу чергу необхідно в котлоагре-
гатах, що спалюють одночасно різні види газового палива.  

Основними горючими компонентами газового недопалу є оксид вуглецю, метан, водень і 
інші. 

До автоматичних газоаналізаторів слід пред'являти й інші специфічні вимоги: висока на-
дійність, простота і безпека експлуатації, економічність, відсутність шкідливих виділень, що 
погіршують санітарно-гігієнічні умови праці працівників ТЕЦ.  
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ПУТЬ РЕШЕНИЯ ГОРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КРИВБАССА  
В БЕЗОПАСНОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
СБАЛАНСИРОВАННОМ НЕДРОИСПОЛЬЗОВАНИИ  
 

Рассматривается экологическое состояние горно-металлургического Кривбасса и намечаются пути возможного 
решения этой проблемы. Интенсификация научно-технического прогресса неизбежно приводит к усилению воздейс-
твия человека на окружающую среду, что порождает противоречия во взаимодействии общества и природы и возни-
кают экологические проблемы. 

 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. На современном этапе 

влияние хозяйственной деятельности человека на природную среду настолько многогранно, 
что в ряде случаев подошло к критическому порогу, когда негативное воздействие горного 
производства на окружающую среду протекает быстрее и интенсивнее природных процессов 
рельефообразования. Поэтому при разработке технологических процессов горного производст-
ва приоритет должен быть отдан безотходной или малоотходной технологии производства, как 
основе экологически безопасного недроиспользования. 

Серьезной экологической проблемой стали отходы производства. Промышленный Крив-
басс ежегодно создает сотни миллионов тонн отходов. Доминирующими среди них являются 
породы вскрышных работ горно-обогатительных комбинатов и шламы черной металлургии. 
Экономическая незаинтересованность предприятий, низкий технологический уровень, отсутст-
вие современного оборудования по переработке привели к тому, что утилизацию проходит 
лишь незначительная часть отходов, а темпы их образования и накопления на территории Кри-
вбасса остаются прежними. 

Анализ исследований и публикаций. В этой связи тяжелая промышленность Украины 
занимает лидирующее место в плане негативного воздействия на природную среду. 

Известно, что в среднем в Украине скопление горнопромышленных отходов составляет 
3·106 кг/км2, а в промышленном Приднепровье и Донбасе этот показатель достигает 8-18·106 
кг/км2. В значительной степени заваленными отходами являются Луганская, Запорожская, Пол-
тавская области и Крым [8-11]. 

Складирование промышленных отходов ведет к постоянному отчуждению сельскохозяйст-
венных угодий. На территории Донецкого региона имеются в наличии более 1000 породных 
отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик, где собрано порядка 2 мдрд т отходов. Кро-
ме того, продолжают увеличиваться отходы черной металлургии (0,6 млрд т), цветной металлу-
ргии (68 млн т) и предприятий химической промышленности (21,5 млн т). Под ними занято бо-
лее 20 тыс. га земли. 

Еще более ощутимы техногенные нагрузки на природную среду в Криворожском регионе. 
Особенно негативное влияние оказывают открытые горные работы. 

В Криворожском бассейне ежегодно добывается и складируется в отвалы около 70 млн м3 
пород и направляется в хвостохранилище более 60 млн м3 отходов обогащения. Возрастают 
соответственно затраты на их складирование и вынужденное отчуждение сельскохозяйствен-
ных угодий. До настоящего времени в лучшем случае используется только одна треть наиболее 
ценных отходов. Нагромождение отходов горного производства продолжает прогрессировать. 

Добыча железной руды на семи карьерах Кривбасса привела к отчуждению болем 30 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий, а площадь земли занятой внешними отвалами горно-
обогатительных комбинатов составляет более 7,0 тыс. га. Ежегодное отчуждение земель для 
указанных потребностей составляет порядка 400-500 га. В результате этого интенсивному пре-
образованию подвергается природный ландшафт за счет создания значительных по объему ка-
рьерных выемок и отвальных массивов. В настоящее время глубина карьеров достигла отметки 
350 м, а высота внешних отвалов составляет 100-120 м. Всего же общий объем отвалов в горно-

                                           
 Мулявко В.И., Кириченко А.М., Панова С.Н., 2014 
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обогатительных комбинатах Кривбасса составляет более 2,1 млрд м3, а накопленные объемы 
хвостохранилищ около 1,6 млрд м3. 

Кроме того, формирование огромных поверхностных отвальных массивов создаст условия для 
проявления сильной ветровой эрозии, что приводит к значительному запылению прилегающих те-
рриторий. Общая площадь запыления от отвалов Кривбасса составляет порядка 400 тыс. га, при 
этом отвалы пылят на расстояние до 6 км, а шламохранилища до 9 км в зависисмости от погодных 
условий. Этот фактор следует относить к постоянно действующим, так как пыль, оседая на окру-
жающие территории, загрязняет земную поверхность, а при последующем растворении токсичные 
соединения мигрируют в почвы, подпочвы и, в конечном счете, в подземные воды. 

Существенное влияние на окружающую среду оказывает подземная разработка железных 
руд Кривбасса, которая достигла глубины 1500 м. Ежегодная выемка из глубин земной коры до 5 
млн м3 руды и пустой породы неизбежно приведет к нарушению естественного равновесия геоло-
гической среды. Учитывая наличие на дневной поверхности миллиардных объемов внешних 
отвалов и хвостохранилищ, глубины карьеров 250-350 м и подземной разработки руд на глубине 
до1500 м можно ожидать катастрофических последствий техногенных сдвижений [2].    

В этих условиях крайне важно обоснованно прогнозировать последствия техногенного воз-
действия на природу. Необходимо предвидеть к чему может привести добыча открытым и по-
дземным способами железной руды в Кривбассе и складирование в отвалы вскрышных пород и 
отходов обогатительных фабрик в хвостохранилища. 

Известны случаи провалов и проседаний земной поверхности над современными и старыми 
горными работами [12,15]. Впервые на масштабное воздействие горных разработок, нарушающее 
изостазию на участке земной коры, обратил внимание А.Д. Сашурин [13,14], который отметил 
идентичность деформаций пород возникающих при природних землетрясениях и деформаций, 
вызванных горными разработками. Такие техногенные проявления неоднократно наблюдались, 
например, в Хибинах, где ежегодно извлекается около 100 млн т горной массы, в Карагандинс-
ком угольном бассейне (Казахстан), что приводило к микроземлетрясениям и сильным горным 
ударам. Последние происходили в непосредственной близости от разрывных тектонических на-
рушений. Изменение напряженого состояния в массиве в результате горных работ приводит к 
образованию крупных трещин и значительным подвижкам. 

Земные пласты находятся в состоянии сжатия как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлениях. Воздействия на пласт (выемка пород, массовые взрывы, откачка подземных вод 
и пр.) всегда создают опасность возможного импульса способных вызвать вертикальные и го-
ризонтальные перемещения блоков земли, что приводит к техногенным землетрясениям. 

Укрупненные расчеты, проведенные А.Д. Сашуриным на основе известной задачи Буссенес-
ка показали, что при техногенних нагрузках (0,5-2,0)·109т, соответствующих горнодобывающим 
предприятиям, вертикальные перемещения земной поверхности достигают, соответственно 0,3-
1,1 м и сопоставимы с величинами смещений, выявленных в районах мощных землетрясений.  

Следовательно, работы большинства средних и крупных горнодобывающих предприятий 
таят в себе опасность проявления техногенных землетрясений или подвижек по разломам, где 
главным фактором является неоднородность нагружения литосферной плиты. На участке разг-
рузки, соответствующем территории карьера происходит поднятие массива и земной поверхно-
сти. На участке нагрузки, где размещаются вскрышные породы, происходит проседание. Шла-
мохранилище, как участок нагрузок, также вызывает проседание почвы. Величины поднятия и 
оседания примерно одинаковы и достигают 1 м.  

Техногенное моментное нагружение литосферы создает аномально высокий градиент вертика-
льных смещений на границе раздела между участками разгрузки и нагрузки, представляющей наи-
более вероятную область возникновения, развития и проявления очагов техногенных землетрясе-
ний и подвижек, в результате изменения в этих слоях энергетического состояния земли. 

Учитывая, что отработка Криворожского месторождения подошла к той стадии, когда на-
рушение горного массива и природного ландшафта столь велики, что возникает возможность 
сейсмического проявления вследствие изменения напряженного состояния пород, что может 
спровоцировать такие техногенные явления, как горные удары, сползание уступов бортов карь-
еров и сдвигов отвалов горных пород и др. Дополнительным импульсом перенапряжения гор-
ных пород служат массовые взрывы на карьерах и в шахтах. Особую ценность сегодня пред-
ставляет достоверная информация о состоянии горных работ (открытых и подземных) и тенде-
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нциях их развития на перспективу. 
Следует отметить, что в мировой практике отсутствуют подобные варианты отработки од-

ного и того же месторождения открытым и подземным способами, где нарушенные зоны могут 
оказаться под бортом карьера, а карьерные отвалы - в зоне обрушения подземных рудников и 
др. Все это свидетельтствует о необходимости системного изучения современных ландшафтно- 
образующих процессов на Криворожье и разработки новых подходов к обеспечению безопас-
ного и экологически сбаланстованного природопользования. Одним из важнейших направле-
ний в этой области, нам представляется, изучение геодинамических особенностей территории в 
плане развития и интенсификации горных работ. Ярким примером кризисной экологической 
обстановки в Кривбассе могут служить оползневые процессы на отвалах Ингулецкого горно-
обогатительного комбината. 

Не меньшую нагрузку на природную среду испытывает водный бассейн Кривбасса. Если пред-
приятиями города в поверхностные водоемы ежемесячно сбрасываются более 120 млн м3 сточных 
вод, то особенно острой стает проблема сброса высокоминерализованных шахтных вод, ежегодный 
объем которых составляет около 35 млн м3, и содержание солей в них достигает 32 г/л. 

Непрерывный сброс пульпы в шламохранилища и отсутствие противофильтрационных эк-
ранов в ложе и ограждающих дамбах вызывают потери воды до 70 % от общего объема жидкой 
фазы. В результате этого окружающие территории подвергаются интенсивному подтоплению, а 
подземные воды - загрязнению до высоких концентраций солей тяжелых металлов. 

Результатом действия водной нагрузки на природную среду является подтопление значите-
льных площадей и гидрохимические процессы, которые обусловливают резкие изменения в 
гидрологической и гидрохимической обстановке региона [6]. 

При наличии такого объема техногенных образований горно-металлургический край погру-
жается в бездну экологических проблем: разрушаются природные ландшафты, деградируют поч-
вы, над шламохранилищами и отвалами интенсивное пылеобразование, высокоминера-
лизованные шахтные воды сбрасываются в поверхностные водоемы - источники питьевого водо-
снабжения, что сказывается на здоровье местного населения. Для преодоления создавшейся си-
туации необходимы разработка и проведение обоснованной в научном отношении государствен-
ной политики: экология Кривбасса должна отвечать уровню его економического потенциала. 

Для предотвращения отрицательных последствий антропогенной нагрузки на окружающую 
среду необходимо организовать горно-экологический мониторинг ситуации и контроля дейст-
вий, обеспечивающих безопасное недроиспользование. 

Вследствие отсутствия близ карьеров земель непригодных для использования, возник во-
прос размещения вскрышных пород за счет увеличения высоты действующих отвалов. Поэтому 
разработка новых типов отвалов является одной из острейших проблем настоящего горнообо-
гатительных комбинатов. 

Анализ техногенных образований на горно-обогатительных комбинатах Кривбасса показал 
возможность и целесообразность использования отвалов и хвостохранилищ как техногенных 
месторождений для вторичной переработки отходов, к тому же это позволит существенно 
уменьшить отчуждение новых площадей сельскохозяйственных угодий под горные отвалы 
предприятий Кривбасса. 

Выводы и пути решения экологических проблем. Для решения экологических проблем 
Кривбасса должны быть разработаны принципы экологической безопасности, когда предприя-
тия будут заинтересованы инвестировать пусть более затратные, зато экологически чистые тех-
нологии. Поэтому, приоритетными для Криворожского бассейна, по нашему мнению, должны 
быть следующие направления: 

создание единой системы экологического мониторинга [3]; 
разработка программ перспективных технологий переработки и утилизации отходов горно-

го производства, включающая:  
технологию совместного складирования сухих и жидких отходов производства, что сущес-

твенно уменшит потребность в новых площадях под их складирование; 
технологию сухой переработки „хвостов” обогащения, что значительно снизит водную на-

грузку на технологический процесс и обеспечит дополнительные свободные объемы хвостох-
ранилищ для складирования отходов производства; 

усовершенствование технологии магнитной сепарации и совместного обогащения магнети-
товых и окисленных руд [5]. 
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разработку аппаратов нового поколения для эффективного улавливания пыли с одновре-
менным разделением ее на полезные компоненты [1,7]. 

вовлечение „хвостов” горнообогатительных комбинатов в производственный цикл в виде 
вторичных ресурсов [4]. 

разработку новой технологии внутри фабричного водооборота. 
Реализация  перечисленных программ позволит, обеспечить экологическую безопасность 

Криворожского региона путем существенного уменьшения непомерно тяжелой нагрузки на ок-
ружающую среду. 

Для гармонизации экологии с экономикой необходимо отечественным предприятиям соз-
дать такие условия, чтобы каждое производство не только отвечало за те отходы, которые в нем 
образуются, но и были экономически заинтересованы в их утилизации. 
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Розглянуто основні питання, що стосуються раціонального вибору між колісним і гусеничним рушієм міні наванта-
жувачів з бортовим поворотом. Розглянуто переваги міні навантажувачів з різною ходовою частиною, наведені основні 
виробники даного виду машин. Виділено основні фактори впливають на вибір типу ходової частини. 
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Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями: Розробка оптималь-
ної конструкції дорожніх і будівельних машин, а також вирішення питань адаптації конструкції 
машин до конкретних умов експлуатації виконується протягом трьох десятиліть і залишаються 
актуальними при вирішенні питань підвищення ефективності механізації промислового, циві-
льного і дорожного будівництва. 

Науковці та практики приділяють значну увагу питанням підвищення надійності машин і 
зниження експлуатаційних витрат. Дані питання можу бути вирішені не тільки на стадії проек-
тування і виробництва машин, але і на стадії їх оптимального вибору і експлуатації. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженнями ефективності застосування будівельних і 
дорожніх машин займалося багато видатних вчених, як технічних напрямів, так і економістів. У 
зв'язку з цим теорія містить різні погляди на суть і структуру методів і заходів підвищення ефе-
ктивності експлуатації даних машин, у тому числі і що з'явився відносно недавно класу - міні 
навантажувачів. 

Постановка завдання. Для формування методичних рекомендацій, що стосуються раціо-
нального вибору типу рушія міні навантажувачів, необхідно розглянути основні фактори, що 
впливають на цей вибір, проаналізувати вплив кожного фактора на раціональність застосування 
того чи іншого рушія в конкретних умовах експлуатації. 

Викладення матеріалу і результати. Міні навантажувачі з бортовим поворотом були роз-
роблені для роботи в обмеженому просторі. У порівнянні з більш великим класом машин - 
компактними навантажувачами, міні навантажувачі мають ряд переваг, таких як велику гідрав-
лічну продуктивність, менший розмір, кращу оглядовість для оператора, легкість заміни навіс-
ного обладнання та управління. В якості навісного обладнання міні навантажувачі з бортовим 
поворотом можуть використовувати відвал, вила для піддонів, бур, щітку, планувальник, тран-
шеєкопач, ківш, снігоочисник, екскаваторне обладнання та ін. Переваги міні навантажувачів 
зумовили їх широке застосування як в новому будівництві, так і при проведенні реконструкції 
та ремонтів будівель і споруд. 

Основним виробником міні навантажувачів з бортовим поворотом є Bobcat Company [1], 
яка займає в цьому сегменті більше 50% світового ринку. Серед виробників у Bobcat найбільш 
широкий модельний ряд -11 моделей вантажопідйомністю від 318 до 1400 кг і більше 50 видів 
навісного обладнання [2]. Друге місце на світовому ринку міні навантажувачів займає компанія 
Caterpillar [3], що пропонує 10 моделей навантажувачів вантажопідйомністю від 635 до 1225 кг. 
Крім цих компаній, випуском міні навантажувачів також займаються Case, Thomas, JCB, 
Komatsu, Volvo і ряд інших. 

Міні навантажувачі з бортовим поворотом можуть оснащуватися як колісним, рис. 1 так і 
гусеничним, рис. 2 рушієм. Гусеничні міні-навантажувачі з бортовим поворотом відносно но-
вий напрямок у світовому машинобудуванні.  

Ініціаторами ство-
рення такої техніки, як 
і у випадку з колісними 
міні-навантажувачами, 
стали відомі американ-
ські виробники техні-
ки.  

Перші моделі гу-
сеничних навантажу-
вачів з'явилися на рин-
ку наприкінці 80-х ро-
ків у модельному ряду 
таких виробників, як 
Bobcat, Gehl & Mustang 

і Caterpillar. 
Сьогодні така техніка є практично у всіх великих європейських і японських виробників.  
Причина швидкого розвитку ринку гусеничних міні навантажувачів полягає в тому, що при зміні 

коліс на гусениці істотно змінюється специфіка вживаності техніки. 

 
Рис. 1. Міні навантажувач  

з колісним рушієм 

 

 
Рис. 2. Міні навантажувач 
з гусеничним рушієм 
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Якщо трактор міні-навантажувач з бортовим поворотом є багатофункціональною одиницею для 
експлуатації переважно в комунальному господарстві, то його гусеничний аналог вважається вже по-
вноцінної будівельною машиною [4]. 

Вибір між шинами і гусеницями, перш за все, визначається областю застосування машини. 
Ринок компактних гусеничних навантажувачів отримав найбільший розвиток в останні де-

сятиліття - коли при виборі типу машини критерій продуктивності став переважати над крите-
рієм ціни. Але з економічною кризою інтерес покупців було переміщено назад до навантажува-
чів з шинами. Зараз компактні гусеничні вантажники становлять від 20 до 25 % ринку, в той час 
як частка компактних колісних навантажувачів становить від 75 до 80 % [5]. 

Тенденція щодо застосування гусеничних міні навантажувачів з'явилася як результат ба-
жання будівельників виконувати роботу швидше незалежно від витрат на придбання або екс-
плуатацію машини. 

З економічним спадом, підрядники стали більш вибагливі і шукають способи управляти 
витратами на обладнання більш ефективно. В рамках цього, вони додають в парк машин коліс-
ні навантажувачі, тому що вони в змозі виконати багато з тих же завдань, що і гусеничні ван-
тажники, але при більш низьких операційних витратах. 

При виборі між колісної або гусеничною машиною, слід, перш за все, представляти, яке 
навісне обладнання буде використовуватися в процесі експлуатації.  

Ефективність використання наявного обладнання, а також те, який тип обладнання слід ви-
брати для підвищення прибутковості та ефективності в майбутньому, перш за все, залежить від 
умов експлуатації техніки. При цьому важлива область застосування машини: нове будівництво 
або реконструкція, твердий, сухий або розмоклий ґрунт. Крім того істотне значення має і сере-
дня відстань переміщення машини на робочому місці. 

Для робіт, що потребують додаткової тяги при переміщенні матеріалу на м'якому або роз-
моклому ґрунті, ідеальним є гусеничний рушій.  

Гусениці мають велику площу контакту з поверхнею, що робить їх кращими для планува-
льних і землерийних робіт. Гусеничні машини дуже підходять для нових будівельних проектів, 
де немає підготовлених шляхів. 

При кращій всюдихідності і більш тривалому сезоні роботи в мокрих або брудних умовах, 
компактні-гусеничні вантажники забезпечують чудове утримання машини на розмоклій поверхні, 
тягу і менше пошкодження ґрунту.  

Гусеничні вантажники також мають більш стабільну платформу для навісного обладнання, але 
при цьому меншу загальну максимальну швидкість руху. 

Враховуючи відмінність у властивостях ґрунтів, вибір між колісним і гусеничним приво-
дом може також залежати від регіону проведення робіт. У деяких регіонах, гусеничний привід 
більш затребуваний, і може продовжити робочий сезон через його здатності не грузнути в роз-
моклому ґрунті.  

У регіонах, де ґрунт частіше сухий і твердий, важко знайти підприємство, що володіє гусе-
ничним навантажувачем. У центральній частині України, де ґрунт представлений глиною або 
піском і умови можуть змінюватись в залежності від погоди, деякі підрядники володіють обома 
типами машин. 

Для проектів, що будуть реалізовуватися на закріплених ґрунтах або в умовах реконструк-
ції будівель і споруд, більш підійдуть колісні машини, тому що на асфальтованих поверхнях 
шини зношуються повільніше, ніж треки.  

Це особливо важливо при використанні навантажувачів на бетонних і асфальтових робо-
тах, що вимагають значних переміщень по будівельному майданчику. 

Ряд робіт, виконуваних у зимовий час, також більш підходять для колісних машин. Коліс-
ний привід незамінний при збиранні та вивезенні снігу. Колеса можуть продавити розмоклий і 
пухкий сніг або бруд і дістатися до більш міцної поверхні зчеплення. 

Для роботи в умовах, коли можуть стати проблемою проколи шин, слід розглянути можли-
вість придбання набору шин з пінним наповнювачем, рис. 3. Це дозволить усунути простої, по-
в'язані зі спущеним колесом, і зберегти при цьому їздові характеристики пневматичної шини. 

Враховуючи те, що найбільшим стримуючим фактором для багатьох покупців гусеничних 
машин є їх ціна, виробники намагаються боротися за більш тривалий термін служби гусенич-
ного приводу, приріст продуктивності і поліпшення плавності ходової системи.  
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Рис. 3. Шина з пінним наповнювачем 
 
З'ясування, що важливіше ціна або продуктивність 

є ключовим моментом при виборі між гусеницями і ко-
лесами. 

Навантажувачі з колісною ходовою частиною ма-
ють більш низьку початкову вартість при тому ж розмі-
рі машини і більш низькі витрати на експлуатацію, то-
му що шини коштують набагато менше, ніж гумові гу-
сениці.  

Комплект шин для навантажувача може коштувати 
від 3600 до 8000 грн і працювати від 600 до 1000 годин. 

Гумові гусениці коштують від 12000 до 32000 грн за комплект і можуть експлуатуватися від 
1200 до 1600 годин.  

При правильній експлуатації, гумові гусениці працюють удвічі довше, ніж шини.  
Тим не менш, до цих пір шини коштують значно менше гусениць.  
У цілому, гусениці коштують дорожче в обслуговуванні, ніж колеса, тому вартість облад-

нання для їх обслуговування також може грати свою роль. 
При тому, що відношення вартості до часу експлуатації для шин найчастіше нижче, ніж 

для гусениць, час простою або ризик простою під час заміни шин або гусениць більше для ко-
лісних міні навантажувачів.  

Саме тому багато виробників машини перейшли на використання для своїх вилкових нава-
нтажувачів тільки монолітних шин. 

Для будь-якого типу приводу найбільше значення мають витрати на технічне обслугову-
вання.  

Як правило, вартість утримання машин оснащених гусеницями більше, ніж машин з коліс-
ним приводом, але це залежить від виду машин, ґрунтів на яких вони працюють і особливо від 
методів роботи операторів, що роблять вплив на ці витрати. 

При правильних умовах експлуатації гусеничний привід може окупитися менш ніж за 18 
місяців.  

Економія на первісній вартості не завжди окупається.  
Якісний товар завжди дорожче.  
Простій машини коштує дорого, тому навантажувач і навісне обладнання повинні бути довговіч-

ними і надійними.  
Слід вибирати обладнання, яке більш підходить для машини, на якій воно буде застосовуватися. 

Слід вибирати машину, яка задовольняє потреби не менше, ніж на 85-90 %. 
Для міні навантажувачів, періодично працюючих то на жорстких, то на скелястих то на 

розмоклих поверхнях, альтернативою покупці або оренді компактного гусеничного навантажу-
вача може бути набір гусениць, що надягають поверх коліс, рис. 4. 

Навантажувач з колісним приводом більш мобільний 
на жорстких і щільних поверхнях, але він може бути тим-
часово оснащений гусеницями для кращої флотації та мо-
більності на брудній або мокрій поверхні, або для змен-
шення ушкодження дерну при озелененні або посадки 
дерев.  

Гусениці, що надягають на колеса можуть збільшити 
продуктивність машини, але вони також можуть пошко-
дити тротуари і бордюри.  

Гумові гусениці необхідно використовувати в райо-
нах з існуючою забудовою, мають поліпшені поверхні, а сталеві гусениці використовувати в 
районах з м'яким ґрунтом або районах нового будівництва.  

Гусениці, що надягають на колеса зазвичай можуть бути встановлені протягом 30 хвилин і 
віддалені приблизно за 10 хвилин. Вони варіюються в ціні від 10000 до 20000 гривень залежно 
від моделі машини, ширина колії і довжини. 

 

 

 
Рис. 4. Гусениця для колісного 

навантажувача 
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Висновки та напрямок подальших досліджень: У кожного типу приводів є свої плюси і 
мінуси. Це важливо розуміти при здійсненні вибору між колісними або гусеничними машина-
ми.  

У даному випадку не може бути універсального правильного вибору, але є правильний ви-
бір для кожного конкретного виду робіт. 

Хоча індустрія в цілому в даний час більше схиляється до більш низької ціни шин, можна 
припустити, що ринок гусеничного обладнання в майбутньому буде дорівнювати або навіть 
перевершувати ринок колісних машин.  

У разі продовження підйому в будівельній галузі, компактні гусеничні навантажувачі - 
знову можуть стати таким ж популярними, як колісні навантажувачі, за рахунок їх високої про-
дуктивності. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ 
КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВ  

 

При исследовании восстановительных процессов металлургического производства в настоящее время широко 
распространено моделирование возможного направления протекания химических реакций с применением приклад-
ных вычислительных программ. Результаты таких исследований часто представляются в виде массивов данных и 
компактных графических материалов, дающих возможность оценить общее направление химических процессов и их 
зависимость от температурного режима и состава исследуемых продуктов, однако не всегда доказательно подтвер-
ждающих полноту реакций, возможность одновременного протекания нескольких процессов, участие в этих процес-
сах посторонних веществ. Приведена методика применения метода материального баланса для анализа Fe2O3–FeO–
TiO2–V2O5-20%С-1%CaF2 результатов термодинамических расчетов с использованием специализированных компь-
ютерных программ. Метод может быть использован при изучении других термодинамических систем в металлургии. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Рациональная и ком-
плексная переработка минерального сырья, была и есть одной из важных и сложных проблем. 
Для Украины представляет большой интерес разработка технологии переработки отечествен-
ных месторождений титаномагнетитовых руд. Одним из методов переработки титаномагнети-
товых продуктов с высоким содержанием титана может быть твердофазный способ металлиза-
ции. Для разработки технологии необходимо проведение комплексных исследований по изуче-
нию превращений компонентов в продуктах переработки руд [1-2].  

Анализ исследований и публикаций. При исследовании восстановительных процессов метал-
лургического производства в настоящее время широко распространено моделирование возможного 
направления протекания химических реакций с применением прикладных вычислительных программ 
[3]. Результаты таких исследований часто представляются в виде массивов данных и компактных 
графических материалов, дающих возможность оценить общее направление химических процессов и 
их зависимость от температурного режима и состава исследуемых продуктов, однако не всегда дока-
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зательно подтверждающих полноту реакций возможность одновременного протекания нескольких 
процессов, участие в этих процессах посторонних веществ [4-5]. 

Постановка задачи. Карботермия представляет собой металлургический процесс, в основе 
которого лежит прямое восстановление металлов с помощью углерода. Титаномагнетитовый 
продукт имеет многокомпонентный химический состав, поэтому для снижения объема экспе-
риментальных для исследования целесообразно проведение теоретического анализа особенно-
стей карботермического восстановления [6-9]. 

Изложение материала и результаты. Программный комплекс термодинамических расче-
тов равновесных составов фаз получить температурные зависимости компонентов исследуемых 
продуктов. Для подтверждения достоверности выводов, сделанных на основе расчетных термо-
динамических параметров и графических материалов, был использован метод материального 
баланса. В качестве примера приводим обработку расчетных термодинамических параметров и 
графических материалов по характеристики равновесного состава фаз в системе Fe2O3-FeO - 
TiO2 - V2O5 - 20 %С - 1% СаF2. Графические материалы, полученные в результате расчетов по 
программе “Терра” представлены на рис. 1А и 1Б, а их количественные характеристики для не-
которых температур - в табл. 1 [10-11]. 

  
Рис. 1. Равновесный состав фаз в системе FeO-Fe2O3-TiO2-V2O5-20%C-1%CaF2 

А - нормальная шкала; Б - логарифмическая 
На представленных рисунках показаны зависимости содержания отдельных фаз в массовых 

долях для интервала температур от 1000 до 2000К в координатах ω(х) - f (Т) и в системе коор-
динат lg(ω(х))-f (Т). При редактировании и печати графических материалов могут изменяться 
масштабы шкалы, что затрудняет правильный перевод результатов в цифровые величины, по-
этому для пересчета графических параметров в цифровые значения, использовались для систе-
мы координат ω(х)=f(Т) формула Dhhx ax )/()(  , а для системы координат lg(ω(х))=f Т) фор-

мула 
D

h

h

a

x

x


10))(lg( , где hx - расстояние ординаты рассчитываемой точки от оси абсцисс, мм; 
ha - расстояние вершины графика от оси абсцисс, мм; D - количество единиц измерения, отло-
женных на ординате графика. 

Расчеты для соединений с содержанием более и менее 10 % представлены в табл. 1. 
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Каждому компоненту реакции проводится анализ по отдельным видам веществ со стехио-
метрическими коэффициентами данного уравнения. Такой способ дает возможность оценить 
полноту прохождения обсуждаемых реакций и выявить возможное присутствие иных возмож-
ных конкурирующих реакций. Так, в обсуждаемом примере в области температур 1000-1500К 
было выявлено влияние на предложенную реакцию равновесия C+CO2 = 2CO и учесть перерас-
пределение углерода между веществами по указанному равновесию.  

В целом, для показателей из табл. 1 были предложены следующие уравнения химических 
реакций для определенных температурных областей [15-18] 

1025-1050К 3Fe2TiO4 + 4C → 3FeTiO3 + Fe3C + 3CO    (1) 
1075-1100 К3FeTiO3 + 4C → Fe3C + 3TiO2 + 3CO    (2) 

1100-1375 К продолжение смещения равновесия в сторону образования СО в системе 
C + CO2 = 2CO       (3) 

1375-1400К  3TiO2 + C → Ti3O5 + CO       (4) 
50-1575К  2Ti3O5 + C → 3Ti2O3 + CO     (5) 
1625-1650К  Ti2O3 + 5C → 2TiO + 3CO     (6) 

В качестве флюсов в исследуемом процессе металлизации использовалась известь, флюо-
рит [19-20]. В различных температурных диапазонах результаты анализа представляют: в ин-
тервале 1000-1350К CaTiO3 (0,67%), CaF2 и VF2 (0,43%) система находится в равновесном со-
стоянии, с повышением  температуры до 1700К содержание CaTiO3 увеличивается больше чем 
в два раза (1,56%), а до 2000К снижается до 1,35%. 

Для исследования и прогнозирования возможных реакций между микрокомпонентами и 
веществами – добавками в шихту были выполнены расчеты по содержанию химических эле-
ментов в различных фазах (табл. 3). Для исследуемой системы – это прежде всего содержание 
кальция, фтора и ванадия. В соответствии с рис. 1Б, кальций может находится в соединениях 
СаF2, TiF3 и двух модификаций ванадия, в виде VF2 в конденсированном (I) и неконденсиро-
ванном (II) состоянии. 

Ванадий первоначально присутствует в шихте в виде V2O5 в количестве 0,5%, что в пере-
счете на мольную долю по ванадию в системе состоящей из титаномагнетитового концентрата 
и углерода (20,0%) составляет 4,410-3.  
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Это количество сопоставимо со средней суммарной долей ванадия по термодинамическим 
расчетам равновесий (мольная доля 4,9110-3). Химия фторидов ванадия изучена недостаточно.  

Поэтому для характеристики поведения ванадия мы ограничились констатацией того, что 
при температуре 1375-1475К произошел полный переход  VF2 из конденсированной фазы в не-
конденсированную. В пределах температур 1000-1500К кальций содержится в соединениях 
CaTiO3 и СаF2, а в интервале температур 1500-1600К полностью переходит в соединения 
CaTiO3. Этому же диапазону температур эквимолекулярно соответствует процесс образования 
TiF3, весь фтор по этой реакции переходит от СаF2 к TiF3 и, следовательно, реакция проходит 
по суммарному уравнению: CaF2+TiO·4TiO2 → 3CaTiO3+2TiF3.  

Эта реакция проходит одновременно с реакциями восстановления титана (реакция 5 и 6).  
Область равновесного сосуществования веществ CaTiO3 и TiF3 составляет 1700-1900 К, в 

которых титан находится в разных степенях окисления. В системе CaTiO3 – TiF3 равновесие 
смещается справа налево и образующиеся оксиды титана начинают принимать участие в рав-
новесии с образованием карбида титана TiC. 

Выводы. Для системы Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 – 20%С –  1%СаF2 предложен  метод анализа 
графических материалов полученных при моделировании термодинамических уравнений с примене-
нием программных комплексов. Анализ материальных балансов изучаемой системы является осно-
вой для вывода достоверности уравнений химических процессов. Метод может быть использован при 
изучении других термодинамических систем в металлургии. 

  

Список литературы 
 

1. Губин Г.В.Современное состояние мирового и внутреннего рынка титана / Г.В. Губин, Т.А. Олейник, Ф.Г. 
Татаринов // Разраб. рудн. месторожд. труды. - Кривой Рог КТУ, 2006.- Вып.  – С. 100-105. 

2. Садыхов Г.Б., Резниченко В.А., Карязин И.А., Наумова Л.О. О научных основах комплексного использо-
вания титаномагнетитов // Металлы. 

3. Асанов А.В. Твердофазная металлизация железо-ванадиевых концентратов, получемых из титаномагнетито-
вых руд /А.В. Асанов, А.В. Рощин, В.Е. Рощин// Вестник ЮУрГУ. Серия “Металлургия”. – 2010. – Вып.14. - №13 
(189) – С. 32 – 36. 

4. Пашкеев И.Ю. Планирование физико химического эксперимента и обработка его результатов: Учеб. пособие 
/И.Ю. Пашкеев, Ю.С. Кузнецов. – Челябинск: Изд-во ЧПИ, 1990. – 68 с. 

5. Ахназарова С.Л. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии / С.Л. Ахназарова, В.В. 
Кафаров. – М.: Высшая школа, 1978 – 319 с. 

6. Майоров Л.А. Новый подход к технологии карботермического восстановления титаномагнетита / Материа-
лы научной конференции «Научно-практические проблемы химии и технологии комплексного использования мине-
рального сырья Кольского полуострова» // Апатиты, 2007.- С. 95-100. 

7. Губин Г.В., Олейник Т.А. Особенности переработки титаномагнетитовых концентратов, как сырья для ме-
таллургической промышленности / Теория и практика производства чугуна // Труды международной научно-
технической конференции, посвященной 70-летию КГГМК “Криворожсталь”. 2004. – С. 210-213. 

8. Ровкушин В.А., Боковиков Б.А., Братчиков С.Г. Бескоксовая переработка титановых руд. – М.: Металлур-
гия, 1985. – 247 с. 

9. Майоров Л.А. Изучение формирования и разделения металлической и шлаковой фаз в процессе карботерми-
ческого восстановления титаномагнетитового концентрата.- Автореферат. – Апатиты, 2010. – 23 с. 

10. Асанов А.В., Бухарина В.Е., Мальков Н.В.  Термодинамический анализ восстановления компонентов 
Южно-Уральских титаномагнетитов. Современные проблемы электрометаллургии стали: материалы международной 
конференции. – Челябинск: изд.-во ЮУрГу, 2007. -141 – 144 с. 

11. Рощин А.В. Химическое взаимодействие твердого углерода с твердыми вкрапленными рудами /А.В. Ро-
щин, В.Е. Рощин// Известия РАН Металлы. – 2003. - № 4 – С 3-9. 

12. Рощин А.В. Место протикания химической реакции и место выделения металлов при “быстром” и  “мед-
ленном” восстановлении из их оксидов /А.В. Рощин, В.Е. Рощин, А.В. Речкалова// Вестник ЮУрГУ. Серия “Ме-
таллургия”. – 2009. – Вып. 2 - № 2 (18). – С. 30-36. 

13. Майоров Л.А., Серба В.И., Фрейдин Б.М. Закономерности восстановления титаномагнетита и ильменита 
// Материалы науч.-техн. Конференции «Научно-практические проблемы в области химии и химических техноло-
гий». Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2008. - 111с. 

14. Гармате В.А., Петрунько А.И., Галицкий Н.В. Титан. – М: Металлургия 1983.- 559 с. 
15. Рысс М.А. Производство ферросплавов. – М.: Металлургия, 1985. – 244 с. 
16.  Резниченко В.А., Шабалин Л.И. Титаномагнетиты, месторождения, металлургия, химическая технология. 

– М.: Наука, 1986 г. 
17.  Резниченко В.А., Шабалин Л.И. Электротермия титановых руд. – М.: Наука, 1969. – 207 с. 
18. Гасик М.И., Лепишев Н.П. Теория и технология электрометаллургии ферросплавов. – М., 1999.-766 с. 
19. Леонтьев Л.И., Ватолин Н.А., Шаврин С.В. Пирометаллургическая переработка комплексных руд.  – М.: 

Металлургия, 1997. – 431 с. 
20. Садыхов Г.Б., Наумова Л.О., Резниченко В.А., Карязин И.А. Влияние соды на фазовые превращения при 

восстановлении титаномагнетитового концентрата водородом // Металлы. – 1994. № 1. – С. 9 – 16. 
 

Рукопись поступила в редакцию 19.03.14 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 137

УДК 669.162.16  
 

Д.А. КАССИМ., канд. техн. наук, доц., МетИ Криворожский национальный университет 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАССЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПОДАЧИ   
НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 
 

Выполнен анализ изменения технико-экономических показателей работы доменной печи доменного цеха №1 
завода “Криворожсталь” (в настоящее время ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог”) при увеличении массы железоруд-
ной подачи до 80-104 т. На основании данного анализа показана эффективность увеличения массы подачи на домен-
ной печи объемом 2700 м3.  

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. С точки зрения наиболее полного ис-
пользования тепловой и химической энергии восстановительных газов в доменной печи иде-
альным является такое их распределение, при котором процессы нагрева шихты и восстановле-
ния оксидов железа протекали бы равномерно. При этом по всему сечению печи шихтовые ма-
териалы были бы в равной мере нагреты и восстановлены, а температура и состав газов должны 
были бы одинаковыми [1]. 

Современная концепция управления распределением газов и материалов по сечению печи 
заключается в обеспечении максимально возможной равномерности распределения материалов 
и газов по окружности и оптимальной неравномерности их распределения по радиусу печи. 
Значительная неравномерность распределения шихтовых материалов и газового потока опре-
деляется к тому же особенностями конструкции печи и формирования структуры столба шихты 
в доменных печах, оборудованных конусными загрузочными устройствами.  

В рабочем диапазоне управления распределением рудных материалов и кокса на колошнике, 
выравнивание значений рудных нагрузок на кокс по сечению колошника приводит, с одной сто-
роны, к лучшему использованию газа в печи и снижению расхода кокса, а с другой стороны, – к 
повышению газодинамической напряженности плавки и к снижению производительности печи. 

Однако существует изменяющий структуру столба шихты параметр загрузки, который од-
новременно повышает и экономичность, и интенсивность плавки - масса подачи.  

Анализ исследований и публикаций. Исследования на доменной печи Череповецкого ме-
таллургического комбината объемом 2000 м3 при изменении рудной части подачи с 34 до 50 т 
[2] показали, что увеличение массы подачи приводит к более равномерному распределению мате-
риалов и газов по сечению печи.  

Железорудная подача в 46-50 т обеспечивает лучшее перекрытие рудными материалами сече-
ния колошника, в результате чего содержание СО2 в газе осевой зоны существенно повышается, 
оставаясь почти неизменным в других кольцевых сечениях. 

Последовательное увеличение рудной колоши на доменной печи объемом 2000 м3 Ново-
Тульского металлургического завода от 25 до 35 т при системе загрузки КРРК и уровне засыпи 1,5 
м обеспечило более устойчивый тепловой режим работы печи [3]. Интенсивность плавки по руде 
на печи выросла от 1,8 до 3,12 т/(м3сут.) при увеличении расхода природного газа от 71,6 до 105,0 
м3/т чугуна. Степень использования газа выросла на 4 %. Расход кокса снизился от 559 до 505 кг/т 
чугуна. Авторы работы [3] отмечали, что использование большой рудной колоши способствует 
достижению высоких технико-экономических показателей доменной плавки.    

Постановка задачи. Результаты работы доменных печей при изменении массы железоруд-
ной подачи показали, что потенциальный эффект от значительного увеличения массы подачи 
достаточно велик, поэтому в настоящей работе поставлена задача исследовать и выполнить 
сравнительный анализ результатов работы доменной печи №8 ПАТ “АрселорМиттал Кривой 
Рог” (АМКР) при резком увеличении массы подачи от 38 до 104 т.  

Изложение результатов исследований. В работе [4] приведены исследования влияния мас-
сы подачи на показатели работы доменной печи №8 объемом 2700 м3 доменного цеха №1 заво-
да “Криворожсталь”.  

На печи №8 массу железорудной части подачи тогда увеличили с 38 до 42 и в настоящее 
время до 104 т. Эффективность увеличения массы подачи оценивали, сопоставляя результаты 
работы печей в базовых и опытных периодах (табл. 1).  

                                           
. © Кассим Д.А., 2014  
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Таблица 1 
Технико-экономические показатели работы доменной печи 
№8 при изменении массы железорудной части подачи 

 

ДП №8 
Показатели 

Б О1 О2 

Длительность периода, сут. 13 17 28 
Масса рудной части подачи, т 38 42 104 
Система загрузки 4КААК↓ ААКК↓ 4КААК↓ ААКК↓ АААА КККК 
Уровень засыпи, м 1,5 1,75 А-1,5 К-1,25 
Производительность, т/сут. 4805 4986 5163 
Привед. производительн., т/сут. 4805 5175 5261 
Расход кокса, кг/т 538 560 486 
Привед. расход кокса (К), кг/т 538 538 460 
Расход антрацита (А), кг/т 0 0 0 
Интенсив. (К+А), кг/м3  сут. 957 1034 929 
Дутье: расход, м3/мин 

давление, кПа (изб.) 
температура, С 

4326 
320 
1060 

4512 
320 
994 

4864 
279 
997 

Расход природного газа, м3/т 89 92 63,6 
Содерж. кислорода в дутье, % 26,4 26,3 26,0 
Кол. газ: давление, кПа (изб.) 

температура, С 
содержание %: СО 
                          СО2 
                           Н2 

193 
272 
26,9 
18,9 
н.д. 

192 
267 
25,5 
18,9 
н.д. 

119 
185 
26,5 
17,5 
4,4 

Рудная нагрузка, т/т 3,15 3,15 3,66 
Текущие простои, % 2,35 1,86 2,11 
Тихий ход, % 0,10 0,25 0 
Расх. коэф., кг/т:  руда 

агломерат АФ №1 
агломерат АФ №2 
агломерат ЮГОК 
окатыши СевГОК 
шлак обогащенный 
скрап металлический 
МОЖ 
известняк  

0 
88 
0 

1102 
557 
0 
0 
0 
95 

0 
68 
0 

1119 
600 
0 
0 
0 

86 

3,3 
127,7 
1565,9 

0 
0 

30,7 
31,4 
28,3 
28,4 

 
На печи применялась циклическая система загрузки. Так, в базовом (Б) и опытном (О1) пе-

риодах система загрузки не менялась  (4КААК ААКК)  при уровне засыпи 1,5 м в базовом 
периоде и 1,75 м в опытном периоде.  

Увеличение массы железорудной части подачи привело к более равномерному распределе-
нию газового потока по радиусу печи (рис. 1).  

Рис. 1. Изменение распределения содержания СО2 в газе по ра-
диусу печи №8 при увеличении массы подачи: ---- – 38 т, - - - – 
42 т, ---- – 104 т 

 
Содержание СО2 в центральной зоне при работе печи 

на утяжеленной подаче несколько увеличилось при не-
одинаковом изменении содержания СО2 в газе на пери-
ферии, что объясняется изменением в опытных периодах 
печей системы загрузки и уровня засыпи.  

Дальнейшее более значительное увеличение массы 
подачи до 60-104 т на печах доменного цеха №1 пред-
приятия началось с 2001 года после остановки на домен-
ной печи №8 вращающегося распределителя шихты, ко-
торый вышел из строя по причине механической полом-

ки, с последующей заменой его на всех печах на лепестковый распределитель шихты [5].  
Реализовать такое резкое увеличение массы подачи удалось при переходе с циклической 4-

х скиповой совместной загрузки (по два скипа агломерата и кокса в различном сочетании пря-
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мых и обратных подач) на систему загрузки раздельными подачами по 4-6 скипов одного вида 
материала в зависимости от массы подачи (например, КККК, АААА).  

Переход на подачи большой массы был обусловлен еще одной существенной причиной, 
связанной с тем, что, начиная с 2000 г., на печах доменного цеха №1 стали внедрять техноло-
гию загрузки через колошник кускового антрацита.  

Технология предусматривает загрузку антрацита в смеси с агломератом.  
В связи с замещением части кокса антрацитом и уменьшением массы коксовой колоши 

стала снижаться и толщина коксовых слоев, что вызывало осложнения газодинамического ре-
жима доменной плавки.  

Потребовалось не только восстановить толщину коксовых слоев, но и существенно увели-
чить ее для исключения ограничений в газодинамическом режиме доменной плавки, поскольку 
загрузка большого количества антрацита в смеси с рудными материалами сокращала газопро-
ницаемость столба шихты.  

Переход на раздельную систему загрузки с увеличением массы подачи обеспечил  возможность 
загрузки в доменные печи увеличенного количества антрацита – до 70-100 кг/т чугуна. Технико-
экономические показатели работы печи №8 на увеличенной массе подачи 104 т в сравнении с преды-
дущими периодами приведены в таблице (второй опытный период – О2). При увеличении массы по-
дачи на печи увеличилась производительность, а удельный расход кокса снизился.   

На доменной печи объемом 2700 м3 массу подачи в настоящее время поддерживают в диапазоне 
80-104 т при рудной нагрузке на кокс 3,5-3,8 т/т в зависимости от качества кокса и агломерата. При 
ухудшении качества кокса и агломерата массу подачи и рудную нагрузку снижают.  

Уменьшение массы подачи обычно приводит к увеличению средней температуры на пери-
ферии колошника на 50-60 С и снижению содержания СО2 в колошниковом газе на 1-2 %. При 
загрузке коксовых порций уровень засыпи поддерживают таким же, как и для железорудных 
материалов (1,5 м) или уменьшают до 1,25 м.  

В данных, приведенных в табл. 1 и на рис. 1, обращает на себя внимание кажущееся несо-
ответствие между достигнутым в последнее время на доменных печах комбината низким 
удельным расходом кокса и наблюдающейся низкой степенью использования газа.  

Причина - в значительно повысившейся реакционной способности используемого на ком-
бинате кокса, что подтверждается регулярно проводившимися оценками этого показателя.  

В данном случае активная регенерация СО при взаимодействии СО2 с углеродом кокса 
осуществляется в высокотемпературной резервной зоне верхней ступени теплообмена, снижает 
одновременно и температуру колошникового газа, и кажущуюся степень использования СО и 
не приводит сама по себе к необходимости увеличивать расход кокса.  

Значительное увеличение восстановительного потенциала газа интенсифицирует косвенное 
восстановление и обеспечивает снижение расхода кокса.  

Работа на высокореакционном коксе может быть экономичной, если найти способы эффек-
тивной борьбы с загромождениями горна.   

На доменных печах с типовыми конусными загрузочными устройствами увеличение массы 
подачи приводит к подгрузке центра печи рудными материалами и на крупных печах может 
способствовать загромождению центра горна.  

Одновременно при замене совместных прямых четырехскиповых подач на большегрузные раз-
дельные подачи уменьшается рудная нагрузка на кокс в периферийной зоне колошника в связи с мень-
шей относительной деформацией коксовых слоев потоком загружаемых рудных материалов. Для по-
давления чрезмерного периферийного хода печи иногда приходится работать с загрузкой кокса на бо-
лее высокий уровень засыпи, но эта мера воздействия не может быть значительной по величине.  

Выводы. Выполненный анализ результатов работы доменной печи при резком увеличении 
массы подачи, показал, что работа на значительно увеличенной массе подачи существенно 
улучшает технико-экономические показатели плавки, однако легко и безо всяких технологиче-
ских проблем реализуется лишь на доменных печах, оборудованных безконусными загрузоч-
ными устройствами, где есть возможность поддерживать оптимальное распределение рудных 
нагрузок на кокс по радиусу колошника. 
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О ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМ СОСТАВЕ КОКСА ДЛЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 
 

На основании анализа изменения гранулометрического состава кокса на примере Криворожского коксохимиче-
ского завода (в настоящее время КХП ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог”) установлено, что за последнее время уве-
личился выход классов >80 мм, <25 мм и 80-60 мм, снизилось качество кокса по показателям прочности М25 и исти-
раемости М10. Показана необходимость стабилизации кокса путем его механической обработки.  

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. В настоящее время основными показателями, 
наиболее полно характеризующими совокупность свойств кокса для доменной плавки, являются: 
зольность, сернистость, летучие, рабочая влажность, холодная прочность (М10 и М25 или М40), реак-
ционная способность (CRI) и послереакционная прочность (CSR), а также массовая доля кусков кокса 
размеров более 80 мм и менее 25 мм. Все эти показатели качества кокса оказывают существенное 
влияние на ход доменной плавки, расход кокса и производительность доменной печи [1,2]. 

Гранулометрический состав кокса также представляет собой одну из существенных характери-
стик его качества. Однако в отношении оптимальной крупности доменного кокса нет однозначного 
мнения и вопрос об оптимальном грансоставе для доменной плавки остается актуальным. 

Анализ исследований и публикаций. Наиболее важными показателями гранулометриче-
ского состава кокса являются выход металлургического кокса (крупность кусков 25 мм) с по-
вышенным содержанием самого ценного класса 40-60 мм и пониженной долей самого крупного 
и наименее прочного класса (80 мм) [3].  

В верхней части доменной печи кокс должен обеспечить необходимую газопроницаемость 
столба шихтовых материалов при условии наиболее полного использования тепловой и восста-
новительной энергии газового потока. Газопроницаемость шихты в печи зависит не только от 
режима загрузки и степени смешивания кокса с рудными материалами, но и от ситового соста-
ва скипового кокса после восприятия им динамических ударов при загрузке материалов в печь 
и истирания по мере опускания в ней. При увеличении рудной нагрузки воздействие материа-
лов на кокс усиливается. В средней и нижней частях шахты печи и в распаре кокс испытывает 
усилия на раздавливание при высоких температурах, а также подвергается агрессивному воз-
действию СО2, что увеличивает истираемость его после предварительного “разрыхления” по-
верхности куска кокса действием СО2 [4]. 

В работе [5] авторы отмечают, что наиболее прочны и стабильны по крупности классы кок-
са 60-40, 40-25 и 25-15 мм. Наилучшей газопроницаемостью обладают классы 60-40 и 40-25 мм, 
причем последний класс сохраняет после разрушения более высокую газопроницаемость, чем 
обычный кокс. Авторы этой работы рекомендуют применять в доменной плавке кокс одного 
какого-либо класса высокой прочности (40-25, 60-40 или 70-40 мм) или кокс двух соседних по 
крупности классов, загружаемых в печь отдельными скипами [5]. 

Проведенная в свое время ДонНИИчерметом и УХИНом работа показала, что наибольшее 
количество мелочи (<10 мм) дает кокс классов >80 мм и 80-60 мм. Этот кокс обладает большой 
склонностью к изменению своего ситового состава. Степень дробимости для коксов классов >80 
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мм и 80-60 мм составила соответственно 1,48 и 1,17 по сравнению с 1,05 для кокса класса 60-40 
мм. Крупный кокс нежелательно загружать в доменную печь, потому что он менее прочный и 
более трещиноватый, при опускании от колошника в горн образует много мелочи. Основная 
масса кокса должна быть представлена классом 60-30 мм [6].  

Одним из требований к качеству кокса для больших доменных печей, по мнению З.И. Не-
красова [7], является высокая равномерность и однородность его ситового состава. Чем одно-
роднее по кусковатости кокс, тем равномернее он сгорает у фурм, более плавно опускается в 
окислительную зону без подвисания и подстоев.  

В работе [8] приведена формула, предложенная П.А. Щукиным, для определения равно-
мерности гранулометрического состава кокса 

К = (40-80)/[(+80) + (25-40)],      (1) 
где (40-80, (+80) и (25-40) - содержание классов соответствующей крупности, %. 

Чем больше коэффициент К, тем выше газопроницаемость кусков кокса и равномерность 
гранулометрического состава. 

Нижний предел крупности кокса на большинстве заводов бывшего СССР принимался 25 или 
40 мм (последний для крупных доменных печей). В отдельных случаях применяли узкие классы 
крупности кокса 40-60, 40-80 и 25-60 мм, а для небольших доменных печей – класс крупности 25-
40 мм. Во всех случаях увеличение равномерности гранулометрического состава благоприятно 
сказывалось на показателях доменной плавки [9].  

Так, на Криворожском металлургическом заводе провели опытные плавки на сортированном 
коксе, в том числе и на фракции 25-40 мм. Этот кокс, считавшийся мелким и малопригодным для 
доменной плавки, был признан наиболее надежным, так как куски почти не имели трещин и были 
наиболее прочными. Производительность печи на сортированном коксе класса 25-40 мм выросла 
на 10 %, и настолько же снизился расход кокса [10].  

В разное время в ряде стран на печах различного объема (от 257 до 2014 м3) также были 
проведены доменные плавки на сортированном коксе для выявления эффективности его раз-
дельного использования [5]. Установлено, что работа на коксе класса >60 мм отрицательно ска-
зывается на технико-экономических показателях доменных печей, использование наиболее 
прочных классов (60-40, 50-30, 40-25 мм) повышает эффективность доменной плавки. Приме-
нение мелкого сортированного кокса практически не оказывает влияния на газодинамический 
режим доменной плавки, стабилизирует тепловое состояние фурменной зоны. Положительный 
эффект оказывается тем больше, чем лучше ситовый состав железорудного сырья подобран к 
ситовому составу используемого кокса. 

На заводе “Азовсталь” при работе доменной печи на коксе класса 60-40 мм производитель-
ность печи увеличилась на 3,5 %, а удельный расход кокса снизился на 1,8 %, а при работе на кок-
се класса  >60 мм производительность уменьшилась на 1,0-2,6 % и удельный расход кокса увели-
чился на 0,5 % [6].   

На доменных печах Магнитогорского металлургического комбината также провели опыт-
ные плавки на коксе двух классов 60 и 60-40 мм [11]. При работе печи на коксе класса 60-40 
мм производительность печи повысилась на 5,0 %, а удельный расход кокса снизился на 2,1 %. 
Работа печи на коксе класса 60 мм дала следующий результат: производительность повыси-
лась на 0,3 % при снижении удельного расхода кокса на 0,36 %. Авторы работы [11] предлага-
ют размещать коксосортировки непосредственно в доменном цехе перед подачей кокса в бун-
кера доменных печей.  

В настоящее время доменщики стран Европейского Союза ограничивают содержание под-
решетного продукта в скиповом коксе: содержание класса <40 мм не более 15-25 %, а выход 
класса <20 мм не должен превышать 3 %. На заводе в Рекарде фирмы “Corus” (Великобрита-
ния) 3 % ограничивается содержание в скиповом коксе класса <30 мм. Это наиболее жесткие 
требования к крупности кокса. Фирма “Rautaruukki” (Финляндия) придает приоритетное значе-
ние содержанию класса 80-40 мм в скиповом коксе. Поддержание выхода этого класса на уров-
не 60-68 % наиболее благоприятно для условий в горне печи и производительности печи. В то 
же время увеличение выхода класса >80 мм отрицательно сказывается на производительности 
печей, поэтому строгое ограничение содержания этого класса считают одним из предваритель-
ных условий высокопроизводительной работы доменных печей. В Германии выход класса >80 
мм ограничивается на максимальном уровне 10 %, а выход класса >100 мм должен быть равен 
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нулю. Общей практикой для стран ЕС является также использование в доменной шихте мелко-
го кокса класса 10-35 мм в количестве до 100 кг/т чугуна. Коксовый орешек, имеющий боль-
шую реакционную способность, смешивают с железорудной шихтой и загружают в перифе-
рийную часть доменной печи. Крупный кокс, отличающийся более низкой реактивной способ-
ностью, загружают в центральную часть печи для гарантированного поддержания газопрони-
цаемости до уровня фурменной зоны горна [12]. 

Многие специалисты России и Украины считают, что в современных условиях целесообразно 
использовать в доменных печах кокс крупностью 30-60 мм. Основным требованием к гранулометри-
ческому составу кокса является уровень содержания в нем класса 40-60 мм, совокупность металлур-
гических свойств которого в наибольшей степени отвечает требованиям доменной плавки.  

В то же время нет достаточных оснований для отказа от применения в доменной плавке 
кокса крупностью 60-80 мм и от сортировки товарного кокса крупностью 25-80 мм на узкие 
классы 25-40 и 40-80 мм или другие с раздельной подачей их в доменные печи [9]. 

Постановка задачи. В связи с рассмотренными требованиями доменной плавки к качеству 
кокса, учитывая характеристику отдельных классов его крупности, актуальным является анализ 
изменения грансостава кокса Криворожского коксохимического завода (ККХЗ) поступавшего в 
доменные цеха “Криворожстали”и грансостава кокса коксохимического производства (КХП) 
ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) поступающего в настоящее время в те же цеха, и 
возможности его стабилизации.  

Изложение результатов исследований. В период 1980-1988 гг. в условиях Криворожского 
коксохимического завода качество кокса характеризовалось следующим гранулометрическим 
составом: выход класса >80 мм находился в пределах от 4,0 до 8,45 %, класса 80-60 мм - от 24,81 
до 28,7 %, класса 60-40 мм, составляющий основу доменного кокса и отличающийся равномер-
ностью свойств, мелкопористой плотной структурой, сравнительно низкой трещиноватостью и 
малой склонностью к истиранию - от 45,8 до 49,84 %, класса 40-25 мм – от 13,73 до 16,6 %, клас-
са 0-25 мм - от 2,3 до 3,18 %.  

При этом холодная прочность кокса по показателю М25 находилась на уровне 87,9-88,88 %, 
истираемость по показателю М10 – 6,3-6,54 %. 

Помимо кокса ККХЗ в девять доменных печей “Криворожстали” в то время загружался 
также кокс Баглейского и Авдеевского коксохимических заводов, который характеризовался 
содержанием фракции >80 мм от 8,7 до 14,5 % и от 1,57 до 6,1 %, соответственно.  

В отдельные периоды количество фракции >80 мм в коксе, поступающем в приемные бун-
кера доменных печей, было достаточно велико и доходило до 16 %.  

Учитывая то, что фракция кокса >80 мм характеризуется пониженной прочностью, разру-
шается в печи, увеличивая содержание мелочи и особенно в условиях работы доменной печи 
№9 объемом 5000 м3, Криворожским металлургическим факультетом (КМФ) ДМетИ под руко-
водством Р.Д. Каменева были проведены исследования влияния данной фракции на показатели 
плавки, и в 1982-1983 гг. была внедрена технология доменной плавки с отсевом класса >80 мм, 
осуществляемая на участке шихтоподачи печи при помощи 4 модернизированных коксовых 
грохотов.  

При уменьшении содержания класса >80 мм в скиповом коксе ход и результаты доменной 
плавки изменились: уменьшилось загромождение горна доменной печи коксовой мелочью; 
улучшился теплообмен и распределение материалов в верхней зоне печи, газопроницаемость 
столба шихтовых материалов и дренаж жидких продуктов плавки, повысилась производитель-
ность печи и снизился удельный расход кокса.  

Так, в результате отсева 2,5 % фракции кокса >80 мм повысилась производительность до-
менной печи №9 на 75 т/сутки, а удельный расход кокса снизился на 2,8 кг/т чугуна.   

На “Криворожстали” совместно с КМФ ДМетИ был разработан и второй вариант решения про-
блемы по уменьшению содержания класса >80 мм в скиповом коксе – дробильно-сортировочный 
комплекс, который позволяет уменьшить содержание в металлургическом коксе фракции >80 мм до 
1-2 % и превратить в металлургический кокс 78-80 % кусков кокса фракции >80 мм [13].  

В период 2006-2012 гг. произошло перераспределение содержания классов крупности в ва-
ловом коксе КХП АМКР. Качество кокса КХП по показателям холодной прочности М25 и исти-
раемости М10 заметно ухудшилось и не соответствует требованиям современной доменной 
плавки, согласно которых оно должно быть на уровне как минимум М25 = 90 %, М10 = 6 %.  
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Сравнивая изменение гранулометрического состава кокса в предыдущие годы и в настоя-
щее время следует обратить внимание, прежде всего, на увеличение выхода классов >80 мм, 
<25 мм и 80-60 мм (рис. 1-3), что отразилось, соответственно, на снижении выхода наиболее 
ценных классов 60-40 мм и 40-25 мм (рис. 4,5). 
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Рис. 1. Изменение содержание класса >80 мм  за 1980-
1988 гг. и 2005-2012 гг. 

Рис. 2. Изменение содержание класса <25  мм за 1980-
1988 гг. и 2005-2012 гг 
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Рис. 3. Изменение содержания класса 80-60 мм кокса: –о– 1980-1988 гг. кокс ККХЗ, –– 2006-2012 гг. кокс КХП 

АМКР батареи №1-4,  – – 2006-2012 гг. кокс КХП АМКР батареи №5-6  
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Рис. 4. Изменение содержания класса 60-40 мм кокса: –
о– 1980-1988 гг. кокс ККХЗ, –– 2006-2012 гг. кокс КХП 

АМКР батареи №1-4,  – – 2006-2012 гг. кокс КХП 
АМКР батареи №5-6 

Рис. 5. Изменение содержания класса 40-25 мм кокса: 
–о– 1980-1988 гг. кокс ККХЗ, –– 2006-2012 гг. кокс 
КХП АМКР батареи №1-4,  – – 2006-2012 гг. кокс 

КХП АМКР батареи №5-6 
Сравнивая качество кокса в предыдущие годы и в настоящее время, следует обратить внимание и 

на ухудшение качества кокса по показателям прочности М25 и истираемости М10 (рис. 6,7). 
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Рис. 6. Изменение прочности кокса М25  за 1980-1988 гг. 

и 2005-2012 гг. 
Рис. 7. Изменение прочности кокса М10  за 1980-1988 

гг. и 2005-2012 гг. 
 

Коэффициент равномерности гранулометрического состава [8] снизился для коксовых ба-
тарей 1-4 до 3,84-2,04, для коксовых батарей 5-6 до 3,04-2,14 по сравнению с периодом 1980-
1986 гг., когда коэффициент находился в пределах от 3,79 до 2,91 (рис. 8).  
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Это свидетельствует об уменьшении равномерности распределения кокса по крупности и 
ухудшении газопроницаемости слоев кокса в печи. 
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Рис. 8. Изменение коэффициента равномерности гранулометрического состава кокса: 

 –о– 1980-1988 гг. кокс ККХЗ, –– 2006-2012 гг. кокс КХП  
АМКР батареи №1-4,  – – 2006-2012 гг. кокс КХП АМКР батареи №5-6  

 

Ухудшение газопроницаемости слоев кокса в доменных печах №7 объемом 2000 м3, №8 
объемом 2700 м3 и №9 объемом 5000 м3 ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог” в настоящее время 
можно проиллюстрировать изменением интенсивности горения кокса и изменением интенсивно-
сти по дутью, которые приведены (рис. 9,10).  

Нельзя утверждать, что снижение интенсивности доменной плавки на печах ПАТ “Арсе-
лорМиттал Кривой Рог” в настоящее время в полной мере обусловлено ухудшением качества 
кокса, но данный фактор, несомненно, оказывает существенное влияние.  
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Рис. 9. Изменение интенсивности горения кокса: –о– ДП 
№7 объемом 2000 м3, –– ДП №8 объемом 2700 м3, – –ДП 
№9 объемом 5000 м3 все за период 1980-1988 гг.,  –– ДП 
№7 объемом 2000 м3, –▲– ДП №8 объемом 2700 м3, –■–ДП 

№9 объемом 5000 м3 все за период 2006-2012 гг.   

Рис. 10. Изменение интенсивности по дутью: –о– ДП №7 
объемом 2000 м3, –– ДП №8 объемом 2700 м3, – –ДП 
№9 объемом 5000 м3 все за период 1980-1988 гг.,  –– ДП 
№7 объемом 2000 м3, –▲– ДП №8 объемом 2700 м3, –■–
ДП №9 объемом 5000 м3 все за период 2006-2012 гг.   

 
Таким образом, высокое содержание фракции >80 мм, снижение качества по показателям 

прочности М25 и истираемости М10 на КХП ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог”в настоящее вре-
мя обуславливают необходимость повышения уровня стабилизации кокса путем его механиче-
ской обработки. 

Выводы. Для классификации и применения управляемых механических воздействий, ко-
торые существенно влияют на грансостав и механическую прочность насыпной массы кокса, 
сохраняя постоянство главных характеристик его качества независимо от возможных колеба-
ний свойств сырья и технологии коксования, оптимальным является использование агрегата 
получения заданных свойств кокса – АПЗСК [14].  

Установление угла наклона агрегата в совокупности с частотой вращения, длиной барабана 
при заданной производительности, в соответствие со схемой коксосортировки, обеспечивает 
требуемое число разрушающих воздействий, которые вместе с определенной интенсивностью 
позволяют изменить конкретную характеристику физико-механических свойств кокса до тре-
буемого значения.  
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Таким образом, стабилизирование в процессе подготовки кокса не только улучшает каче-
ственные показатели кокса, но и обеспечивает дополнительно повышение постоянства его 
свойств [9]. 
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На території нашого міста і прилеглих територіях знаходиться велика кількість відходів, 

пов'язаних з діяльністю гірничодобувних підприємств. Проблеми утилізації відходів є однією з 
найважливіших для нашого регіону. 

Під час видобування й перероблення залізних руд, руд кольорових металів, хімічної сиро-
вини, нерудних матеріалів отримують побічні продукти двох типів: у вигляді розкривних та 
інших видобутих порожніх порід, при веденні гірських робіт та відходів гірничо-
збагачувальних комбінатів. Більшість з них пов'язана з видобутком і переробкою залізних руд. 
На залізорудних підприємствах країни обсяг порожніх порід досягає 400 млн т, у тому числі 
скельних порід більше 70%. Крім того, відходи після збагачення руди становлять понад 200 
млн т [6]. 

Відвали відкритої і шахтної розробок корисних копалин, як правило, містять цінну сирови-
ною для виробництва ряду будівельних матеріалів, оскільки містять різного виду глини, 
каміння і піщані матеріали, крейда та інші компоненти. 

У даний час відходи розкриву і хвости збагачення використовують незначною мірою. 
Проведені дослідження, виробничі випробування й досвід роботи ряду промислових вироб-

                                           
 Єфіменко В.І., Ефіменко В.В., Ягодкіна О.О., 2014 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 146 

ництв показують, що відходи видобутку і збагачення корисних копалин служать чудовою сиро-
виною для виробництва пористих заповнювачів бетонів, будівельної цегли та кераміки, штука-
турних та інших розчинів, щебеню та інших матеріалів, що користуються великим попитом, в 
першу чергу в будівництві. 

Розроблення технології використання відходів гірничодобувної промисловості в якості си-
ровини при виробництві цементів дозволить заощадити витрати на сировину в 2-3 рази, змен-
шити витрату палива на 10-40 %, що дає можливість знизити собівартість продукту. 

Побічними продуктами видобутку залізних руд є кварцитові і близькі до них породи, 
наявність яких у загальному обсязі розробок корисних копалин досягає 50 %. [4] У 
металургійній галузі України утворюється велика кількість відходів, зокрема гранульованого і 
відвального доменних шлаків (відповідно ГДШ і ВДШ). ГДШ використовують в будівельній 
індустрії, а ВДШ накопичується у відвалах, тим самим займає сотні гектарів родючої землі, 
забруднює навколишнє середовище, негативно впливає на здоров'я людини, рослинний і тва-
ринний світ. Якщо розглядати підприємства Кривого Рогу, наприклад ПАТ « АрселорМіттал 
Кривий Ріг» [10]. 

Дослідивши мінералогічний склад доменних шлаків, на підприємстві ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», можливо стверджувати, що зразки аналізу придатні для використання в будівель-
ній індустрії. У табл. 1 наведено масові частки кожної з фаз, знайдених у зразках. 

Таблиця 1 
Результати рентгенофазового аналізу середньої проби ВДШ і гранулометричних фракцій ГДШ 

 
Масова частка мінералів, % 

фракція ГДШ, мм 
> 10 

колір 
Фаза 

< 0,63 1,25–2,50 
білий сірий 

ВДШ, средняя 
проба 

Кварц SiO2 8,6 7,7 – – – 
Галит NaCl 58 82 – – – 
Альбит NaAlSi3O8 14 0,97 – – – 
Кальцит CaCO3 9,3 9,3 5,3 33,2 – 
МусковитK0,94Na0,06Al1,83Fe0,17 

Mg0,03(Al0,91Si3,09O10) 

(OH)1,65O0,12F0,23 

9,8 – – – – 

Геленит Ca2Al(Al,Si)2O7 – – 55,9 24,5 – 
*Окерманит Ca2MgSi2O7 – – 9,5 5,5 10,0 
Микроклин КAlSi3O8 – – – 6,5 2,5 
Ранкинит Ca3Si2O7   – – 28,9 4,8 16 
*Псевдоволластонит CaSiO3 – – – 4,3 – 
Ольдгамит CaS – – 0,48 15,1 – 
Мервинит Ca3MgSi2O8 – – – 6,1 – 
*Бредигит Ca14Mg2(SiO4)8 – – – – 1,6 
Сребродольскит Ca2Fe2O5 – – – – 29,8 
Якобсит MnFe2O4 – – – – 8,5 
*Ларнит β–Ca2SiO4 – – – – 32 

 
Залізисті кварцити переважно складаються з оксидів заліза і кремнезему. Непридатні для 

збагачення залізисті кварцити й інші скельні породи вивозяться у відвали. Однак їх можна ви-
користовувати як заповнювач для особливо міцного бетону, а також баластний матеріал 
залізничного будівництва [1]. 

Для виробництва будівельних матеріалів з розкривних порід цінність представляє 
карбонатнa і глиниста сировина. При відкритій розробці залізорудних родовищ карбонатна си-
ровина частіше представлена крейдяними породами з вмістом СаСО3 90-99% і мергелистими 
породами, що містять 64-85% СаСО3. Ці породи можна застосовувати у виробництві вапна, це-
менту, мінеральної вати. 

Область застосування глинистих розкривних порід різноманітна. Залежно від фізичних 
властивостей, хіміко-мінералогічного та речовинного складів глиниста сировина придатна для 
виробництва керамічних виробів, аглопориту, керамзиту, цементного клінкеру. При видобутку 
облицювального каменю, переробці на щебінь гірських порід, виробництві вапна утворюються 
відходи у вигляді, кам'яного борошна, негабариту. Різноманіття видів гірських порід, їх складу, 
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технологічних особливостей отримання основних продуктів обумовлює і різноманіттям якісних 
характеристик відходів нерудних будівельних матеріалів [8]. 

Найбільш масовими відходами є відсіви, утворенні  при виробництві будівельного щебеню 
і які становлять піщано-щебеневу суміш з максимальною крупністю щебеню 10 мм і вмістом 
домішок до 10-25%. При виробництві щебеню із вивержених порід обсяг відсівів досягає 25%, 
а з осадових - 45% від обсягу переробленої гірничої маси. За приблизними оцінками обсяг 
щорічного утворення відсіву дроблення становить при переробці вивержених порід 12-15 млн, 
карбонатних - 16-20 млн. Не маючи попиту відсіви направляються у відвали, в яких скупчилися 
сотні мільйонів кубометрів відсіву [7]. 

Розглянемо кілька способів переробки відходу. 
Один із способів полягає в одноразовому нагріванні вихідної сировини для отримання алі-

та. Для цього на 1 т відходу береться 3 моль СаCО3 і нагрівається до температури 1450 С, у 
результаті отримаємо аліт (3СаОSiО2) . 

Другий реалізується за допомогою двоступеневого нагріву (pис. 1). Відбувається нагрів 1 
тонни відходу спочатку до температури 1300 С, при цьому використовується 2 моль СаCО3. 
Результатом випалювання є 2СаОSiО2 - білого кольору. Отриманий спік охолоджують до 25 С 
і витравлюють Al2O3 розчином соди. У зв'язку з цим необхідно здійснювати повторний нагрів. 
В якості тепла частково можна використовувати тепло відхідних газів, отримане в процесі 
першого випалу. Це нагрівання здійснюється з використанням 1 моль СаCО3 і відбувається до 
температури 1450 С з отриманням алита. 

Згідно з отриманими аналітичними даними, 
можна зробити висновок, що кількість тепла 
необхідного для проведення повторного нагріву за 
другим способом (двоступеневий нагрів), 
компенсується вартістю отриманого Al2O3 [10]. 

На всіх металургійних підприємствах 
організована переробка доменного шлаку в корисну продукцію: гранульований шлак (гран-
шлак), щебінь, пемзу, мінеральну вату, лиття, бруківку та інші вироби, високоглиноземний 
щебінь. З усіх існуючих способів грануляції в металургії використовують основі три. 

Мокре гранулювання - на поточну струмінь розплавленого шлаку подають струмінь води, і 
обидві струменя падають в басейн з водою. У результаті розплавлена речовина (шлаку) 
розбризкується і ці бризки тверднуть у воді у вигляді дрібних зерен або гранул. 

Напівсухе гранулювання - розплавлену речовину, змішану із струменем води, подають на обер-
товий барабан з лопатями, з яких воно відкидається у вигляді крапель. При падінні в повітрі ці 
краплі тверднуть. 

Сухе гранулювання - розплавлену речовину гранулюють під впливом стиснутого повітря, 
азоту або водяної пари. Доменні граншлаки використовують:  

для часткової заміни природного піску в складі бетонів; як активний мінеральний домішок 
при виробництві шлако-портландцементу;  

як сировинний компонент при виробництві цементного клінкеру;  
для виробництва шлакоблоків (товари народного споживання) та ін.  
Другим за обсягом переробки доменних шлаків є жужільний щебінь. Він є ефективним за-

повнювачем для бетону, поліпшує деякі технологічні характеристики бетонної суміші. Такий 
щебінь використовують для будівництва й ремонту автомобільних доріг. За своїми властиво-
стями він не поступається щебеню твердих порід, іноді їх перевершує.  

Економічний ефект обумовлено економією капітальних вкладень на виробництво нерудних мате-
ріалів, скороченням обсягів відвалів і витрат на транспортування відходів, ліквідацією втрат у народно-
му господарстві, пов'язаних з відчуженням земельних угідь та подальшою їх рекультивацією [10]. 

Постійний облік обсягів відходів дроблення жодного разу не проводився. За наближеними 
оцінками розмір відсіву дроблення, що утворюється щороку на підприємствах з виробництва 
щебеню, становить приблизно 28-35 млн м3, в тому числі відсівів вивержених порід - 12-15 млн 
м3, відсівів карбонатних порід - 16-20 млн м3. На даний момент у відвалах скупчилися сотні 
млн м3 відсіву. Формовані з відсіву техногенні родовища в перспективі треба розглядати як мі-
нерально-сировинну основу виготовлення дрібних фракцій щебеню, піску й інших видів про-
дукції заради будівельної галузі. 

 
Рис. 1 
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У будівельній промисловості під час інтенсивного ведення будівельних робіт відзначається 
недолік залізничного транспорту. Перевезення такої дешевої сировини, як відсіви на великі від-
стані не раціонально. Унаслідок цього їх цілком можна розглядати тільки як місцеву сировину. 

Основними споживачами відсіву дроблення щебеню є дорожньо-будівельні організації. У 
ГОСТ 25607-94 прописані вимоги до сумішей, які використовіються для настилання і основ 
автомобільних доріг й аеродромів, до яких можуть входити відсіви подрібнення різноманітних 
гірських порід.  

Для того щоб ефективно використовувати відсіви у дорожніх бетонах, потрібно щоб 
чисельність пилоподібної комплектуючої була не вище 3 % та значно поліпшити форму зерен.  

Виготовлення сухих будівельних сумішей (СБС), керамічних матеріалів, пористих бетонів , 
матеріалів на користь фільтрів, абразивних матеріалів, а ще наповнювачів заради полімерної, 
лакофарбової та гумово-технічної промисловості. Умови, запропоновані споживачами, різно-
манітні й лише детальне знання ознак сировини з відсіву дасть можливість виробникам освою-
вати раніше невідомі ринки збуту.  

Виготовлення СБС зростає швидкими темпами. Тому за експертними оцінками ринок 
будматеріалів одержує не більше 25% необхідного обсягу даної продукції. Основним компоне-
нтом СБС вважається пісок (кварцовий, польовошпатовий або з відсівів дроблення). 

Найбільш перспективним та підготовленим за ступенем подрібнення сировини становить 
матеріал, відібраний на окремих переділах виготовлення вапнякового борошна, наприклад, з циклонів 
та електрофільтрів. Отже проаналізувавши відходи гірської промисловості,можна зробити висновок, 
що вони придатні для виготовлення будівельних матеріалів. Для отримання цементу, було взято си-
ровину з наступним складом основних компонентів 55% SiО2, 30 % Al2O3, 5% Fe2O3.  

Згідно з проведеними розрахунками, на 1 т відходу припадає 3,9 т СаCО3. Було розглянуто 
декілька методів перероблення відходів гірничої промисловості. Отримання цементу високих 
марок з використанням як вихідної сировини відходів гірничовидобувної промисловості. Роз-
глянуто можливість переробки відходу двома способами: прямий спосіб отримання цементу та 
спосіб отримання цементу через стадію витягання Al2O3. Обидва ці способи засновані на 
нагріванні сировини.  

Список літератури 

1. Бутт Ю.М., Сычев М. М., Тимашев В. В. Химическая технология вяжущих материалов. - М.: Высшая шко-
ла, 1980. - 472 с. 

2. Волконский Б.В., Лойко Л.М., Лингузев К.Б., Морозов М. П. Производство цемента сухим способом. - М.: 
Стройиздат, 1971. - 204 с.> 

3. Строительные материалы: Справочник. / Под ред. А.С.Болдырева, П. П. Золотова. - М.: Стройиздат, 1989. - 
567 с. 

4. Бутт Ю. М. Тимашев В. В. Портландцемент. - М.: Стройиздат, 1974. - 328с. 
5. Бурковський Ю.А. Сухой способ производства портландцементного клинкера. - Госстройиздат, 1958.- 267с. 
6. Окороков С.Д. Расчет портландцементной сырьевой шихты. - Стройиздат, 1975.-329с 
7. Колокольников В. С. Производство цемента. - М.: Высшая школа, 1967.-303с. 
8. http://masters.donntu.edu.ua/2011/feht/kinshova/diss/index.htm 
9. http: //libertydoc.net/books/rodionov_a._i._klushin_v._n._sister_v._g.-tehnologicheskie_processy_ekologicheskoi_bezopasnosti 
10. http://waste.ua/eco/2012/industrial-waste/blast-furnace/ 
11. http://www.prom-ltd.com/article28.html 
12. http://masters.donntu.edu.ua/2010/feht/lapenko/diss/index.htm 

Рукопис подано до редакції 07.03.14 

 
УДК 621.926: 34.16 
 

В.М. РАДИОНОВ., аспирант, В.В. РАДИОНОВ, студент 
Криворожский национальный университет 

 

СИСТЕМА НЕЛИНЕЙНОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОЦИКЛОНОМ 
 

Для нелинейных объектов, при различных начальных условиях и ограничениях используемые линейные регу-
ляторы работают только на линейной или линеаризованной части  характеристик. Устойчивость и требуемое качест-
во САУ, спроектированной на основе линейной модели, гарантируется лишь в малой, четко не определенной, окре-
стности заданного режима. При больших отклонениях от заданного режима требования к качеству могут  не выпол-
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няться и САУ может быть неустойчива. Нелинейные законы управления во многих случаях обеспечивают лучшее 
качество и более широкий диапазон управления. 

Ключевые слова: нелинейный объект, векторное управление, гидроциклоны. 
 
Анализ исследований и публикаций. Широкое применение линейных регуляторов обу-

словлено отсуствием возможности в реализации контроля широкого спектра параметров мно-
гофазных турбулентных потоков, в режиме реального времени, по целому ряду причин. Среди 
которых предварительная дегазация проб пульпы, оценка работы гидроциклона производилась 
на основе полуэмпирических зависимостей, а математические модели требовали громоздких 
решений в трехмерной постановке, или упрощались с введением ограничений, обобщений или 
идеальных начальных условий [1]. 

С развитием ультразвуковых средств воздействия и контроля состояния многофазных сред 
[2], в том числе агрессивных и газонаполненных, появилась возможность производить анализ 
состояния по целому ряду параметров в режиме реального времени и в темпе переходного про-
цесса, что, в свою очередь, дает возможность эффективного применения нелинейных регулято-
ров [3]. 

Комплексное применение эффектов ультразвукового воздействия и контроля состояния 
пульпы позволяет отойти от сложностей математического описания сложно формализуемых, 
нелинейных, динамических процессов в турбулентном потоке гидроциклона [4], дав при этом 
возможность более точного и быстрого получения информации о текущем состоянии обьекта 
управления. 

Цель исследований. Задачей исследования является разработка векторной системы управ-
ления гидроциклоном с применением нелинейных регуляторов, моделирование данной систе-
мы управления. 

Изложение материала и результат. Поскольку наиболее доступна измерению информа-
ция о состоянии и свойствах пульпы на входе и выходах гидроциклона, остается проблема дос-
товерного анализа и учета множества возмущающих факторов. Которая решается применением 
принципа разработки систем управления, основанного на определении векторной ошибки регу-
лирования. При этом не требуется подробной априорной информации об объекте управления 
для реализации нелинейного управления. 

Универсальность данной САУ в возможности регулирования по любому из нескольких дос-
тупных измерению параметру. Ультразвуковые способы контроля дают возможность измерения 
плотности пульпы, крупности частиц твердой фазы и их спектральное распределение в поле вы-
сокоэнергетического ультразвука, содержание полезного компонента и др.  

Для классифицирующего, по параметру крупности, аппарата наибольший интерес пред-
ставляет регулирование на основе функции распределения по крупности частиц твердой фазы 
пульпы, с поддержанием заданного граничного значения крупности, и формирования желаемо-
го вида сепарационной характеристики. Возможно также производить регулирование по плот-
ности, или давлению, выбрав при этом технологически определенную, информативную частоту 
зондирующего сигнала. 

В предыдущих публикациях[2] затрагивались общие принципы такого управления. 
Аналоговый сигнал ультразвуковых гранулометров входа и слива гидроциклона, через 

преобразование гильберта представлялся в виде аналитического сигнала. Аналитический сиг-
нал представляет собой сумму двух ортогональных сигналов (все гармонические составляющие 
сдвинуты по фазе на π/2). 

 
Рис. 1. Исходный и сопряженный сигналы: - идеальный низкочастотный сигнал;  

сопряженный с ним сигнал пунктиром 
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Мнимая часть аналитического сигнала Im ( )SZ t  является комплексно сопряженной с его 

действительной частью Re ( )SZ t  (реальным сигналом) и определяется через преобразование 

Гильберта (Hilbert Transform - НТ) 
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s t HT s t s t t d
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 .     (1) 

Функция 1/t- называется ядром преобразования Гильберта, а интеграл в этом уравнении, с 
учетом существующего разрыва подынтегральной функции в особой точке a=t-τ, определяется 
главным значением по Коши. Соответственно, аналитический сигнал 
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Представление в виде аналитического сигнала позволяет определить мгновенную фазу φ(t) 
реального сигнала, измеряя скалярные временные последовательности s[t] данного сигнала.  

Для одномерной САУ с одним входом r и одним выходом y  разность их мгновенных фаз  
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Поскольку значения действительной  и мнимой  составляющих векторной ошибки нели-
нейно зависят от запаздывания   в замкнутом контуре регулирования, значения нелинейных 
коэффициентов регулирования  

0
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Соответственно выход регулятора на основе векторной ошибки будет определен в виде 
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Рассмотрим пример применения векторного регулятора на основе преобразования Гиль-
берта, в одномерной (SISO) САУ насосом гидроциклона, на основе модели в MATLAB, пакета 
SIMULINK. 

Для определения эффективности предлагаемой структуры векторного регулятора на основе 
векторной ошибки, смоделируем динамику переходных процессов. Проанализируем влияние 
ступенчатых изменений физико-химических свойств железорудной пульпы, влияние возникно-
вения случайных возмущений, приближенных реальному процессу, влияние подачи ступенча-
тых сигналов различной величины по входам уставки. Величина ступенчатых сигналов возму-
щающего воздействия варьировалась в диапазоне 10% от установившегося режима, (по экспе-
риментальным данным диапазон колебаний плотности составляет: 3-7 %, в зависимости от при-
чины возникновения такого колебания). 

Для измерения фазового смещения Δφ и определения действительной еR и мнимой eI со-
ставляющих векторной ошибки, на основной усредненный сигнал ультразвукового грануломет-
ра накладывается зондирующий сигнал, который за счет более высокой частоты и достаточно 
малой амплитуды не должен влиять, на процесс формирования вектора входного и выходного 
сигнала. В модели и в силу ее определенной универсальности мы используем сигнальный гене-
ратор, сигнал которого накладывается на сигнал уставки r.  

В реальной САУ частота выбирается на основе анализа и выделения определенных гармо-
нических составляющих сигнала ультразвуковых датчиков грануломера, по условиям отстройки 
от помех и информативности в соответствии с выбранным критерием регулирования.  

Представляет интерес использования акустических шумов выбранных по аналогичным кри-
териям. 

Для измерения фазового смещения Δφ и определения действительной еR и мнимой eI со-
ставляющих векторной ошибки примем разработанный[1] блок SIMULINK «Calculate delta fi», 
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моделирующий уравнение.  
Данный блок выполняет входную фильтрацию, дискретизацию и преобразование векторов 

уставки с наложенным сигналом от сигнального генератора и сигнала ультразвукового грану-
лометра “Пульсар” в аналитические сигналы с последующим вычислением фазового смещения 
Δφ. 

Данный блок позволяет разработать векторный регулятор, интегрировав его в структуру 
системы управления гидроциклоном.  

Смоделируем влияние ступенчатого повышение и понижение концентрации твердого в 
пульпе и стохастическое изменение концентрации, на давление входа гидроциклона от которого 
зависит гранулометрический состав слива. Структурная схема в MATLAB, в пакете Simulinc, 
включает векторный регулятор построенный по вышеизложенным принципам.  

 

 
 

Рис. 2. Блок схема системы управления с векторным регулятором на основе комплексной ошибки 

 
 

Рис. 3. Переходной процесс с нелинейным регулятором – data1 и возмущения data2. (20% диапазон) 
 

 
 

Рис. 4. Выходной сигнал нелинейного регулятора, по модулю комплексной ошибки,  
без наложения стохастических возмущений data1, и характерные изменения data2, при отработке возмущений 
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Анализируя процесс стабилизации давления рис.3, замечаем некоторую неточность регули-
рования в режимах близких к установившимся, возникновение бифуркаций которые в данном 
случае незначительны и упорядочиваются. Теоретически остается возможность перехода систе-
мы в хаотический режим. Чтобы исключить возможность неустойчивой работы, и ограничить 
нижний порог качества управления, можно использовать эталонную математическую модель, 
осуществляя управление по параметрам модели при возникновении необходимости. 

Выводы. Предложенная векторная система управления обладает универсальностью, и 
применима для различных объектов. При этом остается вероятность возникновения неустойчи-
вой работы в режимах близких к установившимся. Применение нелинейных регуляторов суще-
ственно сокращает время переходных процессов, что особенно актуально для объектов с быст-
ро изменяющимися свойствами.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОНОМНИХ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
УСТАНОВОК В ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ 
 

Оцінено можливість і проаналізована специфіка функціонування вітроенергетичних комплексів в умовах під-
земних виробок залізорудних шахт. Для реалізації оптимально-можливої ефективності функціонування вітроенерге-
тичних установок обґрунтовано й запропоновано структуру електромеханічної частини вітроенергетичного компле-
ксу і його конструкція в цілому.   ´ 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У зв’язку з зростан-
ням попиту на електричну енергію (ЕЕ), та цін на її виробництво, а також комплексом екологі-
чних обмежень, все більш актуальним стає завдання збільшення об'ємів отримання ЕЕ шляхом 
використання поновлюваних нетрадиційних джерел, особливо енергії вітру, яка за допомогою 
вітрових електричних установок (ВЕУ) перетворюється в електричну [1,2]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз досліджень та публікацій показав широкомасшта-
бне впровадження ВЕУ як в Україні, так і світі [1].  

Однак, впровадження ВЕУ у підземних виробках залізорудних шахт, при наявності, в силу 
технології ведення гірничих робіт, постійного вентиляційного потоку, поки ще не відбулося [3]. 

Постановка завдання. Розробка теоретичних аспектів використання повітряного вентиляційно-
го потоку підземних гірських виробок залізорудних шахт для отримання електричної енергії. 

Викладення матеріалу і результати. Для досягнення вищевикладеної мети була оцінена 
та проаналізована можливість і специфіка роботи вітроенергетичних комплексів (ВЕК) в умо-
вах діючих підземних виробок залізорудних шахт (ЗРШ). Запропонована для подальших уточ-
нень і досліджень первинна структура конструкції комплексу з вертикальною віссю обертання 
перетворення енергії вітру [2,3]. 

                                           
© Сінчук О.М., Сінчук І.О., Бойко С.М., 2014 
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Рівняння неперервності повітряного потоку з швидкістю u в змінних Ейлера має слідуючий 
вигляд [4] 
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де grad - градієнт густини . 
Для умови нестисненості середовища (газу повітря) рівняння нерозривності має вигляд 
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Для умови руху середовища, що встановився, рівняння нерозривності приймає вигляд 
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Рівняння руху (рівняння Ейлера) у векторній формі має вигляд [5] 
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В проекціях на осі координат в прямокутній системі координат рівності (1) і (2) можна за-
писати так 
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Для умови руху середовища, що встановилося, рівняння руху має вигляд 
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Процеси аеродинаміки вітроагрегату описуються усередненими по Рейнольдсу рівняннями 
Навьє-Стокса нестискуваного середовища 
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де xі, i = 1,2 - декартові координати (x,y); t - час; uj - декартові складові вектора середньої швид-
кості (u,v); p - тиск;  - густина; ν і νt - молекулярний і турбулентний коефіцієнти кінематичної 
в'язкості. 

Як початкові умови задавалися параметри незбуреного потоку у всій розрахунковій області.  
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На зовнішній межі застосовувалися граничні умови, для розрахунку яких використовувався 
метод характеристик.  

На поверхні твердого тіла враховувалась умова прилипання. 
Рівняння руху в’язкого газу запишеться у вигляді рівняння Навьє-Стокса у векторній формі 

ugraddivugradp
dt

ud
m
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1 




    (9) 

при умові, що const  і const , де 

   - кінематична в’язкість (коефіцієнт внутрішнього 

тертя),   - друга в’язкість, 
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zyx
 - оператор Лапласа, m


 - напруже-

ність поля масових сил; ρ - густина; p - тиск. 
У проекціях на осі координат прямокутної системи координат рівняння руху в’язкого газу 

прийме слідуючий вигляд 
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(10) 

Для нестискуючого середовища 0udiv


, тоді рівняння Навьє-Стокса матиме вигляд 

upgrad
dt

ud 


 


 1
,  

або запишемо це рівняння у вигляді без тиску р через urot


 і 


rot , та оператор  

  uroturoturotroturot
t


 




    (11) 

Для випадку потенціального поля масових сил 0rot , тоді рівняння Навьє-Стокса ма-
тиме вигляд 

  uroturoturoturot
t







     (12) 
Для ідеального газу 0 , тоді 0 urot


 , рівняння Навьє-Стокса матиме вигляд (13) 

 uroturotroturot
t





 

     
(13) 

Друга похідна є додатковою величиною і залежить від хімічної природи газу або складових 
повітря, від тиску, температури, проявляється при деформації всебічного стиску, який супрово-
джується зміною густини середовища. 

Рівняння енергії, згідно першого закону термодинаміки, для рухомої системи має слідую-
чий вигляд 

AQ
Mu

Ud 











2

2

 або  pVdAQ
Mu

Hd 











2

2

,   (14) 

де U - внутрішня енергія; H - ентальнія системи; р - тиск; M - маса системи; Q - підведена ззо-
вні кількість теплоти; A - робота здійснена зовнішніми силами; u -швидкість руху середовища 
(системи). 

У диференціальній формі, через оператори (у векторній формі) закон збереження енергії 
для стискуючого в’язкого середовища має вигляд  
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(15) 

де U - внутрішня енергія. 
Запишемо рівність (15) через ентальпію у вигляді 
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(16)

 
де h - ентальпія одиниці маси;  - густина; Т - абсолютна температура; р - тиск; u


 - швидкість; 

k - коефіцієнт теплопровідності;  - динамічна в’язкість (коефіцієнт внутрішнього тертя);  - 
коефіцієнт другої в’язкості;  - кількість теплоти, яка поступає в одиницю об’єму за одиницю 
часу в результаті випромінювання, або інших причин, крім теплопровідності. 

Рухомий газ (повітря), що рухається може переносити не тільки масу, кількість руху, енер-
гію, але й інші речовини (дрібні тверді частинки, краплини рідини і т.д. або які-небудь власти-
вості і якості (завихреність, ентропію і т.д.). 

Рівняння переносу в диференційній формі [5] 
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i       (17)  

або перетворивши його в рівність одержимо 

  fFu
xt

F
i

i







       (18)  

рівняння переносу в диференційній формі для випадку, коли перенесення будь-якої форми се-
редовища або властивості здійснюється в результаті руху газового середовища, тобто 0iu .  

Якщо швидкість повітряного потоку рівна нулю і джерело речовини або властивості, що 
переноситься відсутнє тоді відповідно рівняння (18) F/t=0, тобто концентрація речовини, що 
переноситься, постійна величина в даній точці об’єму V з часом.  

А це значить, що концентрація речовини F не змінюється в даній точні з часом.  
Враховуючи розсіювання речовини F, що переноситься в наслідок дифузії, під час підраху-

нку теплової енергії, переданої даному об’єму V, в шляхом теплопровідності, тобто дифузії мо-
лекул в даному об’ємі повітря в шахті, одержимо рівняння переносу в вигляді 
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     (19) 
де D - коефіцієнт дифузії молекул. 

Це рівняння переносу речовини F в диференційній формі в об’ємі V, з урахуванням переда-
чі теплоти даному об’єму газу, шляхом теплопровідності (дифузії молекул у даному об’ємі). 

Перенесення кількості руху із одного слою газового потоку в другий в результаті внутріш-
нього тертя в газах (рівняння Ньютона) має вигляд 

dS
x

u
dF




  ,       (20) 

де dF -елементарна сила внутрішнього тертя діюча на елементарну площадку dS поверхні слою;  
u/x

 
- градієнт швидкості руху слоїв один відносно іншого в напрямку X, перпендикулярному 

до поверхні слою;   - коефіцієнт внутрішнього тертя, чисельно рівний силі тертя між сусідніми 
слоями з площею поверхні, що дорівнює одиниці при градієнті швидкості, =одиниці. 

Перенесення внутрішньої енергії в результаті теплопровідності в однорідному стаціонар-
ному випадку (T=T(x)) при наявності градієнта температури (Рівняння Фур’є) 
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dSdt
x

T
kdQ



 ,      (21) 

де vcuk 
3

1
 , dQ - кількість теплоти, перенесеної за час dt через елементарну поверхню dS, в 

напрямку в сторону зменшення температури, k - коефіцієнт теплопровідності, Т/х - градієнт 
температури; u  - середня швидкість теплового руху молекул;   - середня довжина вільного 
пробігу молекул  - густина газу; cv - питома теплоємність при сталому об’ємі V. 

Турбулентне перенесення у багато разів інтенсивніше за молекулярне. Режим руху повітря 
можна встановити по числу Рейнольдса [4,5] 

/Re uD       (22) 

де u - середня швидкість руху повітря у виробленні, м/с; D - гідравлічний діаметр виробки, м; v 
- кінематичний коефіцієнт в'язкості повітря, м2/с 

PSD /4 ,      (23) 

де S і Р - площа поперечного перетину (м2) і периметр виробки (м). У гладких трубах: 
Вільні струмені підкоряються тим же законам, що і обмежені струми.  
У них діють молекулярні і турбулентні напруги, а також пульсаційні швидкості. 
Так, потужність, яку буде виробляти вітрова установка, залежить не лише від швидкості 

потоку, але й від геометричних розмірів вітрового колеса, коефіцієнту використання енергії 
вітру, густини середовища (у даному випадку шахтного повітря).  

Можлива величина потужності, відібрана вітроустановкою, визначиться за формулою, Вт 
SEuNvey

35,0 
      

(24) 

де E - коефіцієнт використання енергії вітру (КВЕВ), %; ρ - густина повітря, м3/кг; u - швид-
кість вітру, м/с; S - площа, описана лопатями вітрового колеса, м2. 

Площа, описана лопатями вітрового колеса, визначається за формулою (25), м2  
RbS 2 ,      (25) 

де R - радіус вітрового колеса, м; b - висота вітрового колеса, м. 
Коефіцієнт використання енергії вітру (КВЕВ) ідеального вітряка обчислюється за форму-

лою Жуковського [2,5] і становить 0,593.  
Для ортогональних вітряків КВЕВ цей коефіцієнт становить від 0,15 до 0,2. У даному ви-

падку можна прийняти Е = 0,2. 
Потужність вітрової установки в заданому діапазоні швидкостей вітру з врахуванням кое-

фіцієнту корисної дії ВЕК визначиться за формулою, Вт 

veyvey SEuP  35,0       (26) 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Використання вентиляційних повітряних 
потоків підземних виробок залізорудних шахт, з перетворенням вітрової енергії вентиляційних 
потоків на електричну, є реальна можливість генерувати й використовувати електричну енер-
гію для власних потреб підземних підприємств, заощадивши при цьому засоби на закупівлю 
електричної енергії. 

 

Список литературы 
 
 

1. Сінчук О.М., Бойко С.М., Щербак М.А. Обґрунтування вибору типу генератора для вітроенергетичної 
установки, яка працює в умовах залізорудних шахт// Гірнича електромеханіка та автоматика. Дніпропетровськ: На-
ук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 150 – 153. 

2. Сінчук О.М., Бойко С.М., Щербак М.А. Про залежність енергетичних координат вітроенергетичної уста-
новки з вертикальною віссю обертання від аеродинамічних умов шахт// Технічна Електродинаміка. Тематичний ви-
пуск «Силова електроніка та енергоефективність». Частина 4 – Харків, Інститут Електродинаміки НАН України, 
2012. – С.171-172. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 157

3. Сінчук І.О., Бойко С.М., Щербак М.А. Обґрунтування можливості використання ортогональної вітрової установки 
в умовах підземних гірничих виробок шахт //Технічна Електродинаміка. Тематичний випуск «Силова електроніка та енергое-
фективність». Частина 4 – Харків, Інститут Електродинаміки НАН України, 2012. – С. 179-181. 

4. Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф // – 
«Наука» М. – 1971. – С. 134 – 269. 

5. Горбунов В.И. Вентиляция шахт. – Магнитогорск. – 2007. – С. 24–50. 
 
 
 

Рукопис подано до редакції 17.03.14 
 
 
УДК 621.316.925.014.6 
 

О.Н. СИНЧУК, д-р техн. наук, проф., А.Г. ЛИКАРЕНКО, канд. техн. наук, доц.,  
А.А. ПЕТРИЧЕНКО, аспирант, Криворожский национальный университет 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ УТЕЧКИ  
В УСЛОВИЯХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

Приведены результаты исследований защитных характеристик аппаратов защиты от токов утечки АЗАК и СА-
ЗУ в условиях комбинированной электрической сети. Установлена безперспективность направления создания новых 
аппаратов защиты на постоянном оперативном токе на базе существующих аппаратов защити для комбинированных 
электрических сетей. ´ 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Эксплуатация электро-
технических комплексов в особо опасных условиях, каковыми являются предприятия с под-
земными способами добычи полезных ископаемых, напрямую связана с необходимостью защи-
ты горнорабочих от поражения электрическим током при случайном прикосновении их к токо-
ведущим частям находящихся под напряжением. 

Известные и пока еще применяемые на отечественных горных предприятиях аппараты за-
щиты людей, такие как «реле утечки» в силу массового применения импульсных преобразова-
телей для питания электрической энергией электротехнических комплексов, и связанные с этим 
факты искажения форм кривых тока и напряжения в сетях, являются не эффективными. Необ-
ходим поиск и разработка новых аппаратов защиты с новыми защитными характеристиками, 
позволяющим активно выполнять функции защиты людей в новых структурах электрических 
сетей – комбинированных, т.е. как с синусоидальными так и искаженными, в силу преобразо-
вания, формами тока и напряжения.  

Постановка задания. Целью работы является исследование защитных характеристик ап-
паратов защиты от токов утечки АЗАК и САЗУ в условиях комбинированной электрической 
сети для оценки возможности использования в них постоянного тока для контроля сопротивле-
ний изоляции и утечек.  

Изложение материала и результаты. Для проведения исследования защитных характери-
стик АЗАК и САЗУ, аппаратов имеющих принципиально различные схемные решения, была 
создана физическая модель комбинированной сети. Она содержала промышленный выпрями-
тель и тиристорный преобразователь напряжения, а в качестве их нагрузки использовалась сис-
тема “двигатель - генератор”. Генератор нагружался на балластные сопротивления. Параметры 
изоляции участков сети принимались сосредоточенными, а их имитация осуществлялась набо-
ром соответствующих сопротивлений (резисторов) и конденсаторов. Испытание аппаратов за-
щиты осуществлялись методом активного эксперимента. Общие условия и методика испыта-
ний аппаратов защиты соответствовала ГОСТ 22929 [1]. Защитные характеристики представле-
ны в относительных единицах, при базовой величине уставки по отключающему сопротивле-
нию утечки, кОм 8,825220.

'  мАВIUr ддлфуст . 

На рис. 1 представлены защитные характеристики аппаратов АЗУР (1,3,5) и САЗУ (2,4,6) в 
комбинированной сети, содержащей электропривод постоянного тока, питаемый через нерегу-
лируемый выпрямитель.  

                                           
© Синчук О.Н., Ликаренко А.Г., Петриченко А.А., 2014 
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Защитные характеристики являются зависимостями однофазной r у
'*

)(  и однополюсной 

r у
'*

)(  утечек от сопротивления изоляции на участках переменного Rи
*

)( и постоянного Rи
*

)(  

токов. Параметры изоляции на участках, где не создавалась утечка, принимались равными 
25,11*

)(
*

)(   RR ии . При утечках на отрицательном полюсе отключающие сопротивление для 

обеих аппаратов значительно превышали требуемую защитную характеристику: САЗУ в (4,5-7) 
раз; АЗУР в (2-6,5) раз. При утечках на положительном полюсе выпрямителя АЗУР и САЗУ не 
срабатывали, т.е. r у

'*
)( . Введение емкости в электрическую сеть, как до выпрямителя так и 

после него, практически никакого влияния на отключающие сопротивление утечки САЗУ-2 и 
АЗУР не оказывало. Напряжение выпрямителя даже при высоком симметричном сопротивле-
нии изоляции (99 кОм) на участке выпрямленного напряжения существенно увеличивает от-
ключающие сопротивление при однофазной утечке до выпрямителя как в аппарате АЗУР так и 
САЗУ, т.е. имеет место значительная “перезащита” сети.  

Рис. 1. Защитные характеристики аппаратов защиты АЗУР и СА-
ЗУ при работе в сети неуправляемого выпрямителя и утечках на сто-
роне питания и выпрямленной стороне: 1,2 - 
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буемая защитная характеристика по электробезопасности 
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Из сравнения защитных характеристик АЗУР и СА-
ЗУ можно сделать вывод, что они не обеспечивают ми-
нимальную безопасность при работе в сети неуправляе-
мого выпрямителя, так как при утечках с положительного 

полюса имеют место их полные функциональные отказы. При утечках в других точках комби-
нированной сети аппараты срабатывают со значительным превышением требуемого по услови-
ям электробезопасности значения (в 1,5-7 раз), т.е. создают не приемлемую по условиям экс-
плуатации “перезащиту” сети. 

Защитные характеристики аппаратов САЗУ и АЗАК в комбинированной сети с тиристор-
ным регулятором напряжения для регулируемого электропривода постоянного тока снимались 
для случаев возникновения однофазной утечки до и после выпрямителя r у

'*
)( , r у

'*
)(  в зависимо-

сти от сопротивления изоляции на участке где возникала утечка Rи
*

)(  или Rи
*

)(  и величины 

регулируемого напряжения ВU пр 250;150;100;50;0 .  

На участке, где не создавалась утечка сопротивление изоляции устанавливались равным 99 
кОм. 

На рис. 2а представлены защитные характеристики аппарата АЗАК при утечке тока до ти-
ристорного регулятора, а на рис. 2б - для аппарата САЗУ в зависимости от регулируемого на-
пряжения ( ВU пр 250;150;100;50;0 ) и сопротивления изоляции участков сети переменного тока 

Rи
*

)(  и постоянного токов Rи
*

)( .  

Сопротивление изоляции участка сети без утечки Rи
*

)(  или Rи
*

)(  принималось 11,25, а ем-

кость изоляции до и после преобразователя - равной нулю. 
Так как, защитные характеристики АЗАК и САЗУ при утечке на участке сети до выпрями-

теля, при включенном его состоянии, находятся существенно ниже характеристики требуемой 
по условиям минимальной безопасности (затененная область), то эти аппараты ее не обеспечи-
вают.  

Причем в аппарате САЗУ при критическом значении сопротивления изоляции имеет место 
его полный функциональный отказ, т.е. не срабатывание. 
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Таким образом, защитные характеристики аппаратов АЗАК и САЗУ (рис. 2а и рис. 2б) оп-
ровергают существующее мнение, что симметричное сопротивление изоляции на участке по-
стоянного тока никакого влияния на их работу не оказывает. 

   
Рис. 2. Защитные характеристики аппаратов защиты при утечке до тиристорного регулятора напряжения: 

а - аппарат защиты АЗАК; б  -аппарат защиты САЗУ 
 

На рис. 3а и рис. 3б представлены защитные характеристики соответственно аппаратов 
АЗАК и САЗУ в комбинированной сети с тиристорным регулятором напряжения на участке 
сети постоянного тока. Эти защитные характеристики есть зависимости предельно отключаю-
щего сопротивления утечки с положительного (+) или отрицательного (-) полюса тиристорного 

регулятора в зависимости от: сопротивления изоляции участка промышленной частоты Rи
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Сопротивление изоляции участка без утечки: 25,11*
)(

*
)(   RR ии ; емкость изоляции уча-

стков сети: Cu=0. 
Из сравнений защитных характеристик АЗАК и САЗУ видно, что влияние однополюсных 

утечек тока на их защитные характеристики практически одинаково.  
При утечке с положительного полюса защитные характеристики аппаратов располагаются 

значительно ниже требуемой, по условиям электробезопасности, а в зоне критического сопро-
тивления изоляции они имеют разрыв, т.е. несрабатывание. При утечке с отрицательного полю-
са защитные характеристики АЗАК и САЗУ располагаются значительно выше требуемой, т.е. 
имеет место “перезашита” сети в 2-7 раз, что не приемлемо по условиям эксплуатации.  

Таким образом, защитные характеристики аппаратов защиты на постоянном оперативном 
токе не удовлетворяют требованиям электробезопасности и условиям эксплуатации комбини-
рованных сетей.  

Поэтому направления создания аппаратуры защиты от утечек, для сетей с преобразовате-
лями энергии на базе существующих аппаратов от утечек в трехфазных электрических сетях, 
т.е. аппаратов на постоянном оперативном токе является безперспективным.  

Необходимо вести разработку аппаратуры защиты для этих сетей на переменном оператив-
ном токе, выделяя и контролируя его активную составляющую [3]. 

Выводы и направление дальнейших исследований. В комбинированной сети с неуправ-
ляемым выпрямителем защитные характеристики аппарата защиты на постоянном оперативном 
токе существенно отличаются от требуемой по условиям электробезопасности.  

На участке промышленной частоты )( )(
' Rfr иуо  , уже при симметричной изоляции 99 

кОм на участке постоянного тока, у аппарата САЗУ они проходят значительно выше требуемой 
(2-5 раз), а АЗАК - в зоне значений меньших половины требуемых.  
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Зависимость отключающих сопротивлений однофазных сопротивлений изоляции на участ-
ке постоянного тока )( )(

' Rfr иуо  отличается от требуемой в (2-7) раз. 

В комбинированной сети с тиристорным регулятором напряжения защитные характеристи-
ки исследуемых аппаратов на участке промышленной частоты в зависимости от параметров 
симметричной изоляции на участке промышленной частоты )( )(

' Rfr иуо   и постоянного тока 

)( )(
' Rfr иуо   проходят существенно ниже требуемой, т.е. электробезопасность не обеспечива-

ется.  
Причем у аппарата САЗУ имеет место функциональный отказ при напряжении выпрямите-

ля Uпр=0, вплоть до критического значения сопротивления изоляции.  
В комбинированной сети с тиристорным регулятором напряжения защитные характеристи-

ки исследуемых аппаратов на участке постоянного тока с отрицательного и положительного 
полюса в зависимости от сопротивлений симметричной изоляции на участках промышленной 
частоты r уо

 ; )( )(Rfr иуо 
   и постоянного тока r уо

 ; )( )(Rfr иуо 
   имеют разрывы, а их участ-

ки проходят как выше, так и ниже требуемой защитной характеристики. 
Направление создания аппаратуры защиты от утечек для сетей, с преобразователями энер-

гии на базе существующих аппаратов защиты на постоянном оперативном токе, следует при-
знать безперспективным.  

Альтернативой ему является разработка для этих сетей аппаратуры на переменном опера-
тивном токе, при выделении и контроле его активной составляющей. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  
ЗАЛІЗОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Наведено результати досліджень по аналізу споживання енергії вітчизняними залізорудними шахтами. Приве-
дено структуру енергоспоживання, встановлено, що основним видом споживання енергії є електрична. Запропоно-
вано обґрунтовану методику управління процесом електроспоживання залізорудних виробництв.  

 

Проблема та її зв’язок з науковими та прикладними задачами. Конкурентоспромож-
ність на світовому ринку видобуваємої на вітчизняних гірничорудних підприємствах залізору-
дної сировини (ЗРС) значною мірою залежить від собівартості процесу її видобутку. Нажаль, з 
ряду в т.ч. об’єктивних причин, цей показник на всіх без винятку вітчизняних залізорудних 
підприємствах незалежно від способу видобутку ЗРС - кар’єрний (відкритий) чи підземний 
(шахтний) має стійку тенденцію до щорічного зростання [1]. 

Значно, поряд з іншими об'єктивними (хоча й не завжди об'єктивними) чинниками, «про-
вина» в цій зростаючій прогресії - енерговитрати на 1 т руди, що видобувається, і, що важливо - 
електроенерговитрати, оскільки, наприклад для підземних комбінатів, вони, складають більше 
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ніж 90 % від всього обсягу енерговитрат [1]. Так за останні п'ять років доля електроенерговит-
рат при видобутку 1 т ЗРС підземним способом збільшилася на 18 %. 

У 2011 р. за спожиту електричну енергію ПАТ “КЗРК” сплатив 86,6 %, за газ - 10,16 % і за 
теплову енергію 3,3% від загальної плати за енергоносії. У 2012 р. відповідно - 89, 7 і 4 %. Тоб-
то, в 2011 р. за електричну енергію КЗРК сплатив в 8,5 разів більше, ніж за газ і в 27,5 разів бі-
льше, ніж за теплову енергію,  в 2012 р. - у 13,1 рази більше, ніж за газ і в 23,3 рази - чим за те-
плову енергію. Очевидно, що основною складовою в оплаті за енергоносії споживані залізору-
дними шахтами є електрична енергія - близько 90% в грошовому еквіваленті від всієї суми 
оплати за енергоносії. 

При цьому доповнимо цю інформацію і тим, що об'єми споживання електричної енергії за 
проаналізовані роки практично залишилися без зміни застигнувши на рівні 350 млн. кВт•годин, 
а ось об'єми вжитку природного газу підприємствами ПАТ “КЗРК” починаючи з 2003 р. по-
стійно щорічно зменшуються. 

Аналіз собівартості ЗРС показав додатково і той факт, що рівень собівартості видобутку 
ЗРС на підприємствах з підземними способами видобутку корисних копалин (як втім і з кар'єр-
ним способом) має прямий зв'язок з об'ємом вжитку електричної енергії тобто з матеріальними 
витратами на її оплату.  

Так, найвища собівартість видобутку ЗРС по ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 
належить шахті «Батьківщина» - і об'єми плати за електричну енергію тут найвищі зі всіх шахт 
комбінату (рис. 1). 

Для оцінки характеристики електроенергоспоживання важливо і те, що незважаючи  що за-
лізорудні шахти і комбінати відносяться до підприємств з безперервним циклом роботи, все ж 
коливання рівнів споживання електричної енергії тут носить різкозмінний і непередбачуваний 
характер.  

По шахтах одного й того ж комбінату рівні споживання електричної енергії шахт з практи-
чно однаковими об'ємами здобичі корисних копалин діапазон коливань досягає нерідко трикра-
тних значень.  

При цьому цікавим є факт, коли в різні дні одного і того ж місяця коливання рівнів спожи-
вання електричної енергії навіть по одній шахті можуть сягати більш ніж двохкратних значень.  

Отже, навіть в апріорній площині очевидно, що багато в чому не стільки збільшення об'-
ємів споживання електричної енергії, а скільки очікувана і необхідна керованість цього процесу 
є метою дослідження і реальним - великим або маленьким потенціалом підвищення ефективно-
сті використання енергії шляхом її раціонального використання на залізорудних підприємствах. 

 

а - шахта Леніна  б - шахта Октябрська 

  
в - шахта Гвардійська  г - шахта Родіна 

 
 

Рис. 1. Діаграма оплати за споживану електроенергію по шахтах   
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»  з 2009 по 2012 рр. 

 
Цей процес на згаданих підприємствах майже відсутній, як і відсутні тут дієві служби енер-

гоменеджменту.  
Процес підвищення ефективності використання електричної енергії на залізорудних шах-

тах, як правило, обмежується організаційними і малозначними заходами [1]. 
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Більше того, об’єми споживання норми питомого електроспоживання, що плануються са-
мими ж таки підприємствами, та фактичні майже ніколи не співпадають в своїх значеннях [2].  

На жаль практично відсутні і дієві сучасні наукові дослідження в цьому напрямку для да-
них видів підприємств. 

Тому, задача визначення чинників, що впливають на процес споживання електричної енер-
гії, нормування та контроль її питомих витрат є однією з першочергових задач управління залі-
зорудним підприємством в цілому. 

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка рівнів споживання енергії та встанов-
лення базових принципів керування якістю прийняття рішень для розробки методології керу-
вання цим процесом на підприємствах залізорудної промисловості. 

Викладення матеріалу та результати досліджень. Ефективне вирішення проблеми щодо 
якісної роботи апарату керування вище приведеними процесами залежить від обсягу отриманої 
та обробленої інформації щодо діяльності конкретного залізорудного комбінату.  

Водночас значна кількість вихідних даних, збільшує розмірність задачі та створює труд-
нощі щодо оперативних розрахунків та якісного прийняття рішень. 

Базові принципи управління полягають у прийнятті рішень на основі фактів, що вирішу-
ється методом моделювання процесів інструментаріями математичної статистики [3]: 

виявлення значимих інформативних факторів найбільше точно може бути встановлено при 
системному підході етапного одержання експертних оцінок [3-5]; 

визначення форми проведення опитування (по анкетах, анонімно); 
формування експертної групи, у яку входять фахівці у галузі енергозбереження та електро-

споживання на гірничодобувних комбінатах.  
Оскільки результативність їхнього опитування буде залежати від їхньої компетентності; 
формування правил і порядку роботи експертної групи, заснованих на принципах системи 

експертних оцінок, при дотриманні повної інформованості експерта про результати оцінок, 
зроблених іншими експертами, незалежності кожного експерта при обробці результатів анкет 
опитувань і збереження анонімності оцінок. 

Ефективна робота системи нормування питомих витрат електричної енергії вимагає обліку 
техніко-економічних факторів, нормативно-правового забезпечення, матеріального стимулю-
вання тощо. При цьому кожний з інформативних факторів може у свою чергу характеризувати-
ся ще декількома показниками (обмежене використання Інтернет-технологій, недосконала сис-
тема ціноутворення на енергоносії та ін.). 

Все різноманіття факторів, що впливають на ефективність системи нормування питомих 
витрат ЕЕ розділимо на ряд характерних груп по основним для них факторам: правові, органі-
заційні, інформаційно-освітні, методологів і:ні та економічні засади. 

Правові засади, пов'язані з недостатнім забезпеченням нормативно - правової бази контро-
люючих державних органів в роботу підприємств, в т.ч. комбінатів, відсутністю обґрунтованих 
правових санкцій за порушення норм питомих витрат ЕЕ, відсутністю нормативно-правових 
актів щодо стимулювання підприємств у разі виконання норм питомих витрат та запропону-
вання їм пільг різного призначення. Прийняття цілої низки нормативно законодавчих актів, ре-
гулюючих відносини у сфері енергозбереження для практичного використання на підприємст-
вах, в господарствах, на місцевому, галузевому та державному рівнях, не сприяло суттєвому 
пожвавленню процесів енергозбереження в країні. 

Організаційні засади, в основному, пов'язані з відсутністю уніфікованої системи докумен-
тообігу щодо ефективного використання ЕЕ та низьким рівнем інформування щодо можливос-
тей енергозбереження для транспортної сфери, Інтенсифікація енергозбереження неможлива 
без створення системи надійного та ефективного управління цим процесом в усіх секторах еко-
номіки, при яких енергозбереження та прибутковість підприємств стануть найважливішою ме-
тою виробництва навіть при високому рівні витрат на впровадження енергозберігаючих техно-
логій та обладнанні. 

Інформаційно-освітні засади, пов'язані з недостатнім рівнем освіченості працівників гірни-
чодобувних комбінатів у сфері енергозбереження про можливості економії енергії, наявності 
енергозберігаючого обладнання, а також обмеженість інформаційних центрів щодо розробки 
системи норм питомих витрат ЕЕ інформаційним забезпеченням.  
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Економічні засади, пов'язані з нестабільною системою ціноутворення на енергоносії в краї-
ні та слабким матеріальним стимулюванням відповідних фахівців підприємства, відсутністю 
системи виявлення та використання резервів енергозбереження (аналіз, планування, моніто-
ринг), створення внутрішньогосподарських фондів енергозбереження; 

Методологічні засади, пов'язані з використанням спрощеної методики визначення норм пи-
томих витрат ЕЕ для гірничодобувних комбінатів, що може призвести до неточних результатів 
системи нормування.  

Існуюча система нормування питомих витрат ЕЕ базується на застарілому - «радянському» 
підході.  

Розрахункові формули наводяться лише у загальному вигляді та не завжди використову-
ються у подальшому виконанні практичних розрахунків. 

Експертиза проводилася по спеціально розробленій опитувальній анкеті, у яку на підставі 
теоретичного аналізу включені 20 інформативних факторів.  

До експертної групи були залучені фахівці в галузі енергетики Міністерств та відомств, на-
уково-дослідних інститутів. 

Отримання в результаті анкетного опитування інформації залежить великою мірою від 
якості складених анкет, організації та проведенні опитування. Виходячи з цього при складанні 
анкет слід керуватись такими правилами: 

включати в опитування всі або хоча б основні фактори, що впливають на досліджувану ре-
зультативну ознаку; 

вживати назви факторів тільки загальноприйняті для досліджуваного процесу; 
за можливістю вказувати для факторів інтервали; 
анкети складати невеликими за розміром, лаконічними та такими, що не потребують багато 

часу на їх читання та заповнення; 
питання в анкеті формувати чітко не припускати двоякого тлумачення; 
опитувати таких фахівців (експертів), які чітко уявляють собі досліджуваний процес; 
до опитування залучати фахівців різних споріднених спеціальностей; 
опитування проводити так, щоб забезпечити незалежність думки опитуваного фахівця; 
кількість опитуваних фахівців повинна значно перевищувати кількість факторів, включе-

них у дослідження. 
При заповненні анкет застосовують метод апріорного ранжирування, який потребує розмі-

щення факторів у порядку зменшення ступеня її впливу на результативний показник. 
Підготовлені анкети вручають фахівцям для заповнення. Результати зводять у табл. 1. 

Таблиця 1 
 

Результати анкетування 
 

Ранги факторів, включених в опитування 
Експерти 

Х1 Х2 Х3 …………………………. Хn 
 

Цифри у стовпці «ранги» повинні відповідати місцю (номеру), відведеному вами даному 
фактору (число «1» приписується найзначнішому за впливом фактору и т.ін.). Якщо вважаєте, 
що ступінь впливу кількох факторів однаковий, то їм надається однаковий номер-ранг. 

Попередній економічний аналіз повинен довести, що між ознаками, які обрані для дослі-
дження, існує причинний зв'язок. 

Аналіз експертних оцінок було проведено із застосуванням методу парних порівнянь, в ре-
зультаті якого отримали ранжування впливу досліджуваних, характеристик для поставленої 
задачі. Порівняння здійснювалось трьома ступенями вагомості характеристик: більш впливова, 
менш впливова та рівно значимі,  з відповідною символікою  та  кількісним видом: “>”-1,5; “<”-
1,5,“=”-1. Пріоритет характеристики визначався за формулою 
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де 




1

1

m

i
ik  - сума середньої кількісної оцінки порівняння фактів експертами; n - кількість порівня-

льних характеристик. 
В табл. 2. представлено зведені дані порівняльного аналізу характеристик експертами. 
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Таблиця 2 
 

Пріоритет характеристик 
 

 F1 F2 F3 F4 F5 Сума 
Визначення  
пріоритету 

Пріоритет  
характеристики 

F1 - 1,1 1 0,9 0,9 9,9 0,195 2 
F2 0,9 - 1,3 1,1 0,8 33,3 0,165 4 
F3 1 0,7 - 0,9 0,5 31,1 0,155 5 
F4 1,1 0,9 1,1 - 0,8 39,9 0,195 3 

F5 1,1 1,2 1,5 1,2 - 43,1 0,25 1 
 

За результатами експертних оцінок найбільш вагомими факторами впливу на ефективність 
системи нормування питомих втрат енергетичних ресурсів для гірничовидобувних комбінатів 
стали: економічний фактор, правові засади та методологічне забезпечення. 

Останнім часом в літературі [3-4] висловлюється думка про те, що при визначенні інтегра-
льних показників, щодо обґрунтування ефективності системи нормування питомих втрат енер-
гетичних ресурсів,  необхідно використовувати абсолютні показники діяльності підприємства: 
обсяг виробництва і реалізації продукції, витрати, прибуток, активи тощо. Але абсолютних по-
казників, так само як і відносних, дуже багато, тому при формуванні факторної системи можна 
керуватися, на наш погляд, наступними принципами: 

обмеженість числа показників у факторній моделі; 
багатофункціональність чинників повинна компенсувати їх невелике число; 
динамізм, який дозволить оцінити ситуацію в русі; 
запобігливість, оскільки показники повинні сигналізувати про виникнення критичних си-

туацій; 
співставленність чинників. 
При розробці інтегрального показника для управління енергопостачанням підприємств не-

обхідно враховувати наступні умови: 
Недостатність початкової інформації. Для визначення комплексного показника енергопо-

стачання потрібна інформація про різноманітні  показники діяльності. При цьому необхідно 
проводити облік витрат, збирати інформацію про фінансові потоки, трудові і матеріальні ре-
сурси, облік робочого часу, тощо. Проте, як правило, облік відповідних показників на підпри-
ємстві поставлений недостатньо і багато хто складає тільки необхідну звітність. Тому для вико-
ристання пропонованого нами інтегрального показника для управління енергопостачанням під-
приємства необхідно розробити не тільки методики його розрахунку, але і запропонувати від-
повідну базу для підготовки початкової інформації. 

Необхідність повноти вивчення енергопостачання, на яке впливають всі показники вироб-
ничої діяльності підприємства, тобто вивчення протягом всього життєвого циклу підприємства. 

Облік взаємопов'язаності показників між собою. При вивченні енергопостачання всі показ-
ники, що його характеризують, пов'язані між собою і витікають один з одного виходячи з 
принципів їх формування. 

Однакова спрямованість дії на енергопостачання. Для коректного розрахунку інтегрально-
го показника енергопостачання в набір чинників не включаються показники, що роблять на 
нього негативний вплив. Вплив таких чинників враховується за допомогою інших показників 
діяльності підприємства, через які вони виражаються.  

Ступінь взаємопов'язаності чинників між собою можна оцінити за допомогою кореляційно-
регресійного аналізу, на підставі якого вибрати такі показники, які є ключовими, а всі останні 
можна виразити через них. Суть методу кореляційно-регресійного аналізу розглянута у бага-
тьох фахівців [4-5] і полягає в наступному. 

Визначається результуючий показник і чинники, що на нього впливають. До факторних 
ознак може бути віднесений набір змінних, які міняються в деяких межах. Математична фор-
мула, яка виражає реальні зв'язки між аналізованими чинниками, в спрощеному вигляді може 
бути представлена формулою 

),...,,( 21 nxxxfy         (2) 
де y - результативна ознака; xi - факторні ознаки. 
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Проводиться кореляційний аналіз, в процесі якого встановлюється наявність зв'язку між 
чинником і результуючим показником, а також оцінюється тіснота даного зв'язку. Коефіцієнт 
парної кореляції по модулю міняється в межах від 0 до 1; чим ближче до 1, тим тісніше зв'язок.  

При прямолінійній формі зв'язку коефіцієнт парної кореляції розраховується за формулою 

2

1

2

1

1

)()(

)()(

  

 






n

i
i

n

i
i

i

n

i
i

xy

yyxx

yyxx
r ,    (3) 

де rxy - коефіцієнт кореляції між двома випадковими змінними; х, у - незалежний чинник і ре-
зультуюча змінна, які є випадковими величинами; х,у- середні значення незалежного чинника і 
результуючої змінної. 

У деяких випадках для визначення тісноти зв’язку між досліджуваними параметрами роз-
раховують коефіцієнт детермінації R2, який є квадратом коефіцієнта кореляції. Застосовуючи 
коефіцієнт детермінації, дослідник має справу тільки з двома результатами дослідження: є за-
лежність - коефіцієнт детермінації вище 0,5, немає залежності - коефіцієнт детермінації менше 
0,5. Крім того, значення коефіцієнта детермінації безпосередньо указує на ступінь впливу неза-
лежного чинника на результативний показник. 

Проте багатофакторна система вимагає вже не одного, а безліч показників тісноти зв'язку. 
У цьому випадку основою вимірювання зв'язків є матриця парних коефіцієнтів кореляції. На 
основі матриці можна судити про тісноту зв'язку чинників з результативною ознакою і між со-
бою. 

Після проведення кореляційного аналізу у факторну модель включаються ті показники, які 
мають найбільш тісний зв'язок з результуючим показником і найменш тісний між собою. 

Проводиться регресійний аналіз для визначення виду залежності між чинниками і резуль-
туючим показником. При цьому передбачається, що незалежні чинники є не випадковими ве-
личинами; а результуючий показник має постійну, не залежну від чинників дисперсію і станда-
ртне відхилення. 

Проста лінійна регресійна модель, що пов'язує між собою результуючий параметр У і де-
який незалежний чинник X, виглядає так 

)()( XbaXY  .          (4) 
Прямолінійне рівняння регресії показує рівномірну зміну результативної ознаки із збіль-

шенням факторної. Коефіцієнт регресії а є основним показником в рівнянні регресії. Він пока-
зує, на скільки одиниць в середньому змінюється результативна ознака У із зміною на одну 
одиницю факторної ознаки X. Для знаходження чисельного значення коефіцієнта регресії і ві-
льного члена застосовується метод найменших квадратів [3]. 

Часто зв'язок між показниками може бути описаний не як прямолінійний, а як криволіній-
ний. Дані про значення показників за допомогою комп'ютерних програм, заснованих на сучас-
них статистичних методах, піддаються аналітичній обробці:  

для того, щоб визначити, чи є даний зв'язок криволінійним або прямолінійним; 
для оцінки параметрів криволінійної залежності.  
Після того, як оцінки параметрів залежності найбільш відповідного типу знайдені, їх мож-

на використовувати для прогнозування перспективного рівня показника по заданому прогноз-
ному значенню обсягу реалізації. 

При рішенні поставленої задачі початкову інформацію розглядають як багатофакторну мо-
дель залежності енергопостачання підприємства  від декількох чинників. В цьому випадку за-
дачу вирішують за допомогою багатовимірного регресійного аналізу [4]. Тоді модель, що опи-
сує цю залежність, виглядає так  

nn xaxaxaaaXy  ...2211o ,         (5) 
де у - результуючий показник; а - вектор параметрів показників діяльності (коефіцієнти рівнян-
ня регресії); X - матриця показників діяльності. 

Відбувається перевірка моделі на адекватність. У процесі такої перевірки або підтверджу-
ється, або не відповідність розробленої моделі реальному процесу. Для цілей перевірки моделі 
на адекватність розроблено декілька методів (вони називаються критеріями згоди, наприклад, 
критерій Ст'юдента, критерій Фішера тощо). 
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Наприклад, критерій Ст'юдента,  служить для перевірки приналежності двох середніх зна-
чень з нормально розподілених вибірок (експериментальною і теоретичною) одній генеральною 
середньою за умови, якщо дисперсії цих вибірок рівні (або хоч би близькі), хоча і невідомі. Для 
перевірки гіпотези розраховується критерій Ст'юдента за формулою  
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Із статистичних таблиць по t-розподілу Для вибраного рівня значущості і відомих мір сво-
боди (міра свободи - це кількість елементів у вибірці без одного) знаходиться табличне значен-
ня t- критерию (tта6л). У тому разі, якщо розраховане значення t-критерію більше табличного 
(по абсолютній величині), тобто t >tта6л то гіпотеза про рівність двох вибірок відкидається. 

Якщо t <tта6л, то гіпотеза підтверджується, значить, наша випадкова величина розподілена по 

нормальному закону. Інші критерії перевірки моделі на адекватність засновані на тому ж прин-
ципі, що й критерій Ст'юдента. 

При адаптації приведеного методу до дослідження енергопостачання підприємства необ-
хідно відзначити, що завданням проведення кореляційно-регресійного аналізу є формування 
факторної моделі, на підставі якої ми визначимо інтегральний показник для управління енерго-
постачанням підприємства до і після проведення реінжинірингу. 

Застосування інтегрального показника, що розробляється, дозволить вирішити проблему 
множинності показників і їх співвідношення. При цьому він дозволить проводити визначення 
рівня енергопостачання, стадії життєвого циклу розвитку підприємства і здійснювати прогно-
зування зміни його рівня до і після проведення реінжинірингу. 

Пропонується здійснювати управління енергоспоживанням підприємства за наступними 
кроками: 

формування бази факторної системи чинників впливу на енергопостачання. 
розрахунок інтегрального показника для управління енергопостачанням підприємства. 
вимірювання рівня ефективності енергопостачання підприємства, оцінка його відповідності 

життєвому циклу на основі інтегрального показника. 
Кожен крок містить ряд послідовних дій, які реалізують побудову інтегрального показника 
1 крок. Проведення моніторингу управління енергопостачанням підприємства на основі 

економічного аналізу з урахуванням життєвого циклу підприємства. Мета даного аналізу - оці-
нити фінансові ресурси підприємства.  

Економічний аналіз дозволить оцінити здатність підприємства досягти певного рівня ефек-
тивного використання енергоресурсів і визначити зовнішні і внутрішні чинники, що впливають 
на управління енергопостачанням підприємства, прогнозувати зміни показників енерговитрат 
підприємства. 

2 крок. Формування факторної системи і облікової бази для розрахунку інтегрального пока-
зника. Для підготовки початкової інформації формується облікова база, яка дозволяє врахову-
вати впливові чинники. 

3 етап. Розрахунок інтегрального показника для управління енергопостачанням підприємства.  
Інтегральний показник управління енергопостачанням підприємства - число, що дозволяє 

оцінити рівень ефективності енергопостачання при обліку всіх основних показників діяльності 
підприємства. Зміна інтегральних показників в часі дозволяє визначити динаміку зміни управ-
ління енергопостачанням підприємства. 

Розрахунок інтегрального показника є найважливішим етапом.  
При його проведенні можна задати наступну послідовність операцій: 
Набір виявлених показників розглядається як багатовимірний простір.  
У даному випадку можна говорити про п'ятимірний простір, оскільки виявлених чинників, 

що впливають на управління енергопостачанням підприємства, п'ять.  
Зміна параметрів з часом характеризує траєкторію руху системи в даному п'ятимірному 

просторі, тобто траєкторію зміни управління енергопостачанням підприємства. 
Якщо припустити, що в процесі еволюції траєкторії зміни параметрів можуть заповнювати весь 

простір, тоді в кожній точці траєкторії обчислюється її похідна за часом (аналог темпу зростання), 
отже, маємо векторний простір.  
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При цьому в просторі траєкторії можуть бути трьох типів: 
що розходяться, коли в процесі еволюції траєкторії все далі віддалятимуться від початкової 

точки, що відповідає ефективному управлінню енергопостачання підприємства; 
граничний цикл (траєкторія беззбиткової), коли в процесі еволюції система повертається в 

початковий стан, що відповідає рівноважному стану системи; 
що сходяться, коли в процесі еволюції система наближається до початкової точки, що від-

повідає неефективному управлінню енергопостачання підприємства. 
Траєкторія що розходиться буде, якщо в досліджуваній точці векторного поля є джерело, за ра-

хунок якого відбувається його розбіжність.  
Якщо джерело відсутнє, то траєкторія буде сходиться. 
Динамічна характеристика ефективного управління енергопостачання підприємства за ра-

хунок всіх чинників визначається за допомогою єдиного рівняння, утворюючого вектор стану 
системи W  


i

iji aW 2)( .      (7) 

Даний вектор характеризує систему в і-ом стані, у-ий момент часу, тобто він характеризує 
систему як ціле за вказаний період часу.  

При цьому він є «динамічною» характеристикою системи у вказаний період часу.  
Знаходження похідної по рівнянню полінома визначає динамічний рівень ефективного 

управління енергопостачання підприємства по вибраних чинниках 
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Траєкторія зміни вибраних показників розходиться, що говорить про можливість ефектив-
ного управління енергопостачання підприємства діяльності підприємства.  

При цьому перевагою пропонуємого методу є відсутність строго нормативного значення.  
При вирішенні практичних задач конкретне число рівня стійкості системи не є значимим, а 

цікава загальна динаміка.  
При цьому нормальний рівень стійкості для кожного підприємства свій і пристосований до 

умов його функціонування. 
Висновки та напрями подальших досліджень. Отриманий інтегральний показник дозво-

ляє оцінити та видобувати алгоритм ефективного управління процесом енергоспоживання залі-
зорудним підприємством з визначенням  його стану стадії життєвого циклу і  прогнозувати очі-
куваний рівень споживання на наступний  період.  

Можливості отриманого інтегрального показника не обмежуються моніторингом зміни 
структури та обсягів енергоспоживання залізорудного підприємства, а і визначенням його рівня 
ефективності на певний момент часу, визначенням стадії розвитку і складанням прогнозу на 
наступний період.  

За допомогою його  можливо ефективно планувати діяльність підприємства, а змінюючи 
показники факторної системи, заздалегідь оцінювати, як це вплине на діяльність підприємства 
в цілому. 
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УДК 658.011.56 

В.А. КОНДРАТЕЦ., канд. техн. наук, проф. 
Кировоградский национальный технический университет 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ПЕСКОВ ДВУХСПИРАЛЬНЫХ  
МЕХАНИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Приведены результаты исследования влагосодержания песков двухспиральных классификаторов в промыш-
ленных условиях на примере руд одного из карьеров Кривбасса. Доказано, что влагосодержание песков для опреде-
ленного месторождения является величиной постоянной и не зависящий от состояния технологического оборудова-
ния и песковой нагрузки. 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Черная металлургия Ук-
раины испытывает нехватку рудного сырья, две третьих которого сегодня составляют продукты 
обогащения. Измельчение железных руд при обогащении является наиболее энерго- и материа-
лоемким процессом, который осуществляется не в оптимальных режимах в основном из-за от-
сутствия некоторых информационных средств. Наиболее трудно получать информацию с пес-
ковых потоков спиральных механических классификаторов, представляющих смесь влажных 
песков и добавляемой в песковый желоб воды. Усложнение разработки информационных 
средств таких потоков в основном связано с тем, что влагосодержание песков считают неиз-
вестным и подлежащим определению. Отсутствие таких информационных средств приводит к 
значительным убыткам, что не соответствует основным положениям Государственной научно-
технической программы «Ресурсосохраняющие технологии нового поколения в горнометалур-
гическом комплексе». Учитывая это, тема статьи, посвященной решению части этой задачи, 
является актуальной. Материалы, вошедшие в данную публикацию, получены в процессе вы-
полнения научно-исследовательской темы «Компьютерно-интегрированная система автомати-
ческого регулирования соотношения руда/вода в шаровых мельницах с циркулирующей на-
грузкой» (государственный регистрационный номер 0105U008334). 

Анализ исследований и публикаций. Решением задач автоматического управления из-
мельчением руды в барабанных мельницах занимаются ученые и практики длительное время. 
Научные работы В.В. Диаконенко, В.А. Воронова, А.Н. Марюты, М.И. Горбийчука, 
Ю.Г. Качана, Е.В. Кочуры, В.С. Моркуна, В.М. Назаренка, И.В. Новицкого, В.С. Процуто, 
О.Н. Тихонова, О.В. Паркуян, В.А. Ульшина, В.П. Хорольского, А.Дж. Линча, Д. Гилберта и 
многих других посвящены этим задачам. В большинстве из них указывается на необходимость 
измерения влажности песков классификаторов при идентификации песковых потоков, что 
весьма проблематично и не позволяет продвигаться в решении этих задач. Результаты могли бы 
быть более эффективными, если бы знать закономерности влагосодержания песков, однако их 
никто не исследовал. 

Постановка задания. Целью данной работы является исследование влагосодержания пес-
ков наиболее сложных двухспиральных механических классификаторов в условиях конкретно-
го месторождения и технологического оборудования.  

Изложение материала и результаты. Рассмотрим сначала теоретический подход к реше-
нию задачи. Влажность песков классификатора характеризуется содержанием общей влаги. 
Этот показатель включает гравитационную, капиллярную, пленочную и гигроскопическую вла-
гу. Влажность материалов в значительной мере определяется их влагоудерживающей способ-
ностью. Она зависит от гранулометрического состава продукта и смачиваемости поверхности 
его частиц. Гранулометрический состав продукта обусловливает пористость и развитие по-
верхности массы частиц. Поверхность будет тем большей, чем меньшими будут частицы мате-
риала. Смачиваемость характеризует молекулярное взаимодействие воды с поверхностью час-
тиц. Мерой смачивания является величина граничного угла смачивания, который создается по-
верхностью растекающейся капли воды с поверхностью частицы. Для определенного материа-
ла – это величина постоянная. Поэтому при определенной смачиваемости (конкретном мате-
риале) влагосодержание будет тем большим, чем меньшая крупность частиц. Это должно быть 
благодаря увеличению доли пленочной, капиллярной и гравитационной влаги. Увеличение 
массы материала может способствовать увеличению создания капиллярной сети и ухудшению 
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условий отхода воды за счет сил земного притяжения. Итак, в соответствии с существующими 
представлениями о влагосодержании измельченных материалов, количество влаги в песках 
спиральных механических классификаторов должно увеличиваться при росте количества и 
уменьшении крупности частичек материала. Однако проверка этих положений на практике не 
подтвердила существующее представление о влагосодержании измельченного материала в 
конкретных условиях, что, по-видимому, объясняется спецификой работы спирального меха-
нического классификатора. 

Спиральный механический классификатор по каналу формирования песков характеризует-
ся следующими особенностями: 

пески в процессе формирования и транспортировки обезвоживаются; количество материа-
ла изменяется в широких пределах; время обезвоживания материала неизменное; крупность 
материала в песках изменяется сравнительно в нешироком диапазоне; обезвоживание осущест-
вляется не в природных условиях покоя измельченного материала, а, кроме того, под действием 
сил давления спирали и влиянием веса материала, который движется на подъем по наклонной 
цилиндрической поверхности; наклонная цилиндрическая поверхность, созданная более круп-
ным измельченным материалом вследствие промывания мелких частиц, имеет каналы для от-
вода выделяемой из песков воды в ванну классификатора. 

Такие условия обезвоживания в спиральном механическом классификаторе позволяют сде-
лать предположение, что влагосодержание в песках не подчиняется известным закономерно-
стям. В соответствии с данным предположением можно сформулировать гипотезу следующим 
образом: «Влажность песков спирального механического классификатора для определенного 
материала есть величиной практически неизменной». 

Процесс транспортирования песков вне водяной ванны в спиральном классификаторе в ос-
новном соответствует дренированию, при котором материал избавляется от воды [1]. Здесь 
происходит фильтрация под действием силы тяжести, т.е. стекания гравитационной воды через 
слой материала, который обезвоживается. Частично вода из материала удаляется подобно 
фильтрации в фильтрпрессах, так как на пески действует усилие спирали, которая вращается и 
перемешивает материал по искусственно созданной цилиндрической поверхности, наклонной 
на 15-18º [1]. Время обезвоживания при этом будет неизменным и равным приближенно 60 се-
кунд, что в 2-3 раза больше, чем в ковшовых элеваторах [1]. 

Песковый материал достаточно равномерный и относительно крупный по размерам. В 
Кривбассе его средняя крупность равна приближенно 1,4 мм. Обезвоживание песков осуществ-
ляется за счет изменения пленочной, капиллярной и гравитационной влаги. Смачиваемость 
конкретного типа руды будет неизменной и этот параметр влиять на процесс практически не 
будет. Отмеченное значение размера частиц твердого создаст конкретную пористость, капил-
лярность, поверхность и гидравлические каналы между частицами. Этим будет определена 
конкретная неизменная влагосодержащая способность материала и его влажность. 

Уменьшение размера частиц приведет к увеличению их поверхности и пленочной влаги, 
однако при этом возрастет количество контактных точек между частицами, где влага под дей-
ствием силы, развиваемой их весом и спиралью, будет вытесняться с их поверхностного слоя, 
уменьшая количество воды, которая удерживалась материалом. Суженные при этом каналы 
между частицами будут оказывать большее гидравлическое сопротивление при выходе воды, 
уменьшая ее расход. Однако это не вызовет негативных последствий при наличии запаса вре-
мени для стекания воды. 

Увеличение количества материала между витками спиралей приводит к возрастанию его 
высоты. Однако увеличение высоты обеспечивает больший напор, что способствует улучше-
нию отвода воды с материала. Наличие силы продольного сжатия материала под действием 
спиралей способствует принудительному удалению воды с капилляров и точек контакта, что 
повышает эффективность обезвоживания в другой плоскости, где вес смеси действует меньше. 

Таким образом, при формировании и транспортировании песков спирального механическо-
го классификатора возникают процессы саморегулирования, что способствует стабилизации 
влаги в материале. В соответствии со сказанным можно считать, что выдвинутая гипотеза тео-
ретически подтверждается. 

Известно, что какая-либо гипотеза требует экспериментальной проверки, которую в дан-
ном случае целесообразно осуществить на действующем объекте. Для этого используем стати-
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стический экспериментальный материал, полученный при комплексном исследовании обогати-
тельных секций с двухспиральными классификаторами 2КСН-30 на НКГОКе, в котором непо-
средственное участие принимал автор этой статьи. Исследование проводилось на 4-й, 5-й и 6-й 
секциях рудообогатительной фабрики в течение четырех месяцев на каждой и общей продол-
жительностью семь месяцев. В процессе исследований в установившемся режиме работы 
стержневой мельницы отбирались пробы в ее разгрузке, разгрузке шаровой мельницы, песков и 
слива двухспирального механического классификатора, фиксировался расход исходной руды 
по показаниям конвейерных весов. Опробование производилось в соответствии с правилами 
отбора, сокращения и обработки проб. 

Влажность песков определялась непрямым методом. Кюветы с отобранными песками по-
мещались в сушильную камеру с температурой 105…110ºС, где материал высушивался до не-
изменного веса. По разности исходного веса и высушенной пробы определялось количество 
потерянной влаги. Количество потерянной воды и масса сыпучего материала давали содержа-
ние влаги в песках, по которому определяли процентное содержание твердого. 

Отобранные пробы обрабатывались, сокращались и рассеивались на классы крупности. По 
балансу класса (-0,074 мм+0) определяли продуктивность по пескам (т/час) по зависимости 

исх
Пш

стсл
П QQ







 , (1) 

где βсл, βст, βш, βП - соответственно содержание класса (-0,074 мм+0) в сливе классификатора, 
разгрузке стержневой и шаровой мельниц, песках классификатора; Qисх - массовый расход руды 
в стержневую мельницу. 

Значение массового расхода песков двухспирального механического классификатора, оп-
ределенное по зависимости (1), и содержание твердого в его песках для конкретного опыта за-
носились в таблицу экспериментальных данных.  

Всего в процессе исследований выполнено 229 экспериментов - 75 на 4-й секции, 86 на 5-й 
секции и 68 на 6-й секции. 

В экспериментах содержание твердого в песках двухспирального механического классифи-
катора изменялось от 84 до 92%, а массовый расход пескового продукта находился в пределах 
120-860 т/час.  

Прежде всего, проверялась нормальность распределения содержания твердого в песковом 
продукте.  

Весь диапазон изменения содержания твердого разбивался на интервалы одинаковой дли-
ны, равные 0,8%. Число интервалов при этом составило 10.  

Полученные в экспериментах значения содержания твердого группировались в интервалы.  
Проверка экспериментальных данных с помощью критерия Пирсона подтвердила нор-

мальность их распределения [2].  
Применение трехсигмового критерия [3] показало, что в экспериментально полученной 

выборке нет грубых ошибок и отбрасывать резко выделяющиеся результаты испытаний не сле-
дует.  

Поэтому все полученные результаты в 229 экспериментах подвергались дальнейшей стати-
ческой обработке. 

Учитывая проведенное число экспериментов на каждой рудообогатительной секции, при 
обработке экспериментальных данных принимались зависимости, предназначенные для выбо-
рок, где число испытаний превышало 60 [3].  

По экспериментальным данным находили средние значения, дисперсии и средние квадра-
тические отклонения содержания твердого в песках классификатора от его среднего значения 
как по отдельным секциям рудообогатительной фабрики, так и по всему массиву данных.  

Полученные значения показателей занесены в табл. 1.  
В экспериментах массовый расход пескового продукта изменялся в следующих пределах: 

217,6-584,5 т/час (секция 4), 121,3-860,0 т/час (секция 5), 120,0-859,4 т/час (секция 6). 
Из данных табл. 1 следует, что все показатели достаточно близки между собой.  
Сравнение дисперсий между собой осуществлялось с помощью F-критерия, а средних значе-

ний содержания твердого в песковом продукте (табл. 1) - с помощью t-критерия Стьюдента [4].  
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Таблица 1 
Результаты статистической обработки данных, полученных при исследовании содержания твердого  

в песках двухспирального механического классификатора 
Производственные подразделения Показатели 

секция 4 секция 5 секция 6 все подразделения 
среднее значение, % 88,6467 87,9824 88,0522 88,2225 
выборочная дисперсия 2,3155 2,1094 2,0388 2,2155 
выборочное среднее квадрати-
ческое отклонение, % 

1,5217 1,4524 1,4279 1,4884 

диапазон изменения содержа-
ния твердого, % 

85,0…91,9 85,0…92,0 84,0…91,3 84,0…92,0 

 
В результате установлено, что как дисперсии, так и средние значения, полученные в экспе-

риментах, равны между собой и относятся к одной генеральной совокупности.  
Отсюда следует вывод, что содержание твердого в песковом продукте двухспирального меха-

нического классификатора не зависит от особенностей обогатительной секции, состояния ее обору-
дования в пределах возможностей эксплуатации и массового расхода пескового продукта. 

В процессе обработки экспериментальных данных методами математической статистики 
были найдены уравнения корреляционной связи между переменными – содержанием твердого 
в песковом продукте и его массовым расходом. Известно [5], что при полной корреляции (r=±1) 
обе зависимости совпадают. При отсутствии корреляции (r=0) зависимости (прямые) распола-
гаются под прямым углом одна к другой. Для величин, собственные случайные отклонения ко-
торых подчинены нормальному закону распределения, отсутствие корреляции, т.е. равенство 
нулю коэффициента корреляции генеральной совокупности, означает одновременно и отсутст-
вие какой-либо зависимости. Проверка гипотезы об отсутствии корреляции между рассматри-
ваемыми величинами подтвердила случайное расхождение между выборочным и генеральным 
коэффициентами корреляции. Поэтому можно утверждать, что содержание твердого в песках 
двухспирального механического классификатора не зависит от величины массового расхода 
пескового продукта. 

В то же время экспериментально установлены колебания содержания твердого относитель-
но среднего значения в выборках. Эти колебания можно объяснить несколькими причинами, 
которые проявляются в каждом эксперименте.  

Прежде всего на результаты определения содержания твердого в пробах может сказаться 
неравномерность размещения влаги в разгружаемом песковом продукте и неидентичность от-
бора проб с учетом точек и временных фаз движущегося материала.  

Кроме того, на результаты определения содержания твердого в песках значительное влия-
ние может оказать обработка отобранных проб – это неточность взвешивания кюветы с исход-
ным материалом, неточность взвешивания кюветы с высушенным материалом, неточность оп-
ределения веса сухой пробы из-за приставания частиц к металлической поверхности кюветы, 
влияние неудаленного приставшего к кювете материала на результаты последующего опыта.  

Как показывает анализ, в экспериментах влияния этих факторов исключить невозможно и, сле-
довательно, необходимо признать рассеивание содержания твердого в пробах их следствием. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Таким образом, возможно считать, 
что относительное содержание твердого в песковом продукте спиральных механических клас-
сификаторов есть величиной неизменной, характерной для определенного месторождения по-
лезного ископаемого.  

Предложена методика исследования технологических процессов позволяет определять эти 
характеристики пескового продукта и использовать их при автоматическом управлении дан-
ными процессами, исходя с новых, более прогрессивных подходов, чем те, которые реализовы-
вались раньше. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ  
КОЛЕБАНИЙ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ  
ПРИ МАССОВЫХ ВЗРЫВАХ НА Ш. ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

 

Дан анализ влияния массовых взрывов за период 2010-2012 гг. на сейсмические колебания земной поверхности. 
Найдены пути снижения сейсмических колебаний при массовых взрывах, как путем увеличения времени замедления 
между взрывами, так и оптимизации параметров зарядов. 

  

На шахте им. Орджоникидзе производится доработка запасов магнетитовых кварцитов гор. 
527 м севернее 13 оси. По своим физико-механическим свойствам магнетитовые кварциты ус-
тойчивые, слаботрещиноватые. Коэффициент крепости магнетитовых кварцитов по М.М. Про-
тодьяконову составляет f=10-14(10%); f=15-18(40%); f=19-20(50%). Запасы очистной камеры +8 
оси и северного участка отбивались зарядами ВКЗ. При этом масса взрываемого в одно замед-
ление ВВ достигала 20 т. Интенсивность колебаний земной поверхности достигала 6 баллов. 
Отбойка запасов очистных камер проводилась, в основном, веерами глубоких скважин. Отбой-
ка запасов целиков на очистные камеры, посадка потолочины и разрушение МКЦ производи-
лась, в основном, взрыванием ВКЗ и ГКЗ. При скважинной отбойке, диаметр скважин состав-
ляет 105 мм, расстояние между концами скважин - 3 м, расстояние между веерами скважин - 3 
м. При отбойке ВКЗ ЛНС составлял 10-20 м. 

Для снижения интенсивности колебаний земной поверхности, прилегающей к шахтному 
полю, величина массы ВВ была снижена до 15 т. Однако, как показали инструментальные на-
блюдения, даже при этом снижении объема одновременно взрываемого ВВ интенсивность 
сейсмических колебаний земной поверхности в районе жилых домов по ул. Вали Котика ино-
гда превышала допустимый уровень. 

За период 2008-2012 гг. ГП «НИГРИ» было произведено десять измерений интенсивности 
воздействия взрывов на поверхность. При этом общий объем взрываемого ВВ изменялся от 
29,9 до 125,5 т. А в отдельных сериях замедления взрывания зарядов объем ВВ изменялся от 
6,0 до 20,0 т. Расстояние от места взрыва до мест измерений сейсмических колебаний состави-
ло: по висячему боку залежи от 350 до 850 м, а по лежачему боку от 250 до 1200 м.  

На основании выполненного анализа интенсивности воздействия массовых взрывов с при-
менением ВКЗ видно, что взрывание ВКЗ с массой ВВ до 15 т, генерирует интенсивность сейс-
мических колебаний на дневной поверхности (за пределами шахтного поля) в пределах 1,5-2,5 
см/с, свыше 15 т - в пределах 2,5-3 см/с. Следует заметить, что взрывание пучков скважин в 
буровых камерах 1,2,3 (взрыв 13.06.10 г.) меньшими объемами ВВ (10-13 т), тоже вызвало ин-
тенсивность колебаний в 2,0 см/с.  

Интересные результаты получены при взрыве 31 марта 2012 г. по отбойке оставшейся час-
ти камерного запаса и посадки потолочины в блоке (+7)(+14) оси в этаже 527-447 м. Отбойка 
была выполнена с использованием вееров глубоких скважин, двух ВКЗ и девяти ГКЗ. 

Порядок обрушения потолочины был следующий: первоначально были взорваны ГКЗ, рас-
положенные в центре потолочины с последующим обрушением ее в сторону висячего и лежа-
чего боков. Замедление взрывов ГКЗ было в пределах до 2000 мс. Потом были взорваны веера 
и пучок глубоких скважин общим весом 13,3 т. Скорость колебаний составила 2 см/с. Вторым 
был взорван пучок +12 оси и ВКЗ в штреке №5 общим весом 14,6 т. Скорость колебаний уве-
личилась и составила 3,4 см/с. Третьим в орте +12 оси гор.447 м был взорван ГКЗ №6 и ГКЗ №7 
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орта (+12) оси гор. 447 м. Общий вес ВВ составил 14,9 т. Скорость сейсмических колебаний 
при этом незначительно снизилась. 

Взрывы ГКЗ весом 10,0 т не вызывали значительных  колебаний. Скорость колебания была 
в пределах 0,5 см/с. Взрыв последних двух ГКЗ весом 14,9 т каждый, не повысил интенсив-
ность колебания.  

Скорость колебания оставалась в пределах до 1 см/с. Это подтверждается взрывом двух по-
следних ГКЗ, которые были с массой ВВ по 14,9 т, а скорость колебаний от их взрыва была в 7 
раз меньше, чем взрыва первого веера с меньшей массой ВВ, чем указанных ГКЗ. Циклограмма 
взрыва приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Циклограмма взрыва зарядов 
ГКЗ (ВКЗ) и график распределения скоро-
сти сейсмических колебаний во времени 
1-12 номер серии замедления 

 

Взрыв по разрушению пото-
лочины в блоке +14+22 оси в 
этаже 527-447 м.  

В первую очередь взрывали 
веера №1 и №2 на очистную каме-
ру.  

Во вторую очередь взрывали 
веера №3 и №4.  

В третью и последующие пять 
очередей взрывали ВКЗ массой по 

16-18 т. 
На первые три взрыва приходится пик сейсмических колебаний, достигающий 2,5 см/с (~5 

баллов).  
Взрывы ВКЗ весом ≈15 т через 1,5-2 с не вызвали значительных колебаний.  
Сейсмические колебания были в пределах 1,0 см/с. На рис. 2. приведена циклограмма 

взрыва. 
Проведенный анализ интенсивности сейсмических колебаний взрывов, при отбойке магне-

титовых кварцитов, показал, что она зависит от месторасположения массива следующим обра-
зом. 

При отбойке массива, граничащего со всех сторон с вмещающими породами, интенсив-
ность сейсмических колебаний составляет 6 баллов; 

При отбойке массива, граничащего с двух сторон с вмещающими породами и с двух сторон  
с открытым пространством - 4 балла; 

Рис. 2. Циклограмма взрыва сква-
жинных зарядов и график распределения 
скорости сейсмических колебаний по 
времени при взрыве в блоке +14 +22 оси в 
этаже 527-447 м 

 
При отбойке массива, грани-

чащего с трех сторон с обрушен-
ными породами и с одной стороны 
с вмещающими породами 2,5-3,5 
балла; 

Если с четырех сторон массив 
окружен открытым очистным про-
странством, интенсивность коле-

баний равна нулю; 
Интенсивность генерируемых взрывом сейсмических колебаний земной поверхности за 

пределами шахтного поля при взрыве зарядов до 15 т на одно замедление составляет 5-6 бал-
лов, а с массой заряда ВВ 20 т - 6 баллов и выше. 

При анализе взрывов характерным для циклограмм является то, что на первые 200 мс 
взрыва приходится пик сейсмических колебаний в пределах 3–3,5 см/с. (рис.1,2).  
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Последующие взрывы, которые растянуты во времени на 200 и более мс, хотя и равны по 
массе, не вызывают значительных сейсмических колебаний более 1 см/с.  

Этот эффект можно объяснить тем, что при первых сериях замедлений взрывается 3-4 за-
ряда общей массой до 50 т.  

Так как интервал времени между взрывами первых зарядов очень небольшой - 50 мс, то 
происходит наложение ударных волн первого взорванного заряда с ударными волнами после-
дующих взорванных зарядов.  

В последующем заряды взрываются через 200-400 мс, поэтому такого эффекта не наблюда-
ется, и интенсивность колебаний снижается в 2-3 раза. 

Снижение интенсивности сейсмических колебаний за первые 200 мс и более можно дос-
тичь увеличением времени замедления до 200-1000 мс между первыми взрывами. 

Сравнительный анализ взрывов вееров глубоких скважин и ВКЗ (ГКЗ) одинаковой мощно-
сти показал, что сейсмические колебания при взрыве вееров выше, чем при взрыве ВКЗ.  

Псевдосферическая форма заряда (ВКЗ) (отношение длины ВКЗ к его диаметру 5÷8) спо-
собствует более интенсивному снижению напряжения на фронте ударной волны, чем удлинен-
ная[1].  

Напряжения на фронте ударной волны от взрыва такого заряда обратно пропорционально 
кубу расстояния, а удлиненного заряда - квадрату расстояния.  

Снижению интенсивности сейсмических колебаний при взрыве зарядов ВКЗ способствует 
форма заряда ВКЗ (рис. 3). 

Рис. 3. Форма заряда ВКЗ: 1- породная подушка; 2- заряд взрывчатого вещества; 3 - воздушная по-
лость  

 
Воздушная полость в верхней части заряда ВКЗ снижает пиковое давление при 

взрыве, возникающее в зарядной полости. При этом скорость ударной волны, распро-
страняющаяся в массиве, будет меньше предельной, генерируемой детонационной 
волной. Соотношение длины заряда к воздушной полости ≈1. 

Такую же функцию снижения скорости ударной волны направленной вниз играет 
и породная подушка в основании ВКЗ. При высоте породной подушки 6-7 м ударная 
волна достигает основания подводящей выработки после того, как ударная волна раз-
рушит слой отбиваемого массива.  

Напряжение в массиве упадет, и дальнейшее распространение ударных волн в массиве бу-
дет ослаблено.  

При отсутствии породной подушки в процессе отбойки магнетитовых кварцитов скорость 
ударной волны вызывающей сейсмические колебания земной поверхности в 1,6-2,5 раза выше, 
чем при наличии подушки.  

Эффективная длина заряда ВКЗ составляет 0,5 ЛНС. 
Полное снижение интенсивности ударных волн возможно только при полном экранирова-

нии ударных волн со всех сторон (по всем шести плоскостям) [1].  
Экраны представляют собой интенсивно растресканные взрывом слои породы, толщиной 

(0,2-0,3) ЛНС и расположенные на расстоянии 0,7 ЛНС вглубь отбиваемого массива.  
Такие параметры экранирующего слоя позволяют только 8 % энергии ударных волн воз-

действовать на массив за пределами экранирующего слоя.  
Образование экранирующих слоев там, где нет обрушенных пород или открытого про-

странства позволяет не только снизить интенсивность сейсмически колебаний, но и значитель-
но увеличить массу ВВ на один взрыв при сохранении допустимого уровня сейсмических коле-
баний. Выполнение условий оптимизации параметров ВКЗ (породная подушка, воздушная по-
лость) также позволяет снизить интенсивность сейсмических колебаний. 
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СТАТИЧНИЙ МОМЕНТ ОПОРУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВІБРОМАШИНИ З  
ІНЕРЦІЙНИМ ДЕБАЛАНСНИМ ПРИВОДОМ  
ТА  НАПРАВЛЕНИМ РУХОМ КОЛИВАНЬ 
 

Отримані залежності складових статичного моменту опору електропривода вібраційного живильника з 
інерційним дебалансним приводом та направленим рухом коливань. Математично описана залежність від кутової 
швидкості приведеного до валу двигуна статичного моменту опору електропривода вібраційної машини з триваль-
ним вібратором. Отримані залежності можуть використовуватись при аналізі системи електропривод-вібраційна 
машина з метою визначення характеру руху електроприводу при відомих моментах двигуна і опору.  

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Електропривод 
здійснює перетворення електричної енергії в механічну і її передачу виконавчому органу 
робочої машини для здійснення корисної роботи [1-7]. Рух електроприводу обумовлений 
взаємодією моменту, що розвивається двигуном, і моментом опору, причому, момент опору, 
залежно від його характеру, може як сприяти, так і перешкоджати руху [1,8]. При цьому елек-
тропривод (ЕП) може працювати в різних режимах: сталому (статичному) з постійною 
швидкістю, або в динамічному (перехідному) режимі, якому відповідає стан прискорення або 
уповільнення приводу. Будь-яке порушення сталої швидкості ЕП, супроводжується зміною за-
пасу кінетичної енергії в системі «двигун - робоча машина», що впливає на параметри роботи 
електродвигуна, викликаючи зміну моменту, потужності, швидкості обертання [1,3,7]. 

Дослідження характеру руху приводу або його окремих органів може бути здійснено за до-
помогою рівняння руху ЕП, яке враховує взаємодію всіх зусиль і моментів в системі в будь-
який момент часу[1,7]. Рівняння руху ЕП: 

ω ω
.

2д с

d dJ
M М J

dt dt
         (1) 

де J - момент інерції системи, кгм2; Мд - обертовий момент електродвигуна, Нм; Мс - момент 
опору електропривода, що створюється навантаженням (робочою машиною), Нм; ω - кутова 
швидкість приводу, рад/с. 

Рівняння руху дозволяє вирішувати основні завдання системи ЕП.  
Перше - аналіз системи ЕП, яке полягає у визначенні характеру руху приводу при відомих 

моментах двигуна і опору.  
Друге завдання - синтез системи ЕП, що дозволяє визначити необхідний закон зміни момен-

ту двигуна, що забезпечує роботу ЕП відповідно із заданим законом зміни прискорення або 
швидкості. Отже, при вирішенні завдань дослідження роботи ЕП або його проектування, важли-
вим є знання механічних властивостей його складових - приводного двигуна і робочого 
механізму (вібраційної машини) - обертового моменту двигуна Мд та приведеного моменту опору 
електропривода Мс. Встановлення механічних властивостей і особливостей зазначених ланок ЕП 
можливо при вивченні та аналізі їх механічних характеристик - залежностей, що відображають 
зв'язок між моментом і кутовою швидкістю руху. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання розрахунку та математичного моделювання 
механічних характеристик електродвигунів (ЕД) і основних типів промислових механізмів ши-
роко розглянуте в роботах багатьох авторів [1-7]. Різноманітні промислові механізми володіють 
різними механічними властивостями, тобто мають різні механічні характеристики. Характери-
стики моменту опору системи ЕП можна класифікувати на наступні основні категорії: момент 
опору, що не залежить від кутової швидкості приводу, лінійно та нелінійно зростаючі та 
спадаючі механічні характеристики статичного моменту, механічні характеристики циклічного 
типу. Однак, як зазначалося в роботах [8-15], потужність, що витрачається ЕД вібромашини 
(ВМ) з інерційним дебалансним приводом має складний екстремальний («перекидний») харак-
тер і залежить від багатьох конструктивних і технологічних факторів, що визначають режим та 
параметри роботи віброустановки. Проведений аналіз досліджень і публікацій показує, що для 
визначення моменту опору ЕП віброустановки необхідне урахування усіх зазначених факторів.  

Викладення матеріалу та результати. Механічною характеристикою виробничого 
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механізму називається залежність моменту опору від його кутової швидкості  
Мс=f(ω).      (2) 

Момент опору Мс, який ще називають статичним моментом (або моментом навантаження) – 
це момент, створюваний робочою машиною, який долає ЕД. Залежно від причини, яка 
зумовлює виникнення моменту опору, розрізняють активний і реактивний моменти опору. 

Реактивний момент опору з'являється тільки внаслідок руху, як протидіюча реакція 
механічної ланки на цей рух (момент тертя в підшипникових вузлах, момент опору, викликаний 
гістерезисними втратами енергії в пружних елементах ВМ).  

Активний момент опору з'являється незалежно від руху ЕП і створюється сторонніми дже-
релами механічної енергії (момент, обумовлений вагою вантажу, дебалансу, що піднімається 
або опускається та ін.). Напрямок активного моменту не залежить від напрямку обертання. 
Джерело, що створює активний момент, може, як споживати, так і віддавати енергію. 

Потужність, що надається ЕД ВМ [10-15], складається з потужності, розсіяної в пружних 
зв'язках Nnз, потужності, затрачуваної на подолання сил тертя в механізмі приводу 
(підшипників кочення вібратора) Nnв, і потужності, необхідної для переміщення матеріалу, що 
транспортується, тобто 

.пз пв пN N N N         (3)  
Основним джерелом максимальних енергетичних витрат ВМ є енергія, що йде на 

подолання опорів у пружних зв'язках системи, особливо при роботі установки в резонансному 
режимі та при проходженні нею через зону резонансу. Для визначення даної потужності 
необхідні розгляд та розрахунок динаміки одномасної ВМ з інерційним дебалансним приводом 
з направленим рухом коливань.  

Розглянемо визначення енергії та потужності, що витрачається на подолання опорів у 
пружних зв'язках. На початку математичного моделювання динаміки одномасної вібраційної 
транспортуючої машини (ВТМ) з інерційним дебалансним приводом побудуємо її 
розрахункову схему, яка відображає принципові геометричні, кінематичні та динамічні 
особливості конструкції. При цьому враховується принципова схема машини, яка повинна 
включати всі основні елементи конструкції. Розрахункова схема включає наведену динамічну 
жорсткість основних пружних зв'язків ВМ С, динамічні і кінематичні параметри її привода: 
ексцентриситет r, наведену жорсткість приводних пружних зв'язків С0. Внутрішні опори в 
матеріалі пружних зв'язків, що мають у разі застосування гумових деталей в'язкий характер, 
враховуються коефіцієнтом в’язкого тертя μ. Наведені динамічні жорсткості визначаються на 
підставі загальних правил розрахунку та приведення жорсткостей. 

Динамічною розрахунковою схемою одномасної ВМ з пружним приводом згідно з теорією 
коливань є осцилятор. Осцилятор володіє одним ступенем свободи відповідно узагальненій 
координаті x, яка описує рух системи в напрямку робочих коливань. До такої розрахункової 
схеми можуть приводитись одномасні ВМ з направленим рухом вантажонесучого органу (ВО), 
завдяки чому осцилятор є органічною складовою частиною їх розрахункової схеми. 

Скориставшись методом Даламбера, складемо рівняння руху лінійного осцилятора, що 
знаходиться під впливом збурючої сили F(t) 

( ),mx S F t        (4) 

де S - пружно-в'язка сила, що діє на масу m з боку пружних зв'язків. 
Частину технологічного навантаження, що переміщується разом з лотком (приєднана маса) 

враховується коефіцієнтом λ=0,1÷0,4 [10,14,20,21]. Приведена маса ВО визначається  
λг мm m m  ,      (5) 

де mг - маса ВО з урахуванням приєднаних мас пружних зв'язків, стійок, підвісок та інших 
елементів машини, кг; mм  - маса всього матеріалу, що знаходиться на ВО, кг. 

Фізично процес внутрішнього тертя в матеріалі пружних зв’язків характеризується тим, що 
на діаграмі напруга - деформація криві навантаження і розвантаження матеріалу не збігаються, 
утворюючи замкнену петлю. Площа цієї петлі гістерезису пропорційна кількості енергії, яка 
розсіюється у вигляді тепла за розглянутий цикл деформації. Енергія, що накопичується в 
пружних зв'язках при багаторазовій циклічній деформації, призводить до їх нагрівання до 
сталої температури, відповідної тепловому балансу між енергією, яка утворюється в матеріалі, і 
енергією, що розсіюється в навколишнє середовище. 
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В якості основної кількісної міри внутрішніх опорів можна прийняти так званий коефіцієнт 
поглинання ν,   3,0 WWv  для гуми амортизаційної, що кількісно дорівнює відношенню 
ΔW енергії необоротно поглиненої тілом за один цикл деформації, до всієї потенційної енергії 
W, що відповідає амплітуді деформації за той же цикл. Крім залежності від властивостей 
матеріалу, внутрішні опори істотно залежать від режиму деформації пружного зв'язку - 
амплітуди і частоти. Урахування внутрішніх опорів при коливаннях пружних систем за допо-
могою коефіцієнта μ і урахування цих опорів за допомогою декременту загасання принципово 
не відрізняються, так як декремент загасання δ і коефіцієнт μ пов'язані співвідношенням 

v 2δ δ
μ= = = .

2πω 2πω πω  
Вважаючи, що внутрішні опори в матеріалі пружних зв'язків підкорюються 

гіпотезі в'язкого тертя, пружно-в'язка сила в основних пружних зв'язках при зсуві центру 
тяжіння О маси m (рис. 1) на величину х визначиться виразом 

( μ ).S С x x         (6) 
Рис. 1. Розрахункова схема одномасної ВМ з 

інерційним приводом та направленим рухом ВО 
 

Підставляючи (4) в рівняння (3), 
отримаємо неоднорідне диференційне 
рівняння другого порядку, що описує рух 
лінійного осцилятора 

μ ( )mx Сx Сx F t       (7) 
або 

2 2
1 1

1
μ ( )x p x p x F t

m
    .  (8) 

Рівняння (5,6) є основними рівняннями для розрахунку і аналізу одномасних ВТМ з на-
правленим рухом ВО. Вираз збурючої сили F(t) залежить від типу приводу, встановленого на 
ВМ. Динамічна розрахункова схема ВМ з інерційним дебалансним приводом (рис. 1) та на-
правленими коливаннями складається з лінійного осцилятора і приводу, що має три дебаланс-
них вібратора - два на крайніх валах загальною масою 1/2то і один на головному середньому 
валу масою 1/2то. Кожний дебаланс розташований на відстані r від вісі обертання. 

Збурюючі сили діють у напрямі робочих коливань машини, врівноважуючись в напрямку 
нормальному до робочого. Сила, що розвивається приводом при нерухомій (не обуреній) 
системі 

0 0 0( )F t m x   ,      (9) 
де проекція на вісь х переміщення дебалансних мас при не збуреній системі 

0 sinω .x r t   (10) 

Під дією приводу центр ваги маси m зміщується на величину х, набуваючи прискорення x, 
завдяки чому збурююча сила, що діє на осцилятор, складе 

 

0 0( ) ( )F t m x x    ,  (11) 
або після підстановки х0 з формули (10), отримуємо 

2
0( ) ( ω sinω )F t m r t x   .    (12) 

Підставивши в диференційне рівняння руху осцилятора (2) значення F(t) з виразу (12), 
отримаємо диференційне рівняння, що описує рух ВМ з інерційним самобалансним приводом 

2
0 0( ) μ ω sinω .m m x Сx Сx m r t         (13) 

Частинний розв'язок (13), що відповідає сталим коливанням системи, має вигляд 
sin(ω φ)x A t  ,     (14) 

де амплітуда вимушених коливань системи 
2

0

2 2 2 2 2 2
0

ω

μ ω ( ω ω )

m r
A

С С m m


  
,    (15) 

а кут зсуву фаз між переміщенням x і зміщенням дебалансів привода хо 
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2 2
0

μ ω
φ arctg

ω ω

С

С m m


 
.     (16) 

Для оцінки збурюючої сили приводу підставимо (14) у вираз (12) і отримуємо 
( ) sin(ω ψ),F t P t        (17) 

де амплітуда збурюючої сили привода 
2 2 2 2 2

2
0 2 2 2 2 2 2

0

μ ω ( ω )
ω

μ ω ( ω ω )

С С m
P m r

С С m m

 


  
   (18) 

і кут зсуву фаз між зсувом дебалансів приводу х0 і збурюючою силою F(t) 
3

0
2 2 2 2 2 2

0

μ ω
ψ .

μ ω ( ω )( ω ω )

m С
arctg

С С m С m m


   
   (19) 

Для визначення енергії, що надається збурюючою силою та розсіюється за один цикл коли-
вань в розглянутій системі з інерційним приводом, розрахуємо петлю гістерезису. 
Підставляючи в вираз для сили в пружному зв'язку S значення х з формули (10), отримаємо 

μ (ω φ) μ ω (ω φ).S Сx Сx СAsin t СA cos t        (20) 
Виключаючи час t з формул (11) і (20), маємо 

2

2
μ ω 1 .

x
S Сx СA

A
  



    
(21) 

Рівняння (21) описує еліптичну петлю гістерезису. Напіввісі еліпсу, виміряні в напрямі ко-
ординатних осей, складають A і μcAω. Площа петлі гістерезису становить 

2 2

2 2
μ 1 μ 1

r r r r

пз

r r r r

x x
W Sdx Sdx С x A dx x A dx

A A
 

   

    
                   

   
 

 
(22) 

і після підстановки (15) у формулу (22) маємо 
2 2 5
0

2 2 2 2 2 2
0

πμ ω
.

μ ω ( ω ω )пз

Сm r
W

С С m m


  
    (23) 

Відповідно потужність, що витрачається на подолання опорів у пружних зв'язках 
2 2 6
0

2 2 2 2 2 2
0

μ ω

2[μ ω ( ω ω ) ]
пз

пз

W Сm r
N

T С С m m
 

   .   (24) 

Реактивний момент опору навантаження ЕП від втрат у пружних зв’язках 
2 2 5
0

2 2 2 2 2 2
0

μ ω
.

ω 2(μ ω ( ω ω ) )
пз

пз

N Сm r
М

С С m m
 

  
   (25) 

При обертанні деталей підшипників кочення в місцях контактів завжди виникає тертя [18-
20]. Аналіз кінематики і динаміки підшипників кочення показує, що в підшипниках існує як 
тертя кочення, так і тертя ковзання. Кожна складова загальних втрат на тертя складним чином 
залежить від умов експлуатації (частоти обертання, навантаження, температурного режиму і 
мастила) і конструктивного виконання, що визначає контактні взаємодії. На практиці втрати на 
тертя в підшипниках кочення характеризуються моментом тертя Мтр, еквівалентним моменту 
обертання для подолання опору обертанню за даних експлуатаційних умовах, викликаного за-
гальними втратами на тертя (тертя кочення, ковзання, а також тертя в змащувальному шарі).  

Момент тертя в підшипниках залежить від багатьох фактів і насамперед від навантаження, 
частоти обертання, мастила, конструктивних особливостей, класу точності підшипника та ін..  

При рекомендованих умовах експлуатації, коли результуюче навантаження не перевищує 
10-20% динамічної вантажопідйомності, момент тертя може бути орієнтовно визначений за 
формулою: Мтр=fтр·P·d/2, де fтр - приведений коефіцієнт тертя; Р - результуюче навантаження 

на підшипник ( 2 2
r aP F F  ); d - діаметр отвору в підшипнику. З урахуванням типу 

підшипника і умов експлуатації наведений коефіцієнт тертя може приймати значення 
fтр=0,001-0,02 (для роликопідшипників дворядних сферичних з бочкоподібними роликами 
fтр=0,004). 

Надійність роботи і довговічність вібраційного живильника значною мірою визначається 
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терміном служби підшипникових вузлів вібратора. У зв’язку з цим одним з найважливіших 
елементів розрахунку є визначення навантажень на підшипники вібратора.  

При обертанні трьох валів вібратора дебаланси вібратора створюють обертову відцентрову 

силу: на середньому валу - 
2

0

2

m r
, на крайніх валах - 

2
0

4

m r
. Внаслідок того, що дебаланси 

вібратора, з'єднані шестернями, обертаються з однаковою швидкістю в протилежні сторони, 
нерухомий вібратор створює прямолінійну збурюючу силу 2 sin(ω )mr t . 

Розділивши всі члени рівняння (13) на коефіцієнт при вищій похідній (т+то) приведемо 
його до виду, зручному для розрахунку 

2 22 ω sin(ω ),x nx p x qr t        (26) 

де 0

0

m
q

m m



 - співвідношення обертових і загальної мас коливальної системи; n – приведений 

коефіцієнт в’язких опорів пружної системи, 
0

μ
2 ;

С
n

m m


 0

С
p

m m



 - власна частота коли-

вань гармонійного осцилятора. При нерухомій коливальній системі на підшипники вібратора 
діє сумарний тиск 

2
0 0 0 .пF m r m g       (27) 

У виразі (27) можна знехтувати силами тяжіння дебалансу mog унаслідок їх малості порів-
няно з діючими відцентровими силами morω

2.  
У режимі сталих коливань внаслідок того, що вантажонесучий орган переміщується з при-

скоренням ,x сила тиску на підшипники вібратора дорівнює  
2

0 ( ω sinω ).пвF m r x t       (28) 

Підставивши в вираз (28) значення прискорення x  коливань гармонійного осцилятора, 
отримаємо навантаження на підшипники вібратора 


2 2 2 3

2 2
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ω ( ω ) ω
ω 1 sin ω sin 2ω .

4 ω ( ω ) 4 ω ( ω )пв

q p qn
F m r t t

n p n p

 
        

(29) 

Робота, що витрачається за один оборот на подолання сил тертя в підшипниках вібратора  
2

пв тр п

0

ω ,
2

D
W f F d t



       (30) 

де fтр - приведений коефіцієнт тертя в підшипниках вібратора; D - діаметр бігової доріжки під-
шипників вібратора, м. Підставивши в цей вираз значення Fпв з (28) и виконавши інтегрування, 
отримуємо 

2 2 2
2 2

0 2 2 2 2 2

ω ( ω )
2πμ ω 1 .

2 4 ω ( ω )
пв

q p
W sm r

n p

   
      

   (31) 

Потужність, що витрачається на подолання сил тертя в підшипниках вібратора, дорівнює 

2 2 2
2 3

2 2 2 2 2

ω ( ω )
=η ω 1 .

2 4 ω ( ω )
пв

пв

W q p
N smr

Т n p

   
      

   (32) 

де S=D/2r - співвідношення діаметра бігової доріжки підшипника і ексцентриситету обертових 
частин вібратора. Тоді значення реактивного моменту опору навантаження електропривода від 
втрат у підшипниках вібратора 

2 2 2
2 2

2 2 2 2 2

ω ( ω )
η ω 1 .

ω 2 4 ω ( ω )
пв

пв

N q p
М smr

n p

    
      

  (33) 

Миттєве значення активного моменту опору дебалансу центрального валу тривального 
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вібратора в будь-який момент часу 0
. sin(ω )

2деб ц

m
М rg t , тоді як активний момент опору 

дебалансів крайніх валів тривального вібратора 0
. sin(ω )

4деб к

m
М rg t . Тоді сумарне миттєве 

значення активного моменту опору тривального вібратора, приведене до валу електродвигуна, 
враховуючи ККД передачі вібратора ηп.в та передатне відношення редуктора і, матиме вигляд 

0 0

п

( ) sin(ω ) sin(ω ).
2 2 ηп

m m
М t rg t rg t

i
 

 
   (34) 

Визначаємо діюче значення активного моменту опору тривального вібратора, приведене до 
валу електродвигуна, за формулою 

0

п0

1 1
( ) (1 ), Нм.

η2 2

Т

п п

m rg
М М t dt

Т i
   

    (35) 

Значення потужності, необхідної для переміщення матеріалу визначимо за формулою: 

0

п

ω 1
ω = (1 ), Вт.

η2 2
п п

m rg
N М

i
  


   (36)  

Таким чином, приведений статичний момент опору ЕП ВМ з інерційним дебелансним при-
водом та направленим рухом коливань 

,C пз пв пM M M M    Нм,    (37) 
після підстановки отриманих залежностей  (25), (33), (35), отримуємо залежність від кутової 
швидкості приведеного до валу двигуна статичного моменту опору ЕП ВМ 

2 2 5 2 2 2
2 20 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 п

μ ω ω ( ω ) 1
η ω 1 (1 ),

2(μ ω ( ω ω ) ) η2 4 ω ( ω ) 2 2
C

cm r m rgq p
M smr

c c m m in p


      
         

(38) 

Висновки і шляхи подальших досліджень. Момент опору електроприводу вібромашини з 
інерційним дебалансним приводом та направленим рухом коливань складається з реактивного 
моменту опору навантаження від втрат у пружних зв’язках, моменту, що витрачається на подо-
лання сил тертя в механізмі приводу (підшипників кочення вібратора) і активного моменту 
опору, який необхідний для переміщення матеріалу, що транспортується.  

У даній роботі отримані залежності всіх зазначених складових моменту опору електропри-
вода вібраційного живильника з тривальним вібратором та направленим рухом коливань; отри-
мана залежність від кутової швидкості приведеного до валу двигуна статичного моменту опору 
ЕП ВМ. Встановлені залежності можуть використовуватись при аналізі системи ЕП-ВМ при 
визначенні характеру руху приводу при відомих моментах двигуна і опору, що і є шляхами по-
дальших досліджень.  
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ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАЗРАБОТКИ ПЕТРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРЬЕРОМ №3 
 

Описаны основные принципы повышения эффективности разработки Петровского железорудного месторожде-
ния путем перехода на уступы высотой 30 м, увеличением крутизны бортов, применением комплекса буровзрывных 
работ, транспортированием горной массы крутонаклонными конвейерами поверхностного размещения.  

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. С переходом к отработке 
глубоких горизонтов карьера становится очевидным, что непринятие мер по изменению пара-
метров общепринятых элементов систем разработки приведет к ухудшению условий ведения 
горных работ.  

Имеющийся наличный парк горнотранспортного оборудования на карьере и его типораз-
меры с ухудшающимися с глубиной условиями работы предопределили усложнение организа-
ционной взаимосвязи технологических систем и ухудшение технико-экономических показате-
лей его работы.  

Необходимо также отметить, что с увеличением глубины карьера происходит постоянный 
рост объемов разработки вскрышных пород на глубоких горизонтах. Выходом из сложившейся 
ситуации может служить переход на отработку месторождения уступами увеличенной высоты.  

В это же время разработка железистых кварцитов Петровского месторождения карьером 
№3 ведется с применением уступов высотой 15 м по скальным породам и по руде, а по рыхлой 
вскрыше (верхние горизонты) высотой уступов 10 м.  

В России и в других странах внедряется технология с применением уступов высотой 30м и 
отработкой их экскаваторами ЭГ-12АУ, RH 170 фирмы Катерпиллер, а также ЭКГ-8И, ЭКГ-
12,5 и др., что позволило существенно изменить параметры систем разработки и улучшить тех-
нико-экономические показатели отработки месторождений [1,2]. 

Анализ исследований и публикаций. К настоящему времени накоплен определенный 
опыт по отработке уступов увеличенной высоты. Так, на верхних горизонтах карьеров ЦГОК, 
ИнГОК, ЮГОК, Первомайского СевГОКа и карьера №3 НКГОКа успешно была проведена 
проверка взрывания и отработка уступов высотой 25-30 м [3,4]. 

Перевод Сибайского и Коршуновского карьеров с 15 на 20-метровые уступы позволил по-
высить производительность на транспортном комплексе за счет сокращения длины транспорт-
ных коммуникаций, объема путевых и вспомогательных работ на уступах, а также увеличить 
производительность бурового станка по горной массе в результате сокращения перебуров и 
времени на вспомогательные операции [5,6]. 

С переходом к отработке уступов с 12 на 15-метровые среднемесячная производительность 
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экскаватора изменялась со 125 до 133 тыс. м³.  
Изложенное подтверждает положительное влиянии перевода вспомогательного оборудова-

ния к отработке уступов увеличенной высоты и замене бурового и горнотранспортного обору-
дования [7,8]. 

Постановка задачи. Задание исследований - совершенствование работы железорудного 
карьера №3 Петровского месторождения на основе циклично-поточной технологии с перехо-
дом на уступы высотой 30м, увеличенной крутизны бортов и использования крутонаклонных 
конвейеров поверхностного размещения с учетом результатов ранее проведенных исследова-
ний [9,10] стойкости бортов и уступов при различной их высоте и крутизне на различных глу-
бинах с учетом физико-механических характеристик пород; обобщены результаты теории и 
практики стойкости уступов и бортов в разных горно-технических условиях, а также влияния 
взаимодействия скважинных зарядов и элементов их конструкций на степень нарушенности 
приконтурной зоны. Разработана технология ведения горных работ [1,11]. 

Изложение материала и результаты. Как установлено, с увеличением высоты уступа 
снижаются затраты на буровзрывные работы, уменьшается количество рабочих горизонтов в 
карьере, что приводит к снижению себестоимости транспортирования горной массы, увеличи-
вается угол откоса рабочего борта карьера, а значит уменьшается текущий коэффициент  
вскрыши и, в целом, повышается эффективность разработки месторождения.  

Учитывая вышеизложенное, дальнейшую разработку карьера №3 рекомендуется вести ус-
тупами высотой 30 м с разделением на подуступы. Нижний подуступ разрабатывается про-
дольными заходками, верхний - поперечными заходками   (при автомобильном транспорте) 
длиной, равной ширине развала минус ширина подпорной стенки на  этом подуступе;  при же-
лезнодорожном транспорте - двумя продольными заходками. Предложенная схема обеспечива-
ет безопасную работу экскаваторов. 

Формирование откосов сдвоенных и строенных уступов с углами погашения 50-70° осуще-
ствляется в следующей последовательности:  

постановка сдвоенных (Hу=30 м) и строенных (Hу=45 м) уступов в предельное положение с 
углами погашаемых откосов 50,55,60,65 и 70° производится с применением предварительного 
щелеобразования [12-14]; 

минимальная ширина приконтурной зоны R, при которой создание отрезной щели (ОЩ) 
является обязательным, составляет 30 м; 

бурение скважин ОЩ при сдваивании и страивании уступов  с углом наклона  (погашения) 
50° производится станком с глубиной бурения до 60 м под углом 55° на всю высоту уступа (30-
45 м); на высоту подуступов (h=15 м) под углом 60°, при этом верхний подуступ обуривается 
обычно станком СБШ-250МН, нижние подуступы - станком бурения «под себя»; 

скважины ОЩ на уступах с углом погашения 70° при Hу=30 м бурятся под углом 75°, при 
Hу=45 м верхний  подуступ обуривается под углом 75°, нижний - вертикальными скважинами; 

расстояние между скважинами ОЩ 2,5 м при их диаметре 100-200 мм, величина перебура 3 м. 
Минимальное расстояние между экраном и технологическими скважинами 2 м. Длина от-

резной щели превышает длину взрываемого блока на защищаемом фланге уступа на половину 
ширины блока. 

Заряжание скважин ОЩ производится рассредоточенными зарядами из тротиловых шашек 
(заряд – гирлянда). Величина линейного заряда в скважинах ОЩ должна находится в пределах 
3,5-4,0 кг /пог. м. Диаметр шлангового заряда при плотности заряжания ВВ 900 кг/м³ в зависи-
мости от величины линейного заряда находится в пределах 70-76 мм. Взрывание заряда в сква-
жинах отрезной щели мгновенное и производится за 5-7 дней до технологического взрыва в 
приконтурной зоне. Параметры приконтурной зоны и порядок ее отработки. 

Отработка приконтурной зоны ведется двумя полосами. Первая полоса включает в себя не 
более четырех рядов скважин, вторая полоса, непосредственно примыкающая к ОЩ, также 
включает в себя (с учетом коротких скважин) не более 3-4 рядов. Буровзрывные работы осуще-
ствляются по сетке соответствующей категории пород по взрываемости и принятой на карьере. 
В крепких трудновзрываемых породах расстояние между короткими скважинами в ряду может 
быть уменьшено. Схема коммутации зарядов в скважинах приконтурной зоны диагональная. 
Величина замедления между ступенями взрывания 20-35 мс [15,16]. Взрывание скважин второй 
полосы производится только на подобранный забой. Отгрузка пород первого подуступа (верх-
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него) во второй полосе производится экскаватором ЭКГ -8И слоями равной мощности (hc=6-
8м). Отгрузка пород нижних подуступов может производиться на полную высоту подуступа 
(h=15м) без разделения на слои. 

Прогнозирование устойчивости бортов карьера №3 при переходе на глубины 300-500 м. 
Согласно проведенных исследований приведенные углы погашения бортов карьера приня-

ты: северного - 44°, южного - 34°, восточного - 34-40°, западного - 40°. Расчеты показывают, 
что предлагаемая технология работы карьера уступами высотой 30м, при которой углы откосов 
бортов карьера увеличатся на 4° против существующей традиционной технологии с высотой 
уступа 15 м позволит уменьшить объем вскрышных пород на 5-6%.  

Постановку сдвоенных уступов (Hу=30 м) в предельное положение с углами погашенных 
откосов 50-70° необходимо производить с применением предварительного щелеобразования. 
Опыт заоткоски уступов карьеров показывает, что применение вертикальных отбойных сква-
жин не позволяет формировать наклонные поверхности скальных уступов под откосами более 
40-45° из-за сложного структурного строения массива  горных пород и его нарушенности се-
риями массовых взрывов [17,18]. 

Определение ширины рабочих площадок с применением гидравлических экскаваторов. 
Существующий экскаваторный парк представлен в основном экскаваторами ЭКГ-8И. За-

мену устаревших экскаваторов рекомендуется осуществлять на более совершенные гидравли-
ческие экскаваторы. Карьерные прямые и обратные лопаты типа гидравлических созданы в 
России. Базовая модель ЭГ-12АУ с челюстным ковшом и электрогидравлическим приводом 
имеет унифицированное ходовое оборудование с мехлопатой ЭКГ-5А. Обратная лопата ЭГО-
8У является модификацией прямой ЭГ-12АУ. Степень унификации по гидроприводу – 100%, 
по механической части – около 85%. 

Гидравлические экскаваторы по сравнению с канатными относятся к оборудованию нового 
технического уровня (табл. 1). Они находят все более широкое применение в мировой практике 
открытых горных работ. Гидравлические экскаваторы имеют в два раза меньшую массу, усилие 
копания на 25% больше, чем у канатных экскаваторов с одинаковой вместимостью ковша.  
Кроме того, уменьшается износ зубьев и режущей кромки ковша, отпадает необходимость в 
замене канатов. 

Одновременно с вводом в эксплуатацию гидравлических экскаваторов следует переходить 
на разработку месторождения высокими уступами. Взрывание высоких уступов уменьшает 
удельную энергоемкость разрушения пород взрывом, которая учитывается умножением на ко-
эффициент Ку, определяемый по формуле 

Ку = 1,03√15/Ну, 
где Ну – высота уступа, м. 

Значение этого коэффициента для высоты уступа 15 м составляет 1,03, а для высоты уступа 
30м – 0,86, следовательно, энергоемкость разрушения пород взрывом при увеличении высоты 
уступа от 15 до 30 м снижается на 16,5 %. 

 Таблица 1  
 

Сравнительные технико-экономические показатели рассматриваемых экскаваторов 
 

Показатели ЭКГ-8И ЭГО-8У ЭГ-12АУ 
Техническая производительность, м³/ч 720 1100 1260 
Расход электроэнергии на выемку и 
погрузку породы, кВтч/м³ 

0,83 0,56 0,58 

 

Транспортная система карьера рассмотрена в двух вариантах: первый - комбинированная 
железнодорожно-автомобильная с применением существующей транспортной системы; второй  
- рассмотрено строительство комплекса ЦПТ с годовой производительностью 18000 тыс. т в 
год (6000 тыс.т по руде и 12000 тыс.т по скальной вскрыше), по выдаче горной массы из карье-
ра на высоту 165 м. Горная масса автотранспортом подается на перегрузочный пункт конвей-
ерного подъемника, размещенного на гор. -45 м и выдается на приемную площадку склада, 
расположенного на гор.+105 м, где отгружается в ж/д транспорт, с доставкой руды на ДОФ 
комбината,  а вскрыши на отвал №2. 

Трассу для конвейерного подъемника, который будет строиться под углом 16°, предусмат-
ривается расположить на юго-западном борту карьера, чтобы не нарушить железнодорожную 
транспортную систему карьера. Строительство влечет за собой подвигание и выставление до 
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гор. -45 м юго-западного борта карьера в отработанный вид. 
Объем горно-капитальных работ по удалению вскрышных пород, необходимый для поста-

новки участка борта в отработанный вид составит порядка 8 млн м³, а объем вскрышных работ, 
которые извлекаются в процессе строительства трассы конвейерного подъемника открытого 
исполнения, составит 150 тыс. м³. 

Параллельно изложенному, рассмотрено строительство комплекса ЦПТ с такой же произ-
водительностью и высотой подъема, но с применением крутонаклонного конвейера (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительные достоинства перехода на наклонные и крутонаклонные конвейеры 

 

Конвейерные комплексы ЦПТ 
Наименование показателей 

наклонный крутонаклонный 
Угол установки конвейера на борту карьера, град 16-18 45-50 
Длина конвейера, м 800 360 
Производительность комплекса, млн т/год 
 

18 
из них по руде 6 

18 
из них по руде 6 

Среднепотребляемая мощность, кВт 3100 2800 
Капитальный вложения на строительство ком-
плекса ЦПТ (предположительно),  тыс.грн 

84468,5 61000,0 

Объем горных работ по подготовке борта карье-
ра под строительство конвейера, млн м³  

8,4 2,2 
 

Достоинства наклонного конвейерного комплекса заключаются в использовании оборудо-
вания, которое работает на комплексах ЦПТ Кривбасса и производится на украинских заводах, 
а к достоинствам крутонаклонного конвейерного комплекса относится возможность пересекать 
существующие транспортные коммуникации. 

Выводы и направление дальнейших исследований. В результате изучения геологического 
строения и условий залегания рудных тел Петровского месторождения, разрабатываемого карье-
ром №3, разработаны рекомендации по повышению устойчивости откосов уступов и приведен-
ных углов погашения откосов бортов карьера №3 при разработке до глубин более 300 м:  

постановка сдвоенных (Ну=24 и 30 м) и строенных (Ну=45 м) уступов в предельное поло-
жение с углами погашенных откосов 50,55,60,65,70 и 75° производится с обязательным приме-
нением предварительного щелеобразования ОЩ; 

минимальная ширина приконтурной зоны (R), при которой создание ОЩ является обяза-
тельным, составляет 30 м. В результате по южному борту углы в пределах 33-34°, так как на 
борту расположены основные коммуникации железнодорожного транспорта; 

характер «решетки» трещиноватости массива западного крыла аналогичен восточному 
борту, в связи с чем расчетные значения прочности приняты аналогично расчетным значения, 
полученным для восточного. Угол наклона борта рекомендуется в пределах 38-40°. Кроме того, 
на борту сконцентрированы автодороги для вывозки руды на перегрузочные станции и далее на 
обогатительную фабрику, а также вскрышных пород на расширяемую часть отвала №1 и №2. 
Углы откосов уступов на горизонтах карьера, исходя из физико-механических свойств разраба-
тываемых пород, в конечном положении рекомендуется принять: для рыхлых пород  35°, для 
скальных пород 60-70°. В рабочем положении углы откосов уступов не должны превышать: для 
рыхлых пород 45° и скальных пород  80°. 

рекомендуемый угол откоса северного борта в пределах 44-45°, так как борт должен интен-
сивно разрабатываться в горизонтальном направлении на 60-65 м в год в течение 10-12 лет. 
При этом использование предложенных технологических схем по заоткоске уступов в пределах 
рекомендуемых контуров обеспечивает устойчивость откосов и бортов уступов, безопасность 
ведения горных работ и позволяет сохранить объемы вскрышных работ; 

приведенные углы погашения откосов восточного борта находятся в пределах 38-40°, вви-
ду того, что на борту расположена железнодорожная стация «Петрово» для заезда в карьер на 
горизонты +95, +85, +75 и вывозки вскрышных пород на отвал №2. В дальнейшем восточный 
борт должен быть постоянным На территории станции «Петрово» необходимо решить вопросы 
организации сброса ливневых талых вод, которые в настоящее время создают оползневые яв-
ления в северо-восточной части борта карьера; 

в результате приведенные углы погашения откосов бортов карьера составляют: северного 
борта - 44°, восточного борта - 38-40°, южного борта - 33-34°, западного борта - 38-40°, при вы-
соте уступа 15 м и позволяют их  увеличить до 44° при высоте уступа 30 м, что уменьшит объ-
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ем вскрышных пород на 5-6% или на 40,6 млн м³. 
Годовой экономический эффект от внедрения результатов приведенных исследований со-

ставит 16,8 млн грн. 
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ВЫПУСК ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ПОД «ПЛАВАЮЩЕЙ» ПОТОЛОЧИНОЙ  
С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ЦЕЛИКОМ 
 

Проанализированы технологии выпуска руды под «плавающей» потолочиной. Предложены варианты систем 
разработки с выемкой руды вертикальными столбами и выпуском под защитным перекрытием с регулировочным 
целиком. 

 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Эффективность работы горных 

предприятий оценивается прежде всего обеспечением рационального использования недр при отра-
ботке месторождений, полным и качественным извлечением запасов полезного ископаемого.  

Снижение потерь и разубоживания за счет применения различных технических средств - высо-
копроизводительных машин и механизмов, позволяющих  в условиях подземных горных работ ин-
тенсифицировать выпуск и транспортировку руды лишь частично решают эту проблему, поскольку 
применение мощного оборудования ограничено параметрами горных выработок. 

Следовательно, необходим поиск новых технологических решений, позволяющих решить про-
блему уменьшения потерь и разубоживания руды при подземной разработке полезных ископаемых.  

                                           
© Чухарев С.М., 2014 
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Анализ исследований и публикаций.  Задачей снижения потерь и разубоживания полез-
ных ископаемых за счет применения новых технологических усовершенствований в сущест-
вующих системах разработки занимались украинские и зарубежные ученые.  

Наиболее глубоко рассматривался этот вопрос при отработке железорудных месторожде-
ний Кривбасса. Так, в частности в работах [1-3] на основании выполненных теоретических и 
опытно-экспериментальных работ научно обоснована и сконструирована новая система разра-
ботки без оставления междублоковых целиков и этажным выпуском руды под “плавающей” 
потолочиной из одиночного выпускного отверстия, уровень расположения которого понижает-
ся на высоту отрабатываемого слоя перед выпуском обрушенной руды. 

Установлено, что под “плавающей” потолочиной формируется технологическое простран-
ство, при этом площадь ее обнажения равна площади основания воронки выпуска и может в 
широких пределах регулироваться при подэтажной отработке блоков с этажным выпуском ру-
ды через центральную выпускную выработку путем изменения ее диаметра и высоты подэтажа. 

Доказано, что данный способ разработки обеспечивает снижение потерь и засорения руды 
в 1,5-1,8 раза, удельного расхода подготовительно-нарезных выработок в 2-3 раза и затрат на 
доставку в 2 раза за счет использования гравитационных сил для перемещения руды к выпуск-
ной выработке. 

Для снижения потерь и засорения руды при добыче подземным способом авторами [4] бы-
ли предложены варианты с разделением по периметру обрушенной породы и руды за счет при-
менения «плавающей» потолочины или гибкого металлического перекрытия из полосового же-
леза.  

В работах [5,6] рассмотрены вопросы использования «плавающей потолочины» при добы-
че руды под дном карьера. Автором доказано, что применение «плавающей потолочины» при 
такой технологии снизит ее разубоживание в 1,2-2,5 раза. 

Известен способ разработки рудных тел, использующий защитный слой переизмельченной 
руды. Он включает в себя скважинную отбойку рудного массива сверху вниз ромбовидными 
панелями под обрушенными породами, образование защитного слоя переизмельченной руды, 
разделяющего выпускаемую руду и обрушенные породы, взрывание дополнительно разбури-
ваемых скважин одновременно с основными скважинами панели и выпуск обрушенной руды 
через выпускные выработки, располагаемые со стороны лежачего бока [7,8]. Недостатками 
этих способа являются сравнительно большие потери и разубоживание руды. 

Цель исследований.  Цель данной работы - определение возможности регулирования 
движения «плавающей» потолочины при отработке месторождений полезных ископаемых под-
земным способом. Определение изменения показателей потерь и разубоживания при использо-
вании новой технологии. 

Изложение материалов и результаты. Выпуск руды под обрушенными породами изучен 
в достаточной степени, разработаны и внедряются различные технологии выпуска руды, одна-
ко потери и разубоживание руды в системах с обрушением на протяжении последних лет оста-
ются почти на одном уровне (15-18% -потери, 6-9 - разубоживание). Для снижения потерь и 
разубоживания разработаны и защищены авторскими свидетельствами [9,10] варианты систе-
мы разработки с выемкой вертикальными столбами и выпуском под защитным перекрытием, 
получившим название «плавающая» потолочина. 

В результате исследований установлено, что в процессе выпуска руды  отрезанная от мас-
сива пород висячего бока потолочина (1), опускаясь, опрокидывается в очистном пространстве. 
Это обусловлено углом залегания рудного тела и, соответственно висячего бока залежи. Нерав-
номерное движение и опрокидывание потолочины приводит к преждевременному разубожива-
нию руды пустыми породами. В связи с этим необходимо было решить вопрос обеспечения 
плавного, равномерного опускания потолочины в процессе выпуска руды. 

Одной из возможностей обеспечения равномерного опускания «плавающей» потолочины  
является придание ей горизонтального положения относительно выработок доставки и поддер-
жания такого положения в процессе выпуска. Для этого при обрушении руды в блоке под ниж-
ней частью потолочины оставляется целик (2) (рис. 1).  
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Рис. 1. Система разработки с выемкой вертикальными столбами и выпуском под 
защитным перекрытием 

 

Отработку залежи полезного ископаемого осуществляют в сле-
дующем порядке. 

Залежь полезного ископаемого делят на вертикальные блоки, высо-
та которых равна вертикальной мощности рудной залежи. Подготовка 
блока к очистной выемке заключается в проведении штреков доставки, 
ниш и выпускных воронок.  

За пределами отрабатываемого блока проходят буровые выработки 
для отбойки полезного ископаемого и выработку в породах висячего 
бока для образования «плавающей» потолочины.  

Образование «плавающей» потолочины осуществляют параллель-
но с проведением подготовительно-нарезных выработок в блоке и раз-
буриванием его массива.  

Отрезку верхней части «плавающей» потолочины осуществляют 
взрыванием скважин на обрушенные породы ранее отработанной части 
залежи полезного ископаемого.  

После образования компенсационной полости в нижней части бло-
ка обрушают массив блока.  

В верхней части блока путем недозаряда вееров скважин со сторо-
ны их устья, по всей длине блока образуем рудный целик.  

В результате проведенных исследований установлено, что при выпуске руды одна часть потоло-
чины опирается на целик, а противоположная продолжает свое движение до принятия потолочиной 
горизонтального положения. Этот момент можно определить по объему выпущенной руды 

Q = 0,5 L B  sin α 
где Q – объем выпущенной руды, т; L - ширина «плавающей» потолочины, м.; В - длина «пла-
вающей» потолочины, м.; sin α - угол падения висячего бока рудной залежи, град.;  - объемный 
вес отбитой руды, т/м3. 

После принятия потолочиной горизонтального положения заряжают ранее пробуренные в 
целике скважины и разрушают его.  

При дальнейшем выпуске фигура развивается симметрично, что предопределяет равномер-
ное разрыхление под всей потолочиной и плавное ее опускание в процессе выпуска руды.  

В связи с изменением угла наклона фигуры выпуска были проведены исследования выпус-
ка руды без потолочины и с потолочиной, но без регулировочного целика.  

Результаты исследований приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Показатели извлечения 
Выпуск руды 

Потери руды, % Разубоживание, % 
Коэффициент 

извлечения руды 
Без потолочины 10,9 9,4 0,89 
С потолочиной 8,0 8,8 0,92 
С потолочиной и целиком 4,7 7,3 0,95 

 

Как видно из таблицы, показатели выпуска руды под «плавающей» потолочиной с регули-
ровочным целиком лучше, чем при выпуске руды без потолочины или с «плавающей» потоло-
чиной, но без целика. Так, потери руды уменьшились в 2,2 раза, разубоживание – на 2,1%, ко-
эффициент извлечения руды повысился на 6%. 

Выводы и направление последующих исследований. Лабораторные исследования тех-
нологии выпуска руды под «плавающей» потолочиной с регулировочным целиком подтверди-
ли возможность существенного снижения показателей потерь и разубоживания и необходи-
мость дальнейших исследований параметров и функций  «плавающей» потолочины  
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ГРУПОВОЇ СПЕКТР-СТРУМОВОЇ  
ДІАГНОСТИКИ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 
 

Запропоновано вирішення наукової актуальної задачі моніторингу поточного стану асинхронних електродвигу-
нів, шляхом розробки інформаційної технології на основі інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з 
використанням математичного апарату нейронних мереж. Розглянуто особливості створення СППР моніторингу 
поточного стану асинхронних двигунів та діагностування їх можливих несправностей. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У силу своєї популя-
рності, оптимальному використанню асинхронних (АД) двигунів перешкоджає їхня висока по-
шкоджуваність, тому що АД розраховуються на строк служби 10-15 років без капітального ре-
монту, при умові їхньої правильної експлуатації, де під правильною експлуатацією розуміється 
його робота у відповідності із номінальними параметрами, вказаними у паспорті двигуна. 

Це призводить до порушення безперервності технологічних процесів з наступним браком 
продукції, витратами на відновлення і ремонт електродвигунів, а також на відновлення норма-
льних технологічних процесів виробництва. У свою чергу, використання методів, засобів та 
інформаційних технологій контролю та аналізу поточного технічного стану асинхронних елек-
тродвигунів, дозволяє впровадити інформаційну технологію обслуговування асинхронних еле-
ктродвигунів за поточним станом. Дана інформаційна технологія, шляхом моніторингу поточ-
ного стану обладнання, дозволяє до мінімуму знизити збитки від негативних наслідків за раху-
нок раннього виявлення дефектів, що зароджуються. При цьому витрати на технічне обслуго-
вування асинхронних електродвигунів можуть знизитися до 50% у порівнянні із обслуговуван-
ням «за графіком». Так як, майбутня експертна система повинна аналізувати поточний стан 
електрообладнання в реальному часі, і вчасно повідомляти про це оператору, у випадку виник-
нення передаварійних станів двигунів, було обрано пошкодження які не призводять до повного 
виходу з ладу обладнання. Такі дефекти спричиняють тільки подальше руйнування конструкції, 
що призводить, наприклад, до збільшеного енергоспоживання, вібрації тощо. 

Недоліками існуючих методів, засобів та інформаційних технологій є неврахування конс-
труктивних особливостей досліджуваного обладнання, які впливають на процес моніторингу 
поточного стану і знижують ймовірність розпізнавання дефектів, а також неможливість одно-
часного аналізу декількох досліджуваних об’єктів. 

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогоднішній день існують досить поширені інформа-
ційні технології, методи та засоби цифрової діагностики електрообладнання, зокрема асинх-
ронних електродвигунів. Одним із перспективних варіантів розв’язання задач моніторингу та 
діагностики електрообладнання є використання спектр-струмової діагностики на основі вико-
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ристання апарату нейромереж. Нейронні мережі можна використати для розв’язання задач кла-
сифікації, зменшення рівня шуму, виділення параметрів та розпізнавання змістовних елементів 
цифрових сигналів з високою точністю і швидкодією. Тому дані задачі є складовою загальної 
проблеми цифрової обробки сигналів і на сучасному етапі є важливі та актуальні. 

Зокрема, найпоширенішими методами діагностування асинхронних електродвигунів є та-
кі [4]: 

вібраційний спосіб оцінки технічного стану електродвигуна, за яким реєструють та аналі-
зують сигнал, який створює вібрація приладу; 

спосіб моделювання, який включає в себе етап розробки комп’ютерної моделі двигуна, 
з’єднання з устаткуванням за допомогою великої кількості датчиків; 

спектр-струмовий аналіз, спосіб діагностики двигунів, та пов’язаних з ними механічних 
приладів, у яких протягом заданого інтервалу часу відбувається запис значень струмів, які спо-
живає двигун. З отриманих значень виділяють характерні частоти для даного електродвигуна, 
перетворюють отриманий сигнал з аналогової форми у цифрову, а потім здійснюють спектра-
льний аналіз із отриманого сигналу та порівняння значень амплітуд на характерних частотах з 
рівнем сигналу на електромережі. 

Серед розглянутих методів, спектр-струмовий аналіз є найбільш перспективним та опти-
мальним методом, тому що він дозволяє досліджувати двигун не тільки безпосередньо 
під’єднавшись до нього (перші два способи), а й під’єднавшись до системи живлення. При 
спектр-струмовому аналізі найчастіше використовують пряме перетворення Фур’є, для отри-
мання, наприклад, амплітудно-частотної характеристики електродвигуна навіть у реальному 
час 

Постановка завдання. Науковою задачею виконуваних досліджень є розробка інформа-
ційної технології на основі інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень (СППР) з ви-
користанням математичного апарату спектрального аналізу та нейронних мереж. Задача є акту-
альною, оскільки її вирішення забезпечить зменшення ймовірності роботи обладнання у ава-
рійних режимах, а також зменшення витрат на планове обслуговування 

Викладення матеріалу та результати. В процесі досліджень було розглянуто необхід-
ність реалізації системи ідентифікації АД перед процесом моніторингу його поточного стану з 
метою підвищення якості розпізнавання аварійних режимів роботи, та моніторингу АД у ком-
плексі (декілька одиниць одночасно). 

Аналіз залежностей виникнення дефектів АД, шляхом математичних та експериментальних 
досліджень, показав ефективність використання струму в якості діагностичного параметру в 
інформаційній системі моніторингу АД, а також його універсальність, яка полягає в аналізі 
спектрального шуму двигуна з подальшою можливістю використання у якості навчаючої вибі-
рки для нейронної мережі, з метою ідентифікації асинхронного електродвигуна. 

Для побудови інформаційної системи моніторингу поточного стану асинхронного електро-
двигуна у якості основного методу моніторингу поточного стану АД було обрано спектр-
струмовий метод [1]. При цьому наявність виникнення того чи іншого дефекту характеризуєть-
ся підвищенням значення амплітуди на відповідній «дефектній» частоті з часом. Тому основ-
ною метою інформаційної експертної системи є аналіз (моніторинг) цих дефектних частот. Для 
реалізації процесу моніторингу, у відповідності до обраного методу, необхідно запам’ятати 
спектральний шум асинхронного електродвигуна (ідентифікувати його) (рис. 1), який він зали-
шає у електромережі, та порівнювати його через фіксовані інтервали часу. 

Рис. 1. Приклад реального спектра-
льного шуму 2 однакових АД P=3,5кВт, 
h=1500 об/хв, U=0.4 кВ (1,2 - характерні 
частоти відповідних АД) 
 

У якості засобів класифікації 
даних було обрано нейроні мере-
жі, а в якості навчаючої вибірки 
для нейромережі обираються ха-
рактерні частоти зі спектрального 
шуму асинхронного електродви-
гуна. Під характерними частотами 
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(ХЧ) розуміються частоти, де амплітуда має найбільше значення, окрім амплітуди з частотою жив-
лячої мережі. Вхідними даними, як при навчанні нейромережі, так і при тестуванні (ідентифікації), 
є діапазони частот із максимальним значенням амплітуди, тобто із масиву спектрального шуму 
U[m], необхідно знайти діапазон частот [m-p, m], в котрих із часом встановлюються максимальні 
значення амплітуд, де р - ширина (точність) діапазону, Ser - cереднє значення амплітуд 

Ser=max(U[m])/p     (1) 
Максимальні значення амплітуд для відповідного двигуна знаходяться у діапазоні [Аmin; 

Аmax], де Аmin та Аmax - мінімальні та максимальні значення амплітуд, котрі можуть виника-
ти на будь-якій частоті діапазону [m-p, m] АД, що ї є його основною властивістю. Дану особли-
вість можна пояснити, наприклад, скачками напруги в електромережі тощо. 

З метою аналізу впливу неоднорідності конструктивних особливостей однакових двигунів 
було створено модель АД у математичному пакеті MatLab. У результаті моделювання 20 одна-
кових електродвигунів з різними конструктивними особливостями, було отримано наступні 
результати: у середньому, розкид за 1,2,3 характерними частотами склав 30, 14 та 8 % відповід-
но. Отже, при моніторингу дефектів електрообладнання, ефективність розпізнавання пошко-
джень у середньому буде складати 84 % [3-4]. Отримані результати були підтверджені на реа-
льних АД. 

Для підвищення показника ефективності інформаційної технології розпізнавання та моні-
торингу дефектів електродвигунів, запропоновано використовувати статистичний коригуючий 
коефіцієнт θ, який враховує фізичні особливості електрообладнання, і розраховується  

n
n

i
i
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,      (2) 

де n - кількість частот, які ідентифікують електродвигун,  - дисперсія амплітуд ХЧ із серії до-
слідів. 

Отже, із урахуванням фізичних особливостей електродвигунів, частоти, характерні для різ-
них видів дефектів визначаються так 

 fнf
,      (3) 

де fн - частота відповідного дефекту, яка визначається у відповідності з існуючими залежностями. 
В умовах сучасних підприємств, якість споживаючої напруги не є ідеальною, що в свою 

чергу може істотно впливати на формування спектрального шуму АД. Дану особливість необ-
хідно враховувати при використанні апарату нейронних мереж, наприклад, використовуючи 
деякий критерій розпізнавання дефектів. 

У якості критерію розпізнавання дефектів для експертної системи запропоновано викорис-
товувати відносне значення спектральної густини електродвигуна (децибел), вимірювану в дБ. 
Це дозволяє врахувати несиметрію напруги живлення, яка може істотно вплинути на кінцевий 
діагностичний результат. Як вихідну величину (базисну) було обрано еталонні значення амплі-
туд на характерних для дефектів частотах. Під еталонними слід розуміти значення, отримані 
при навчанні нейронної мережі, тобто при запам’ятовуванні спектрального шуму АД у справ-
ному стані. 

У загальному випадку, діагностичний критерій розпізнавання виникнення дефекту, який 
дає можливість моніторингу поточного стану електродвигуна у цілому, має вигляд 
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де )(  iEA та )(  iПA - еталонне та поточне значення амплітуди струму електродвигуна відпові-

дно;  - частота, яка характерна для виникнення того чи іншого дефекту; n - кількість дослі-
джуваних дефектів;  - коригуючий коефіцієнт.  

У свою чергу, при виникненні дефекту, ∆k повинен приймати значення 

>∂ ,      (5) 
де ∂ - поріг чутливості, за допомогою якого можна регулювати та контролювати несиметрію 
споживаючої напруги, вплив шумів тощо, яка впливає на формування. Діапазон чутливості 
встановлюється експериментально, відносно технологічно-конструктивних особливостей обла-
днання та електромережі. 

Вибір кількості частот, які обираються у якості характерних частот, може істотно вплинути 
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на якість розпізнавання АД, на середній час навчання нейронної мережі, та у подальшому на 
час ідентифікації, що ,у свою чергу, може бути критичним показником для систем реального 
часу.  

Вплив кількості характерних частот на якість розпізнавання електродвигуна у електроме-
режі було проаналізовано із використанням імітаційного моделювання за методом Монте-
Карло. 

Отже, можна зробити висновок, що оптимальною кількістю є 4-5 ХЧ, які забезпечать до-
статню стійкість до шумів, та знизять ймовірність співпадань частот у випадку одночасного 
діагностування декількох електродвигунів. 

Також було проведено дослідження з вибору оптимальної структури синапсних зв’язків 
нейронної мережі. У відповідності до типу обраних даних, у якості навчаючої вибірки, для ви-
бору оптимального типу НМ у програмному пакеті Neuro Solutions, було протестовано най-
більш поширені типи нейронних мереж (як критерій було обрано кількість епох та час навчання 
при досягненні середньоквадратичної похибки 10-4, розмір вхідної та вихідної вибірки n=5). 

На основі отриманих результатів, та з урахуванням структури вхідних та вихідних даних 
(навчаючої та вхідної вибірки), було обрано у якості базової структури нейронної мережі бага-
тошаровий персептрон.  

Для даного типу нейронної мережі, з числом входів, наприклад, Р=5 (5 характерних частот, 
що ідентифікують електродвигун), та кількістю виходів m=1 (ідентифікований електродвигун 
або ні), згідно із теоремою Колмогорова-Арнольда-Хехт-Нільсона, кількість синапсних зв’язків 
(Lw), та кількість нейронів у внутрішньому шарі (N) повинна складати 

mmn
m
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P

mP
w 
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log1 2     (6) 
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У свою чергу, ця кількість, відповідно до вхідної навчаючої вибірки, буде змінюватись. У 
результаті досліджень було з’ясовано, що зі збільшенням кількості вхідних нейронів, кількість 
синапсних зв’язків та нейронів у внутрішньому шарі збільшується.  

Тому правильний вибір відповідної структури з’єднання синапсних зв’язків та кількості 
вхідних нейронів може істотно вплинути на продуктивність НМ, а це, у свою чергу, впливає на 
адекватність інформаційної системи діагностування АД. 

З метою вибору оптимальної структури НМ було використано еволюційний підхід на осно-
ві генетичного алгоритму.  

Вибір найкращої хромосоми відбувався у відповідності до обраних критеріїв (кількість си-
напсних зв’язків та час навчання НМ).  

У якості батьківських НМ (хромосом), у відповідності до кількості вхідних нейронів, оби-
ралися одно- та двошарові нейромережі з повнозв’язними синапсними зв’язками.  

Причому, процес селекції та утворення нових батьківських хромосом відбувався до погір-
шення критеріїв відбору (кількість епох та функції пристосованості). Також, при селекції та 
виборі найкращих осіб, враховувалася наявність мертвих нейронів, та однаково генетичних 
осіб. 

Найменшу кількість епох, час навчання та найменшу кількість синапсних зв’язків показу-
ють структури, які містять 5 або 6 вхідних нейронів (ХЧ). 

Оптимальними НМ є структури із кількістю вхідних нейронів 5 та 6. Результати вибору 
найкращих структур синапсних зв’язків в результаті роботи нейроеволюційного відбору наве-
дено у додатках до дисертаційної роботи. 

Для розроблюваної системи моніторингу, на основі розглянутих різновидів систем, для по-
будови ЕС, запропоновано використовувати багаторівневу нечітко-нейромережеву гібридну 
систему (ННС), яка буде складатися із підмереж нейромережевої та нечіткої логіки (рис. 2). 
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Рис. 2. Нечітка нейромережева система 
 

ННС містить чіткі входи та нечіткі 
степені впливів кожного входу на ситуа-
цію, і яка являє собою трьох-рівневу стру-
ктуру, яка здійснює контроль за станом l-ї 

складової (дефекту) системи ( kl ,1 ).  
Перший рівень являє собою вихідні 

дані (спектральні характеристики, взяті у проміжку [x0;xn]); другий рівень виконує фільтрацію 

ситуаційних ознак Сj( Nj ,1 ) - відокремлення шуму від корисного сигналу; третій рівень ви-
конує ідентифікацію ситуації (є дефект/ немає дефекту). Відповідно до кожного з рівнів, функ-
ціонування нейронної мережі має наступний вигляд 
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де s=2,3 - номери відповідного рівня, h=1,2 - номер результуючого стану, s
mf  - функція актива-

ція вихідного шару. 
Проведено аналіз та запобігання факторів, що впливають на розпізнавання АД у електро-

мережі. Нейронні мережі, з-за своєї властивості зниженої чутливості до шумів, не можуть ви-
ступати як гарний фільтр корисного сигналу.  

Тому, при вирішенні задачі параметричної ідентифікації АД, у основі якої лежить спектра-
льна діагностика сигналу, головною проблемою є виділення та визначення корисного сигналу 
(вищі гармоніки, які утворюють досліджувані об’єкти), який у подальшому буде слугувати на-
вчаючою вибіркою для нейронної мережі.  

Також, головною проблемою даного виду шумів, є спотворення корисного сигналу у випа-
дку, коли частоти шуму та корисного сигналу співпадають , що, у свою чергу, може призвести 
до неправильного розпізнавання дефектів електрообладнання. Тому необхідно використовувати 
додаткові фільтри сигналу 

Застосування паралельних та розподілених обчислень дозволило реалізувати кластерну 
модель СППР на підприємстві ПП «ФЕРРОВТОР», яка дозволяє підвищити продуктивність 
системи у цілому, і яка враховує індивідуальні властивості досліджуваних об’єктів. 

Розроблене програмне забезпечення на основі запропонованих рішень пройшло ряд промисло-
вих випробувань на ПАТ «Інгулецький ГЗК» у процесі моніторингу поточного стану електрооблад-
нання, та було впроваджено на підприємствах ПП «ФЕРРОВТОР» та ТОВ «НБС Технологія».  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Удосконалено інформаційну технологію іден-
тифікації двигуна у електромережі на основі спектр-струменевого аналізу вищих гармонік, які утво-
рює АД, яка відрізняється автоматичним створенням еталонного зразку роботи двигуна шляхом за-
пам’ятовування спектрального шуму роботи та порівнянням його із поточним, що дозволяє підвищи-
ти ефективність розпізнавання аварійних режимів електродвигуна на основі стійкості визначення па-
раметрів двигуна у відповідності до статичних та динамічних навантажень. 

На основі отриманих результатів доцільно проводити дослідження в напрямку створення 
інтелектуальної САПР моніторингу поточного стану асинхронних двигунів у комплексі із ін-
шими типами двигунів. 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕНОБЕТОН,  
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СОЕДИНЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗА 
 

В статье рассмотрены вопросы получения пенобетона повышенного качества за счет применения концентриро-
ванной железо-силикатной суспензии, которая представляет собой молотые железосодержащий компонент и бой 
стекла, а также применение специального порядка смешивания компонентов пенобетона, который заключается в 
приготовлении технической пены путем смешивания пенообразователя, железосодержащего компонента и части 
расчетного количества воды и приготовления раствора путем смешивания цемента, концентрированной железо-
силикатной суспензии и второй части расчетного количества воды с последующим смешиванием пены и раствора 
приводит к уменьшению количества пенообразователя, которая необходима для получения пенобетонной смеси 
определенной плотности и, как следствие, повышения прочности пенобетона. 
 

Проблема и ее связи с научными и практическими задачами. Тенденция развития рын-
ка строительных материалов в мире, так и в частности на территории Украины, устанавливает 
более высокие требования к ним. Большое внимание стало уделяться развитию энергосбере-
гающих материалов, сокращающих затраты на топливно-энергетические ресурсы, путем со-
кращения тепловых потерь. Также, немаловажной частью, требующей внимания, является сни-
жение себестоимости производства данных материалов, что в конечном итоге приведет к сни-
жению их рыночной стоимости и как следствие более высокой конкурентоспособности. Одним 
из способов снижения себестоимости производства может являться использование отходов. На 
данный момент на Украине использование промышленных отходов в производстве строитель-
ных материалов невелико. Поэтому разработка эффективных материалов для теплоизоляции в 
наши дни является актуальной. 

Производство теплоизоляционных материалов с использованием вторичных сырьевых ре-
сурсов и отходов промышленного производства можно в полной мере отнести к технологии 
ресурсосбережения, являющейся эффективным способом в борьбе с загрязнением окружающей 
среды. В частности использование отходов обогащения железных руд позволит сократить зе-
мельные участки, занятые этими отходами, снизить пылевыделения, сократить транспортные 
расходы, улучшить экологическую обстановку в регионе. 

Анализ исследований и публикаций. Как показывает анализ литературных данных [1-3], од-
ним из наиболее перспективных теплоизоляционных материалов для массового строительства, может 
стать пенобетон средней плотностью 200-300 кг/м3. В свете наметившейся в последнее время тенден-
ции к увеличению доли индивидуального и малоэтажного строительства наиболее веским преимуще-
ством пенобетона представляется возможность его монолитной заливки в построечных условиях: 
обычно применение монолитного способа возведения конструкций требует меньших материальных и 
финансовых затрат, позволяет сократить сроки строительства [8]. На данный момент для теплоизоля-
ции зданий на Украине  используют пенобетоны средней плотности 350-400 кг/м3 при прочности на 
сжатие 0,6-1,0 МПа. 

Постановка задачи. Перспективным как с технической, так и с экономической точки зре-
ния является  снижение средней плотности теплоизоляционного пенобетона. Однако это сни-
жение приводит к ряду технических трудностей. В первую очередь это необходимость исполь-
зования высокомарочных цементов, что влечет к увеличению их себестоимости. Так же обес-
печение устойчивой формовочной массы, необходимой для получения изделий плотностью 
200-300 кг/м3 является практически не решенной задачей. 

Эта работа посвящена решению этих задач и основывается на разработке технологии при-
готовления устойчивой формовочной массы из концентрированной вяжущей силикатной сус-
пензии (КВСС), являющейся альтернативой высокомарочного цементного теста. 

Изложение материала и результаты. Основой формовочной массы является концентри-
рованная вяжущая силикатная суспензия, полученная путем помола отходов обогащения же-
лезных руд и боя стекла.  

Одновременно из пенообразователя подготавливается стабилизированная техническая пе-
на. Смешивание технической пены с концентрированной вяжущей силикатной суспензии при-
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водит к получению формовочной массы, что обеспечивает изготовление теплоизоляционных 
материалов средней плотности 250-300 кг/м3.  

Для проведения экспериментальных  работ в качестве основных сырьевых материалов ис-
пользовались бой оконного стекла, оксиды железа, отходы обогащения железных руд Южного 
горно-обогатительного комбината и портландцемент марки М400 (производитель «Хайдель-
берг цемент» г. Кривой Рог). 

Исследования влияния  компонентов на свойства полученного материала производились с 
использованием математического планирования эксперимента.  

Для математической обработки результата использовался метод корреляционного анализа.  
Для исследования  физико-механических и теплофизических свойств камня и бетона ис-

пользовались стандартные методы.  
Параметром оптимизации была принята прочность камня на сжатие. 
Результаты исследования влияния концентрированной вяжущей силикатной суспензии, 

включающей молотый бой стекла и молотый железосодержащий компонент отходов обогаще-
ния железных руд (ООЖР), на прочность полученного камня приведены в табл. 1. 

           Таблица 1 
Влияние КВСС на прочность камня 

Вміст компонентів, мас. % 
Номер исследования 

ООЖР бой стекла портландцемент 
Среднее значение прочности  
на сжатие после сушки, МПа 

1 20 0,4 79,6 14,5 
2 20 20 60 21 
3 30 0,4 69,6 10 
4 30 20 50 30 
5 40 0,4 59,6 16 
6 40 20 40 14,8 

 
Анализируя результаты исследования определена рациональная область состава камня, вклю-

чающая 55-62% портландцемента, 37-42% ООЖР, 2,8-7,7% боя стекла. Для дальнейших исследова-
ний был выбран состав, включающий 58,2% - портландцемента, 36,4% - ООЖР, 5,4% - боя стекла.  

Так же установлено, что при введении в состав исследуемого материала помеленного отвального 
доменного шлака в количестве 3-8% интенсифицирует формирование первичной структуры (тверде-
ние), повышая предел прочности камня через трое суток твердения от 1,0 до 3,2 МПа.  

После определения оптимального состава сырья были проведены исследования по оптими-
зации микропористой структуры, обеспечивающей получение теплоизоляционного материала 
плотностью 250-300 кг/м3. С этой целью было изучено влияние поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ): смолы древесной обмыленной (СДО), сульфонола, ПО-6 на степень поризации 
суспензии молотого доменного отвального шлака. Поризацию суспензии молотого доменного 
отвального шлака проводили при В/Т = 10. 

Исследование показало возрастание степени поризации со стабилизацией пены при опре-
деленной концентрации, при увеличении содержания всех используемых ПАВ. Наибольшая 
степень поризации была получена при использовании СДО в количестве 1%. 

Результаты исследований показали, что оптимальное водотвердое отношение при изготов-
лении технической пены из СДО и концентрированной железо-силикатной суспензии является 
В/Т=10, что и было принято для дальнейших исследований. Низкая плотность материала была 
достигнута вспениванием смеси из ООЖР и молотого боя стекла. Для этих целей в растворную 
смесь вводили СДО в количестве 0,9% от массы твердых компонентов и вспенивали в ротор-
ном смесителе. Водотвердое отношение варьировалось в пределах 0,6-1,4. 

Исследованием было выявлено влиянии на плотность полученного материала, как водо-
твердым отношением составной раствора, так и затратой пены на 1 т формовочной массы.  

Так для получения материала плотностью 200 кг/м3 при В/Т=0,6 затрата пены составила 
1420 л на 1 т, а при В/Т=1,4 - 1130 л. 

Для дальнейших исследование водотвердое  отношение было принято 1,25. Затрата пены 
соответственно принята для материала плотностью 200 кг/м3 - 1480 л, 250 кг/м3 - 1250 л, 300 
кг/м3 - 980 л на 1 т формовочной массы.  

Исследованием дифференциальной пористости теплоизоляционного материала средней 
плотности 200-300 кг/м3 установлено, что в материале с меньшей плотностью в большей степе-
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ни присутствуют большие ячеистые поры и в меньшей капиллярные, чем в материале большей 
плотности. Снижение средней плотности теплоизоляционного материала приводят к увеличе-
нию его пористости, и как следствие к снижению его прочности.  

Для изучения влияния технологических факторов в процессе изготовления смеси на свой-
ства пенобетона, были проведены опыты с использованием технологии получения пенобетона 
состоящей из двух стадий. В ходе данных стадий отдельно изготовленная пена и раствор сме-
шивались между собой. Порядок смешивания компонентов пенобетона приведен в табл. 2.  

           Таблица 2   
    Порядок смешивания компонентов пенобетона, использованный в опытах 

№ порядка 
смешивания 

Порядок смешивания компонентов при полу-
чении пены 

Порядок смешивания компонентов при полу-
чении раствора 

1 ПО + Ц1 + В1 Ц2 + КЖСС + В2 
2 ПО + ВЗЗР + В1 Ц + КЖСС + В2 
3 Ц + ООЖР + ПО + В 

Примечание. ПО – пенообразователь; Ц – расчетное количество цемента; В – расчетное количество воды; 
КЖСС – концентрированная железо-силикатная суспензия; Ц1, Ц2 – части расчетного количества цемента; В1, В2 – 
части расчетного количества воды. 

В процессе проведения исследований выявлено значительное влияние порядка смешивания 
компонентов на свойства пенобетонной смеси (табл. 3).  

              Таблица 3   
      Плотность пенобетонной смеси 
 

Номер порядка смешивания ККоличество ПО, л/м3 Густота смеси, кг/м3 
1 0,4 1000 
1 0,5 720 
2 0,25 860 
2 0,5 680 
3 0,5 920 
3 0,75 720 

 Примечание. ПО – пенообразователь. 
 
 

Характерно, что использование второго принятого порядка смешивания компонентов пено-
бетона, при получении пены путем смешивания пенообразователя, железосодержащего компо-
нента (ООЖР) и части расчетного количества воды, а раствора - смешиванием цемента, кон-
центрированной железо-силикатной суспензии и второй части расчетного количества воды, 
привело к уменьшению количества заполнителя, необходимого для получения смеси наимень-
шей плотности. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Таким образом, проведенными ис-
следованиями установлено: 

Использование концентрированной железо-силикатной суспензии, полученной совмест-
ным помолом железосодержащего компонента с боем стекла, в качестве компонента пенобето-
на приводит к увеличению его прочности на сжатие. 

Использование специального метода, заключающегося в приготовлении технической пены 
путем смешивания пенообразователя, железосодержащего компонента (ООЖР) и части расчет-
ного количества воды и изготовления раствора путем смешивания цемента, концентрированной 
железо-силикатной суспензии и второй части расчетного количества воды, приводит к умень-
шению количества пенообразователя, необходимого для получения пенобетона заданной плот-
ности.  

Предполагаемый способ производства пенобетона за счет оптимизации процесса формиро-
вания структуры на этапе смешивания компонентов позволяет повысить устойчивость пеноце-
ментной смеси, получить мелкодисперсную пористую структуру, тем самым улучшить тепло-
физические характеристики пенобетона. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СОШНИКОМ СІВАЛКИ 

У статті наведено результати дослідження роботи сошника, за умови забезпечення глибини посівної борозни з урахуванням в 
ній вологості ґрунту. На основі побудованої математичної моделі визначено раціональні кінематичні і динамічні параметри 
переміщення сошника при керуванні від пневмоприводу. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Які тільки не пропо-
нуються науково-технічні рішення спеціалістами для поліпшення конструкції сівалок, і не див-
но, адже сівалка повинна бути дуже простою, дотепною і акуратною сільськогосподарською 
машиною. Вона повинна висівати і дрібні (морква, редис), і середні (ячмінь, пшениця), та 
великі (кукурудза, соняшник) насіння і не дробити їх, не кидати на поверхні, та не висаджувати 
глибоко, щоб у зерна вистачило сил пробитися до світла. При цьому вона повинна розкласти 
насіння рівномірно по полю, забезпечивши кожному зернятку свою потрібну площину ґрунту 
для надійної життєдіяльності. Ось скільки повинна вміти робити сівалка, а невиконання хоча б 
однієї з цих вимог приводить до недобору врожаю. 

Аналіз досліджень та публікацій. Для забезпечення високої точності та стабільної глиби-
ни висіву просапних культур, заданої продуктивності роботи посівного, в останні роки широко 
використовують різні типи сівалок для посіву просапних культур і спостерігається тенденція до 
їх інтенсивного розвитку [1,2]. 

Сівалка має в своєму складі: сошник; насіннєпровід, що висіває, з поєднаним до нього дат-
чиком висіву насіння; висівний апарат з cellular диском; котки, що накочуються; шлейф; вста-
новлений перед сошником пристрій грудковідведення; патрубок для введення в ґрунт порції 
активованих добрив і стимуляторів росту, який приєднаний до ємності для рідини та керується 
від контролера керування електроклапаном і електронасосом та механізмом регулювання 
жорсткості пружини колеса, що накочується, обід якого відповідає профілю борозни; блок 
живлення [3]. 

У стандартних моделей сівалок сошники піднімаються і опускаються всі разом, переми-
канням важеля з кабіни трактора. Сошник - це компонент обладнання, що обробляє ґрунт і 
створює в ньому канавку для розміщення зерна, добрив і пестицидів. При нульовій технології 
обробки, сошник повинен фізично підготувати грунт і висіяти зерно. Сошники, що використо-
вуються в традиційній та нульовій технології, мають різні форми висівної щілини. Практика 
свідчить, що найбільш важливим показником його механічних властивостей є форма висівного 
отвору, завдяки якій створюється необхідна мікроструктура в ґрунті, що впливає на проростан-
ня зерна. Зазвичай, використовуються сошники з трьома варіантами профілю висівного отвору 
і ще два варіанти висіву насіння без створення канавок: (I) V-образна щілина; (II) U-подібна 
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щілина; (III) перевернута Т-подібна щілина; (IV) ударна сівалка (утворює отвори і розміщує 
там одну або декілька насінин) і (V) поверхневий висів (розподіл насіння по поверхні). Працює 
даний сошник так. При русі сошника ґрунт підрізується знизу, піднімається на сошник і 
розсовується в сторони. Встановлені крила змінюють напрямок переміщення частинок ґрунту і 
направляють їх у центральну частину борозни, завдяки чому борозна закривається ґрунтом. 

Мета даної роботи. Незалежно від типу сошника і дозованого насіння (таке, що 
ущільнюється та не ущільнюється), нерівномірність подачі насіння в посівне ложе – одне з 
домінуючих джерел динамічної складової похибки висіву насіння. А тому, для мінімізації такої 
складової похибки доречно розглянути окремо нерівномірність подачі насіння із випускного 
каналу бункера та рівномірність розташування цього насіння у висівному ложе. Але більш до-
речно, на думку авторів, розглянути проблематику керування сошником за допомогою викори-
стання пневматичних приводів. 

Викладення матеріалу та результати. Пневматичні приводи (ПП) отримали широке за-
стосування при автоматизації виробничих процесів у сільськогосподарських машинах.  

Вони використовуються в якості приводів затискних і транспортуючих механізмів, для ди-
станційного керування і регулювання при автоматизації машин і пристроїв, що працюють в ро-
бочих органах кінематичних, гідравлічних та інших схем ґрунтообробних, посівних і саджаль-
них машин, машин для внесення добрив і захисту рослин, збиральної техніки, тощо. 

Таке широке застосування ПП пояснюється їх перевагами порівняно з іншими приводами, 
в першу чергу дешевизною, надійністю функціонування, простотою конструкції, порівняною 
легкістю їх експлуатації і обслуговування. ПП слід застосовувати в тих випадках, коли 
потрібно забезпечити високі швидкості руху робочого органу при відносно невеликих робочих 
зусиллях. 

Керуючі ПП призначені для забезпечення заданої послідовності переміщення виконавчих 
пристроїв у відповідності з необхідним законом їх руху. Основними елементами керуючих ПП, 
що встановлюються на сільськогосподарських сівалках, є пневматичні циліндри (ПЦ), у яких 
діаметр може коливатися від 0,01 до 0,3 м, а хід поршня від декількох міліметрів до 2-3 м при 
різноманітних конструктивних виконаннях. 

За допомогою ПЦ досягаються відносно високі швидкості (до 0,3 мм/мс), що має велике 
значення для підвищення продуктивності машин, точності позиціонування виконуючих 
механізмів, тощо. Термін служби ПЦ доведений до 10 млн. ходів. Тиск у виконавчих ПП зазви-
чай дорівнює тиску стисненого повітря в мережі (0,4-1МПа). 

Структуру сучасної сівалки можна навести сукупністю окремих елементів, кожен з яких 
виконує окремі функції-операції побудови посадочного ложе, висіву насіння, внесення добрив, 
тощо (рис.1а), а узагальнена розрахункова схема навантаження сошника сівалки від дії пневмо-
приводу надана на рис.1б. 

Сівалка має сошник, який містить корпус 1, жорстко пов'язаний з повідцем 2, плоский диск 
3, встановлений під кутом до напрямку руху, бункер 4 із насінням, яке направляється туковим 
проводом, ложе-утворювач 5 і загортач 14.  

Корпус 1 сошника забезпечений механізмом регулювання тиску і положення сошника що-
до рами 6, який складається з пневмоприводу 11 та електропневматичного пропорційного регу-
лятора тиску 12.  

Вузлом 10 шарнірно виконується кріплення повідця 2 до кронштейна 7.  
Пневмопривод 11 і повідець 2 виконані з можливістю зміни їх довжини робочої частини і 

зміни їх положення у вертикальному напрямку - регулюється глибина посівної борозни, яка 
контролюється датчиком 18 вологості ґрунту і датчиком глибини посівної борозни 19.  

Механізм регулювання тиску і положення сошника встановлений між повідцем 2 і упором 
8, які кронштейном 7 з'єднані з рамою 6. 
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Рис. 1 - Структура сошника з деякими елементам сівалки а  

та узагальнена розрахункова схема навантаження сошника сівалки від дії пневмоприводу б 

Пневмопривод 11 з'єднаний за допомогою вузлів 9 і 13 та встановлений з регулювання 
довжини штоку, відповідно з переміщенням повідця 2 з упором 8. До задньої частини корпуса 1 
сошника шарнірно прикріплений загортач 14, виконаний у вигляді дворіжкової скоби. 

Сигнал з мікроЕОМ 15 направляється на мікроконтролер 11-1 лінійного позиційного пнев-
моприводу 11, який відповідно до вхідних параметрів змінює величину вхідного (вихідного) 
тиску для керування приводним штоком. Шток пневмоприводу 11 приводиться в рух і змінює 
глибину посівної борозни. У процесі сівби наявність насіння у бункері контролюється датчи-
ком 17, а потік насіння по насіннєпроводу 4 - інтелектуальними ємнісними накладними датчи-
ками висіву 16 і по каналу зв'язку інформація з цих датчиків передається в мікроЕОМ 15. Дат-
чики 16 і 17 наявності та висіву насіння мають свою унікальну адресу, що забезпечує його 
ідентифікацію в системі контролю висіву насіння. МікроЕОМ 15 організовує опитування дат-
чика висіву 16 по каналу зв'язку І2С. Одночасно мікроЕОМ 15 по каналу зв'язку І2С збирає 
інформацію з інших датчиків шляху, датчиків рівня насіння і добрив у бункерах, датчика тем-
ператури масла в гідросистемі, датчиків оборотів вентилятора і дозатора, тощо. Потім 
мікроЕОМ 15 обробляє отриману інформацію від датчиків і підготовлює сигнали для керування 
механізмами сівалки. 

Використання такої сівалки дозволить якісно проводити смуговий посів з дотриманням 
заданої глибини загортання насіння по всій ширині захоплення агрегату в оптимальні 
агротехнічні строки при вологості ґрунту до 35%.  

Для забезпечення високої точності глибини висіву, заданої продуктивності роботи посівно-
го агрегату, в останні роки широко використовують різні конструкції сошників і спостерігаєть-
ся тенденція до їх інтенсивного розвитку, тому використання представленого сошника є доці-
льним.  

Незалежно від типу сошника (однодисковий, дводисковий, долотовидний, анкерний) і до-
зованого насіння (таке, що ущільнюється та не ущільнюється), нерівномірність подачі насіння в 
посівне ложе – одне з домінуючих джерел динамічної складової похибки посадки насіння.  

Тому, для мінімізації такої складової похибки доречно розглянути окремо нерівномірність 
подачі насіння із випускного каналу бункера та рівномірність розташування цього насіння у 
висівному ложе. 

Сипке насіння подається з бункера 4 через випускний канал у посівну борозну, глибина 
якої визначена мікроЕОМ 15 залежно від вологості ґрунту. Висівання насіння в ложе борозни 
виконується з середньою швидкістю Vо.  

Для підвищення точності глибини висіву та вологості ґрунту у цій борозні, при різних ре-
жимах роботи дозувального пристрою при видачі з бункера 4 насіння, необхідно визначити 
дійсні значення глибини борозни та вологості ґрунту у цій борозні [1,5].  

Для цього використовуються відповідні датчики 18 і 19.  
Після визначення цих параметрів і при зміні режиму роботи сівалки мікроЕОМ 15 подає 

сигнал на електропневматичний пропорційний регулятор тиску 12 (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура електроп-
невматичного пропорційного регу-
лятора тиску для регулювання по-
ложення приводної частини сош-
ника: рж - тиск живлення; рр - робо-
чий тиск 

 

Далі сигнал направляєть-
ся на мікроконтролер 11-1 
лінійного позиційного пнев-
моприводу 11, який відповід-
но до вхідних параметрів змі-
нює величину вхідного (вихі-
дного) тиску для керування 
приводним штоком, який 

приводиться в рух і змінює робочу глибину посівної борозни.  
Для визначення раціональних кінематичних і динамічних параметрів переміщення штоку, залеж-

но від інтенсивності переміщення сошника, розроблена математична модель системи. Рівняння руху 
приводного штока позиційного пневмоприводу з урахуванням загального силового навантаження на 
привід сошника сівалки від дії пневмоприводу (рис. 1б) можна навести у вигляді 

   (1) 

де M - приведена маса рухомих частин позиційного пневмоприводу та сошника з повідцем 2; х - 
поточне значення переміщення штока позиційного пневмоприводу - глибина борозни; t - 
тривалість переміщення штока позиційного пневмоприводу; p1,p2,pa - тиск в поршневій та 
штоковій камерах і атмосферний тиск; F1 - площа поперечного перерізу поршня,   ; F2 

- корисна торцева площа поршня, визначається як  , де D1,D2 - діаметри порш-

ня та штока позиційного пневмоприводу; Fm1, Fm2, Fm3 ,Fm4 - сила тертя ковзання щічок-полозів 
сошника по ґрунту, ложеутворювача, поршня та штока позиційного пневмоприводу. 

Тиск штоку пневмоприводу на приводну частину сошника залежить від властивостей вузла 
10, який шарнірно кріпиться повідцем 2 до кронштейна 7, вузла кріплення сошника до повідця 
2. Приймемо припущення, що ґрунт складається з частинок, настільки малих, що розмірами їх 
можна знехтувати та розглядати грунт, як суцільне середовище. Нормальний тиск від дії штоку 
на привід сошника з кутом нахилу до горизонту α, становить [4,5] 

  або    (2) 

Горизонтальний тиск від дії ґрунту на ложеутворювач можна визначити за рівнянням 

       (3) 

де у - глибина посівної борозни; k - коефіцієнт переміщення ґрунту, що визначається як 

       (4) 

де φ - кут природного відкосу ґрунту в покої; γ - питома вага ґрунту, яка залежить від вологості. 
Вертикальний тиск від дії ґрунту на стінки ложеутворювача можна визначити за рівнянням 

       (5) 

Рівнодіюче навантаження від дії ґрунту на приводний привід сошника становить 

     (6) 

де ,  - нормальний тиск від дії сипкого ґрунту на ложеутворювач в точках а і b;  - ро-

боча площа ложеутворювача, ; l ,b - відповідно довжина та ширина робочої ділянки 

ложеутворювача. 
У кінцевому вигляді рівняння (6) набуває вигляду 

,     (7) 

Датчик вологи ґрунту 
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де H, h - відповідно висота рівня грунту з одної і другої сторонах ложе утворювача. 
Сили тертя ковзання в розрахунковій схемі навантаження становлять: ґрунту  по ложе, яке 

утворюється: , ложеутворювача по напрямній:  де m - маса ло-

жеутворювача; поршня позиційного пневмоприводу: , штока позиційного пневмо-

приводу: , де  - коефіцієнти тертя ковзання відповідно: ґрунту по ложеутво-

рювачу, ложеутворювача по напрямній, поршня позиційного пневмоприводу та штока 
позиційного пневмоприводу. 

Для визначення зміни тиску в камерах, в яких знаходяться шток і поршень, позиційного 
пневмоприводу використаємо перший закон термодинаміки [8].  

Кількість енергії dQМ, від повітря, що поступає в поршневу камеру з магістралі, 
витрачається на зміну внутрішньої енергії повітря dU1 в камері і на здійснення роботи приводу 
dL, тобто [6]: , а кількість енергії , що поступає в поршневу камеру, 
визначається: , де ср - питома теплоємність повітря в магістралі;  - 

відповідно температура та витрати повітря магістралі; dt - зміна тривалості переміщення штоку.  
Рівняння зміни внутрішньої енергії повітря: ( , де  - питома 

теплоємність повітря при постійному об'ємі; R=287 - питома газова стала, Дж/(кг К),  - об’єм 
повітря в поршневій камері: , де  - приведена початкова координата поло-

ження поршня. Робота, що виконується стисненим повітрям: , а у пневматичних 

промислових приводах потік повітря близький до ізотермічного процесу і його витрати визна-
чають [7] 

,    (8) 

де 1 - коефіцієнт опору вхідного трубопроводу,  - тиск в магістралі,  - площа перерізу 

вхідної пнемомагістралі, яку можна визначити як , тут DL - діаметр трубопроводу. 

Питомі теплоємності повітря при постійному тиску і постійному об'ємі пов'язані між собою 
залежністю cv+R=cp, а показник адіабати для повітря: k= (cp/cv)=1. Використовуючи формули 
(8) і вирази dQM ,dU1, V1, dL1 і після математичних перетворень, отримаємо рівняння зміни тис-
ку в нагнітальній камері 

-       (9)	

Визначення тиску в штоковій камері проводимо за подібною моделлю. Кількість енергії 
dQ2, яка витікає з повітрям з штокової камери, витрачається на зміну внутрішньої енергії газу 
dU2 в камері та на здійснення роботи приводу : . Об'єм газу у штоковій 
камері з урахуванням об'єму того, що відводиться по трубопроводу та пневматичній апаратурі 
рівний: x) , де х02 - приведена кінцева координата положення поршня. Тоді 

рівняння зміни тиску в штоковій камері 

- , 

де fL2 - площа перерізу вихідного трубопроводу, fL2=р/4 (DL)2; Т2 - температура повітря, що 
відводиться; 2 - коефіцієнт опору вихідного трубопроводу. 

Для проведення числових розрахунків були прийняті такі вихідні параметри: температура 
повітря в робочій системі, тиск в магістралі (на виході та в камерах позиційного пневмоприво-
ду), маса рухомих частин позиційного пневмоприводу, наведено початкову й кінцеву коорди-
нати положення поршня, позиційні параметри сошника.  

Результати числових розрахунків представлені у вигляді графіків рис. 3. 
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Рис. 3. Результати числових розрахунків 

Висновки. Динамічна складова 
точності глибини борозни залежить від 
забезпечення сталої інтенсив-ності 
переміщення сошника.  

Для автоматизованого регулювання 
положення сошника використана система 
керування з такими складовими елемента-
ми: контролер, електропневматичний 
пропорційний регулятор тиску, 
мікроконтролер лінійного позиційного 
пневмоприводу.  

Відповідно до рівня глибини у борозні, положення сошника, змінюється величина вхідного 
(вихідного) тиску позиційного пневмоприводу керування приводом сошника.  

Розроблена математична модель руху сошника дає можливість реалізувати раціональні ре-
жими роботи сівалки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
В ШАХТНЫХ СЕТЯХ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ  

 
В работе исследуются режимы электропотребления электроприводов шахтного оборудования и проводится 

анализ путей повышения эффективности электроснабжения шахт, что в конечном итоге приведет к росту производи-
тельности горного оборудования за счет улучшение режимных показателей качества электроэнергии. На основе экс-
периментальных исследований обособленно работающих электроприемников  определено их воздействие на режи-
мы электропотребления остальных потребителей электрической энергии шахтных сетей, проведен анализ режимов 
напряжения. 

Ключевые слова: эффективность, качество электроэнергии, режим напряжения, шахтная сеть. 
 
Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Украина на сегодняш-

ний день обладает мощным топливно-энергетическим комплексом, в котором, к сожалению, 
большую часть составляет морально устаревшее и технически изношенное оборудование. Та-
ким образом, проблема энергообеспечения нашей страны перерастает в проблему националь-
ной безопасности как политическом, экономическом, так и в экологическом аспекте. Пути ре-
шения данной проблемы очевидны – модернизация топливно-энергетического комплекса на-
шей страны, что, к сожалению, в сегодняшних экономических условиях  это возможно реали-

                                           
/  Пархоменко Р.А., 2014 
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зовывать лишь постепенно и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной же перспективе 
также возможно принять меры, позволяющие улучшить экономическую ситуацию, в которой 
оказалась Украина. Это, прежде всего эффективное использование имеющихся ресурсов в про-
изводственном комплексе во всех отраслях промышленности, особенно это касается горно-
металлургического комплекса,  который является экономико-образующим. Речь идет об эффек-
тивном использовании электрической энергии и эффективной работе систем электроснабжения 
предприятий, что в конечном итоге также позволит повысить конкурентоспособность продук-
ции, так как доля электроэнергии в энергозатратах железорудных шахт составляет приблизите-
льно 90%, что в свою очередь существенно влияет на себестоимость продукции украинских 
горных предриятий.   

Анализ исследований и публикаций. Одним из действенных резервов повышения эффек-
тивности электроснабжения шахт и в конечном итоге роста производительности выемочно-
погрузочного оборудования является улучшение режимных показателей качества электроэнер-
гии. 

Современное состояние, как показал проведенный анализ режимов напряжения, характери-
зуется тенденцией к снижению качественных показателей, связанных функциональной зависи-
мостью с параметрами электрической нагрузки. Дальнейшая интенсификация добычи железной 
руды, осуществляемая в соответствии с основным направлением технического прогресса в гор-
норудной промышленности, влечет за собой увеличения числа блоков, а следовательно и числа 
технологического оборудования, потребного для обеспечения заданной производственной 
мощности шахт. Особенностью ведения технологического процесса добычи железной руды 
подземным способом является отсутствие жестких технологических связей при работе элек-
троприводов шахтного оборудования: горные машины работают обособленно и независимо 
друг от друга, что обусловливает создание специфических условий, оказывающих воздействие 
на режимы электропотребления. 

Постановка завдання. Целью работи есть определение режимов электропотребления 
электроприводов шахтного оборудования на основе экспериментальных исследований обособ-
ленно работающих электроприемников и определения их воздействия на режимы электропо-
требления остальных потребителей электрической энергии шахтных сетей. 

Изложение материала и результыты. Для определения фактических значений потерь на-
пряжения ∆Ui вдоль наиболее протяженных загруженных ЛЭП измерения произведены в нача-
ле сети на шинах ЦПП1, в качестве промежуточного узла нагрузки предусмотрена регистрация 
δUi ; на п/ст. "Тяговая-Совмещенная" как правило в месте соединения крыльев шахтного поля, 
и в конце непосредственно на добычных участках. 

Как показал анализ гистрограмм распределения δUi при отсутствии средств централизо-
ванного и местного регулирования напряжения в сети, ∆Ui в конце ЛЭП может быть снижено 
применением средств компенсации реактивной мощности. При этом определяется диапазон 
возможных значений относительного уровня напряжения.  

 ,номiUi UUK   или 0,9<КUi<1,15,     (1) 
где КUi - коэффициент кратности действующего значения напряжения к номинальному.  

Выполненные исследования по оценке качества напряжения, результаты которых пред-
ставлены в табл. 1, позволяют установить необходимые ограничения при разработке мероприя-
тий и средств, повышающих качественные показатели в характерных узлах нагрузки до норми-
руемых пределов. К результатам проведенных исследований следует отнести основные поло-
жения, касающиеся фактического режима напряжения в системах электроснабжения шахт. 

Анализ эмпирических рядов распределения указывает на отклонения исследуемой величины 
от нормативных требований. С интегральной вероятностью Р0,95 уровень напряжения превыша-
ет верхний предел ГОСТ 13109-67 (шахта "Саксагань"), допустимый из требований экономичности 
и обеспечения нормальных условий электрической изоляции электрооборудования. 

Режим электроснабжения шахт характеризуется изменениями напряжения на зажимах 
электроприемников в пределах δUмакс=10,5% от Uном, что диктуется необходимостью поддер-
жания удовлетворительного напряжения для успешной работы электроприводов горных ма-
шин. Как видно из анализа полученных результатов, представленных в табл. 1, закон измене-
ния напряжения в контролируемых узлах нагрузки определяется доминирующим влиянии со-
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ставляющей математического ожидания δUі , что обусловлено эксплуатацией силовых транс-
форматоров на рабочих ответвлениях, соответствующих нижнему положению анцапф с повы-
шенным уровнем напряжения на вторичной обмотке трансформатора.  

Таблица 1 
Результаты обработки экспериментальных измерений и основные числовые характеристики распределения от-

клонений напряжения в распределительных сетях железорудных шахт 
 

Место производства измерений 
Математи-
ческое ожи-

дание 

Стандарт-
ное откло-
нение 

Дис-
пер-
сия 

Неодина-
ковость напря-

жения 

Отклонение 
напряжения 

Присоединение Рудник δUі , В σ, В .  D, B
2.  N, B

2.  δUі , % 
п/ст.Тяговая,  ввод 2 ш. Родина 

гор. -1015 м 
0,66 2,18 4,74 5,19 -2,28 

ГПП - 6 кВ 
ш.Родина -5,2 1,79 3,21 30,4 -5,53 

п/ст."кв.160", 0,4 кВ ш. Родина -4,75 5,12 26,2 48,84 -6,95 
 уч. №1, кв.178 

ш. Родина -9,76 2,17 4,73 100,1 -10 

уч. №17, 0РТ-229, 
гор.-605 м 

ш. Саксагань -1,61 2,37 5,64 8,24 -2,88 

 уч.  №21, ОРТ-205, 
хоз.орт -620м 

ш. Саксагань -2,26 1,97 3,88 9,0 -3 

ШПП №11, ЩРДУ- 0,4 
кВ гор.-630 м 

ш. Саксагань 10,3 2,06 4,25 110,6 10,5 

ШПП № 10, гор.-630 
м 

ш. Саксагань 9,52 2,27 5,18 95,96 9,8 

ЦРП-6 главная ш. Саксагань  2,76 1,25 1,56 9,19 3 
 ШПП № 11, 
осв,сев.полев.штрека, 
127 В 

ш. Саксагань  -3,73 2,65 7,06 21,0 -4,59 

 п/ст "Южносакса-
ганская" поверх-
ность 0,4 кВ, ш.В-4 ш. Саксагань  6,07 1,59 2,53 39,4 6,25 

 п/ст "Южносакеа-
ганская" поверх-
ность 6кВ, ш.В-4 

ш. Саксагань 1,19 2,63 6,91 8,35 2,89 

п/ст. "Саксагань" 
поверхность 6кВ 

ш. Саксагань 7,43 0,98 0,97 56,1 7,5 

 
Это приводит к смещению кривой напряжения от оси Uном без существенного искажения 

или деформации его характера во времени; при этом рассеяние напряжения от среднего откло-
няется незначительно δ2

макс=26,2 В2 в самой удаленной точке сети на подстанции квершлага 
"160" гор. -1015 м ш. "Родина". Подобное положение обусловлено отсутствием средств центра-
лизованного и местного регулирования напряжения, в том числе встречного регулирования в 
соответствии с режимами наибольших и наименьших нагрузок. 

На выбор способов улучшения качественных показателей электроснабжения оказывают 
воздействие результаты исследований возможной ширины диапазона изменений напряжения в 
функции времени, которые служат основой при разработке технических требований на изго-
товление местных средств регулирования. 

Следует отметить, что узкий диапазон изменений напряжения (ввиду малого рассеяния δі
 2) 

упрощает требования к созданию, выбору средств регулирования, позволяет удешевить конст-
рукцию, так как отпадает необходимость в осуществлении глубокого регулирования с широким 
спектром изменения исследуемых параметров. 

В силовых сетях железорудных шахт основным фактором, влияющим на снижение показа-
телей эффективности электроснабжения, является дефицит реактивной мощности, обусловлен-
ный отсутствием, либо слабым использованием источников реактивной мощности в узлах на-
грузки, что приводит к невозможности обеспечения нужного режима напряжения и вызывает 
нарушения устойчивости работы шахтных ЭП. Средства компенсации реактивной мощности, 
обеспечивающие снижение потери напряжения в сети направлены на уменьшение величины 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 204 

народнохозяйственного ущерба и продление ресурса работоспособности электродвигателей 
путем обеспечения их работы в более экономичном режиме. 

При постановке вопроса повышения качества напряжения в шахтных сетях исходной ин-
формацией служат результаты проведенной комплексной оценки, а также существующие сред-
ства и способы обеспечения благоприятного уровня напряжения на зажимах шахтных ЭП.  

Для конкретных условий электроснабжения шахт оптимизация качественных показателей 
достигается путем выбора наиболее приемлемых решений и разработки рациональных уст-
ройств по технико-экономическим соображениям. Из проведенного анализа соответствия пока-
зателей качества электроэнергии ГОСТ 13189-67 очевидна целесообразность проведения меро-
приятий в направлениях: 

обеспечения централизованного встречного регулирования напряжения в соответствии с 
режимом электропотребления; 

местного регулирования напряжения с целью сокращения диапазона отклонений напряжения; 
компенсации реактивной мощности и потерь напряжения во всех узлах; 
совершенствования систем электроснабжения с выбором рациональных повышенных 

уровней напряжения на всех ступенях трансформации; 
регулирование (с целью ограничения) напряжения в осветительных сетях. 
Выражением для комплексного решения вопросов регулирования напряжения служит  обобщен-

ная зависимость U=f(t) баланса значений напряжения у потребителей и в центре питания [1] 

ном

сікмiм
добцпэп U

ХХQQRР
UUU

))(( 
 ,   (2) 

где Uдоб- добавочное напряжение, создаваемое регулирующими устройствами; Qk - реактивная 
компенсирующая мощность, вырабатываемая синхронными двигателями и компенсационными 
преобразователями; Xi - индуктивное сопротивление элементов сети; Xc - емкостное сопротив-
ление установок продольной компенсации. 

Слагаемые данного уравнения определяют эффективность применения и степень воздейст-
вия устройств регулирования напряжения на исследуемую функцию δUi . 

В общем виде качество напряжения соответствует произведению нагрузки на сопротивле-
ние. Однако, повышение качественных показателей не сводится к определению потерь в сетях 
и во многих случаях является вопросом технологическим. Действительно, воздействие на ре-
зультирующую нагрузку возможно путем упорядочения организационных мероприятий и ра-
ционального использования электроприводов горных машин оптимизацией технологического 
процесса добычи руды. Снижение же сопротивления элементов сети зависит от выбора соот-
ветствующей схемы электроснабжения горизонта.  

Результаты исследований показывают, что групповая стабилизация для ЭП с различными 
требованиями нецелесообразна, так как приводит к излишнему ужесточению условий и, следо-
вательно, не эффективному удорожанию системы электроснабжения. Согласно выполненному 
анализу изменение производительности (скорости) в зоне экстремального значения имеет столь 
пологий характер, что значительному отступлению от оптимальных параметров δU соответст-
вует небольшое изменение производительности выемочно-погрузочного оборудования.  

Наиболее эффективным представляется регулирование реактивной мощности, которое по-
зволяет одновременно снизить потери напряжения в сети и поддержать величину напряжения.  

Возможности компенсации реактивной мощности вытекали из выражения для потери на-
пряжения 

U=Iark+(Ia+Ik)Xk,      (3) 
где 1а ,1р - активная и реактивная составляющие тока нагрузки; 1к - ток компенсации; Хк,rк - со-
противления короткого замыкания в рассматриваемом узле нагрузки. 

Считая, что Uo в ближайшем узле сети отклоняется на величину δUi независимо от рас-
сматриваемой нагрузки, напряжение в данной точке 

U=UoδUi -U.      (4) 
В этом случае ток компенсации, необходимый для поддержания напряжения на заданном уровне 

kk

k
apk X

UU

X

r
III

2
 .     (5) 

Целесообразность и экономичность реализации этого способа повышается с увеличением 
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Хk снижением rk. 
Одним из наиболее перспективных способов ограничения влияния быстроизменяющейся 

нагрузки на напряжение является компенсация реактивной мощности, осуществляемая посред-
ством установок статических конденсаторов, синхронных двигателей и компенсаторов, а также 
компенсационных преобразователей. 

Применение технических средств компенсации реактивной мощности сейчас гораздо вы-
годнее, чем удорожание сетей за счет реконструкции. Весьма перспективно внедрение статиче-
ских источников реактивной мощности (ИРМ), у которых выпрямленным током тиристорного 
преобразователя индуктивность (реактор или дроссель с железом) заряжается магнитной энер-
гией с последующим еe инвертированием в сеть переменного тока при опережающем коэффи-
циенте мощности. Преобразователи, разработанные по схеме с искусственной коммутацией, 
где в качестве устройства коммутации используются конденсаторы, наряду со своими актив-
ными функциями выполняют задачу генерирования реактивной мощности в сеть, существенно 
снижают колебания напряжения при резкопеременных и толчковых нагрузках. 

Для повышения уровней напряжения на зажимах удаленных ЭП железорудных шахт при-
емлемым вариантом является обеспечение централизованного регулирования изменением ко-
эффициента трансформации трансформаторов ЦРП в соответствии с режимом суточного гра-
фика нагрузки. Однако следует отметить недостаточность проектных надежных способов цен-
трализованного встречного регулирования напряжения ввиду несовершенства и низкой надеж-
ности устройств РПН регулирования под нагрузкой трансформаторов. Кроме того, опыт экс-
плуатации трансформаторов с РПН показывает на частоту переключения анцапф трансформа-
торов несколько раз в течение года, в основном для сглаживания сезонных колебаний нагрузки. 

Наиболее приемлемым и технически возможным направлением повышения качественных 
показателей в системах электроснабжения шахт является перевод подземных участковых сетей 
на повышенные напряжения. Это позволит не только снизить потери электроэнергии и расход 
цветных металлов в сетях низкого напряжения, но и в ряде случаев увеличить радиус действия 
участковых подстанций и единичную мощность трансформаторов или обеспечить наиболее 
полную их загрузку. Это значительно упрощает схему электроснабжения предприятия, сокра-
щает необходимое количество электрооборудования напряжением выше 1000 В, капитальные 
вложения и потери электроэнергии. 

Эффективность применения напряжения 660 В неодинакова для всех отраслей промышленности. 
Напряжение 660 В в первую очередь рекомендуется для предприятий с более высокой средней еди-
ничной мощностью электроприемников, а также для тех предприятий, в которых по условиям ген-
плана, технологии или окружающей среды не могут быть использованы дробление подстанций и 
приближение трансформаторов к центрам питаемых ими нагрузок. 

Экономичность напряжения 660 В определяется тем, что стоимость трехфазных электро-
двигателей 660/380 В практически одинакова со стоимостью электродвигателей - 380/220 В. 
Если же стоимость отдельных новых типов электродвигателей в связи с улучшением изоляции 
и показателей надежности несколько увеличивается, то это удорожание можно не учитывать. 
Стоимость трансформаторов с вторичным напряжением 0,4 и 0,69 кВ одинакова.  

По сравнению с напряжением 380 В пропускная способность сети при напряжении 660 В 
возрастает в 3 раза, а потери электроэнергии уменьшаются, в 3 раза при одинаковом расходе 
цветных металлов и примерно в 2-1,8 раза, если сечения токопроводящих жил, выбранные при 
напряжении 380 В, снизить на одну-две ступени. 

При технико-экономических расчетах часто ограничиваются сравнением электроустановок 
напряжением до 1000 В, не меняя технических решений по предприятию в целом. При этом, 
выгода от применения напряжения 660 В оказывается заниженной.  

Наряду с уменьшением потерь в электрических сетях до 1000 В, напряжение 660В обладает 
двумя существенными преимуществами: 

верхний предел номинальной мощности трехфазных электродвигателей 380 В в особенно-

сти синхронных при напряжении 660 В может быть повышен, по крайней мере, в 3  раз, т.е. 
до 630 кВт, а в отдельных случаях еще выше; 

экономический радиус действия подстанций увеличивается почти в 2 раза; в отдельных 
случаях за счет небольшого увеличения длины питающей сети до 1000 В допустимо повысить 
единичную мощность трансформаторов, сократить число подстанций, линий и аппаратуры на-
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пряжением, выше 1000 В; одновременно снижается примерно в 2 раза расход цветных метал-
лов. 

При переводе шахтных распределительных сетей с напряжения 380 В на 660 В возможны 
следующие варианты выбора сечения кабельных линий: 

по механической прочности. В этом случае сечение сети не меняется. Следовательно, поте-
ри электроэнергии при напряжении 660 В снижаются в 3 раза; 

по потере напряжения. В этом случае сечение сети при 660 В снижается в 3 раза, сохраняя 
на том же уровне потери энергии; 

по нагреву. В этом случае сечение сети при напряжении 660В снижается примерно в 2-2,5 
раза, а потери энергии уменьшаются соответственно в 1,5-1,2 раза. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Использование напряжения 660/380 В 
обеспечивает неоспоримые экономические преимущества по сравнению с напряжением 380/220 
В при возможности глобального перевода всех трехфазных нагрузок на напряжение 660 В.  

При этом обеспечивается снижение потерь мощности и затрат на пропускную способность 
сети.  

В среднем экономический эффект по зависимой части приведенных затрат составит 73%. 
Не менее существенны и технические преимущества, даваемые напряжением 660 В.  

Они заключаются в обеспечении экономии цветного металла, снижении потерь и режимов 
напряжения, снижении номинальных потоков нагрузки, возможности укрупнения единиц 
трансформаторной мощности и мощности токоприемников, а также возможности полного ис-
ключения напряжения 6 кВ и замены его напряжением 10 кВ. 

Дальнейшие исследования сводятся к совершенствованию тактики оценки эффективности 
функционирования систем электроснабжения и электропотребления в условиях неопределен-
ности и неполноты информации с целью повышения качества напряжения в шахтных сетях. 
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С использованием изменения численности населения Земли выполнен прогноз потребления электрической 
энергии в мире. Рассмотрено производство электроэнергии тепловыми и атомными электростанциями в Украине. 
Приведен прогноз производства электрической энергии до 2030г. Изложены перспективные направления в атомной 
энергетике - создание и использование мини атомных электростанций. Рассмотрена  сырьевая база атомной энерге-
тики Украины. Приведены возможные экономические последствия развития технического прогресса в области энер-
гетики.  

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Переход Украины к ры-
ночной экономике приводит ее, как и все Мировое сообщество, к потрясениям: экономическим 
кризисам, которые особенно ощутимы на протяжении  2005 -2013 гг. Существует множество 
рекомендаций по выходу из кризиса. Согласно теории экономического развития общества, под-
твержденной историческим опытом, выходу из мирового кризиса предшествует резкий скачок 
технического прогресса. Он может произойти в какой-либо одной стране или регионе. При 
этом происходит обновление основных фондов и возникают новые направления в технике и 
технологии. Происходит переориентация потребностей человечества как в качественном, так и 
количественных отношениях. Поэтому, для того чтобы выйти из кризиса и  быть в лидерах, не-
обходимо определить то главное направление  технического прогресса, которое может корен-
ным образом повлиять на экономическую и экологическую ситуацию.  

                                           
 Четверик М.С., Мишина О.В., 2014 
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Анализ исследований и публикаций. Проведен анализ производства электроэнергии теп-
ловыми и атомными электростанциями в мире и Украине. Рассмотрены методы прогноза про-
изводства электрической энергии до 2030 года. Изучены перспективные направления в атомной 
энергетике в виде  создания и использования мини атомных электростанций. Для этого 
использованы различные источники (более 100): литература, а также информационные данные 
интернет - сайтов свободного доступа.  

Постановка проблемы. Постоянно увеличивающаяся потребность промышленности и на-
селения в электрической энергии, недостатки существующих комплексов по ее производству, 
новые направления в энергетическом обеспечении, научные разработки в области создания но-
вых  комплексов по производству электрической энергии свидетельствуют о том, что это может 
быть одним из главных направлений технического прогресса в мире. На основе анализа работы 
энергетических комплексов Украины, производящих электрическую энергию, необходимо оп-
ределить основные перспективные направления его развития.  

Изложение основного материала и результаты. Основное производство электрической 
энергии в мире производят тепловыми электростанциями - 66,4 %. Выработка электроэнергии 
атомными электростанциями составляет около 15,2 %, а гидроэлектростанциями - 16,2 %. 
Большая доля электроэнергии в мире, вырабатываемая на ТЭС, приводит и к наибольшим 
вредным выбросам в атмосферу. На их долю приходится 25 % всех вредных выбросов, посту-
пающих в атмосферу. Кроме того, следует учесть также большое накопление отходов сгорания 
в виде золошлаковых (ЗШО) отвалов. 

Показателем экономического и социального уровня развития страны является производст-
во электрической энергии на душу населения, которое изменяется от 566 до15000 кВт/ч. По-
требность в электрической энергии в перспективе определялась исходя из следующего. Факто-
ром увеличения энергопотребления в мире является повышение энерговооруженности челове-
ка, включая как промышленное потребление электроэнергии, так и бытовое. В то же время 
происходит увеличение народонаселения Земли. Поэтому необходимо определить увеличение 
населения Земли, а затем выполнить прогноз увеличения энерговооруженности человека. На 
основании этих данных установить, какое будет потребление электроэнергии в перспективы в 
мире и на Украине. Численность населения Земли определяли по формуле С.П. Капица [1].:N  = 
С/{(Т1–Т)2 +τ2}, где - С=200109, постоянная, с размерностью [человек годы]; время τ =T/t,  ко-
торое измеряется в условных поколениях t =45 годам. Исходя из предложенной математиче-
ской модели, прогнозируют увеличение численности населения Земли до 11 млрд к 2150 г. Эти 
данные близки с расчетами Международного института прикладного системного анализа 
(IIASA) и ООН (рис. 1). 

Рис. 1. Рост населения мира с 1750 по 2200 г. 1 - прогноз IIASA , 2 
–прогноз по предлагаемой модели; 3 – прогноз по формулеМаккенд-
рик и др. 4 - разница между численностью фактического населения 
Земли и расчетом по модели, увеличенная в 5 раз. Видны потери насе-
ления при Мировых войнах .1913 - 1945 г.г. (по С.П. Капица) 

 
Принимают, что рост системы происходит динамиче-

ски самоподобно. Развитие само ускоряется, и каждый 
следующий шаг использует все ранее накопленное чело-
вечеством, в первую очередь информацию. К сожалению, 

предложенная математическая модель С.П. Капицы в своей основе имеет недостатки. Система 
народонаселения Земли не является самоорганизующейся, автомодельной. Она развивается то-
лько в результате разрешения внутренних противоречий, которые в ней возникают в процессе 
развития. Это то, главное, что приводит к демографическим переходам. Система развивается не 
само подобно (не фрактально) ни по величине, ни по структуре. Это подтверждается снижени-
ем численности населения и изменением его возрастной структуры: часть старшего поколения 
постоянно увеличивается, что может приводить (и приводит) к острым противоречиям в госу-
дарствах, входящих в систему. Противоречия, конфликтные ситуации разрешаются иногда не 
мирным путем - войнами, о чем подтверждает кривая 4 на рис. 1.  

Наибольшие противоречия возникают между развитыми и развивающимися странами. 
Здесь приведены недостатки модели только с точки зрения внутреннего ее состояния. Но нема-
ловажное значение имеет и внешнее влияние на систему, которое, к сожалению, пока не учи-
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тывается[2]. Для определения потребления электроэнергии на душу населения по странам мира 
были приняты страны с большим количеством населения, а также страны с высоким уровнем 
промышленного производства. Прогноз потребления электроэнергии в мире определяли по фо-
рмуле 

Эп=С/{(Т1-Т)2 +τ2}{В/(Т1-Т)2},      (1) 
где Эдн - потребление электрической энергии на душу населения, кВтч/чел. в год; В - константа, равная, 
В = 8400103, с размерностью кВтч/чел. в год; Т1, Т - конечный и прогнозируемый годы; Т1 = 2060 г. 

Как следует из рис. 2, начиная с 2015 г., наблюдается существенное увеличение потребле-
ния электроэнергии в Мире.  

Рис. 2. К определению потребления и производства электрической 
энергии в Мире: изменение численности населения: 1- фактическое; 2 -
согласно прогнозу С.П. Капица; фактическое потребление электроэнер-
гии на душу населения 3 и прогноз 4; фактическое потребление элек-
трической энергии в мире 5 и прогноз 6; 7 – прогноз потребности в 
электрической энергии мира, исходя из развития стран регионов (по 
данным России) 

 
К 2025 г. потребность в электрической энергии  мира 

может увеличиться в 2 раза. Это потребует соответствующе-
го увеличения мощностей по производству электрической 
энергии. По данным российских исследований, выполнен-
ных исходя из развития стран мира, потребность в электро-
энергии к 2030 г. увеличится менее существенно [3]. 

Общее производство электроэнергии в Украине со-
ставляет 198 млрд кВт/год (2012 г.), при этом тепловыми 
электростанциями произведено 96,4 млрд кВт/год, атом-
ными - 90,1 млрд кВт/год, а гидроэлектростанциями - 10,0 

млрд кВт/год. 
Предусматривается до 2030 г. увеличить производство электрической энергии до 282 млрд 

кВт-год. Электроэнергия Украины является одним из главных видов экспорта. Экспорт элек-
троэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь  и др. составляет около 10 млрд кВт/ч. Для срав-
нения отметим, что экспорт железорудной продукции составляет около 35, 1 млн т, на 3,1 млрд 
долл., т.е. в 5 раз больше. Экспорт сельскохозяйственной продукции составляет свыше 10 млрд.  

Производство электроэнергии в Украине предусматривают увеличить в 1,6 раза, а даль-
нейшее увеличение выпуска железорудной продукции затруднено и не будет на нее такого 
спроса, как на электроэнергию и сельхозпродукцию, рис. 3.  

Рис. 3. К определению потребления и производства элек-
трической энергии на Украине в перспективе:  изменение чис-
ленности населения на Украине: 1 – фактическое; 2 – по прогнозу 
Института демографии и социальных исследований им. Птухи 
НАНУ; фактическое потребление электроэнергии на душу насе-
ления 3 и его прогноз 4; фактическое потребление электрической 
энергии 5 и прогноз 6; 7 – прогноз потребления электрической 
энергии по данным Министерства энергетики и угольной про-
мышленности Украины  

 
 

Производство электрической энергии тепловыми 
электростанциями в Украине имеет ряд особенно-
стей. Добычу угля производят на все более глубоких 
горизонтах шахт, что неизбежно приводит к увеличе-
нию его себестоимости, следовательно, и производи-
мой электроэнергии.  

В связи с разработкой угольных пластов малой мощности и несовершенством технологии 
их выемки, происходит ухудшение качества углей, что приводит к увеличению отходов. Суще-
ственное нарушение окружающей природной среды: атмосферы, земли, воды.  

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в виде сернистых, азотистых и др. соедине-
ний, пыли. В отвалах украинских ТЭС накоплено 358,8 млн т золошлаковых отходов (ЗШО) на 
площади 3170 га.  
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Среднегодовой выход золошлаков достиг 14 млн т. Влияние ТЭС на водную среду прояв-
ляется в двух видах: сброс в водоемы вредных веществ и тепловой нагрев воды. Сточные воды 
ТЭС содержат ванадий, никель, фтор, фенолы и нефтепродукты. От электростанций в водоемы 
непрерывно поступает поток воды с температурой на 8-12 C превышающей температуру воды 
в водоеме. Все украинские ТЭС требуют реконструкции, замене оборудования. В соответствии 
с соглашениями, Украина к 2017 г. должна привести ТЭС по вредным выбросам к нормам Ев-
росоюза. При подземной добыче угля также происходят существенные нарушения окружаю-
щей среды, что нужно учитывать. 

На украинских АЭС эксплуатируют 15 энергоблоков суммарной установленной мощно-
стью 13,8 ГВт. Для обеспечения их работы ежегодно необходимо около 2,5 тыс. т урана. Тариф 
электроэнергии, вырабатываемой АЭС, на 59 % ниже, чем произведенный на тепловых элек-
тростанциях. Энергетического угля в Украине добывают около 75 млн т. Чтобы его заменить 
необходимо 2,5 тыс т урана. При переходе полностью на АЭС его будет необходимо 5,0 тыс.т. 

Важной экологической проблемой ядерной энергетики является загрязнение окружающей 
среды радиоактивными изотопами, утилизация и захоронение радиоактивных отходов, вывод 
выработавших ресурс реакторов. Однако, если сравнить те экологические проблемы, которые 
создают тепловые электростанции, те огромные площади нарушенных земель отходами ТЭС и 
предприятиями по добыче угля, нарушения водной и воздушной среды, то они намного боль-
ше, чем возникающие в процессе производства электроэнергии атомными электростанциями.  

При прогнозе производства электроэнергии на Украине учитывали: фактические данные о 
численности населения, фактическое потребление электроэнергии на душу населения и общее.  

Производство электроэнергии на Украине в перспективе определяли по выражению 
Эпу = N(Т)В1/(Т1- Т), 

где В1 - постоянная; В1 = 235 с размерностью тыс. кВтч/чел.; Т1 - год отсчета; Т1 = 2060; N - 
прогноз изменения численности населения на Украине во времени Т по прогнозу Института 
демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ. 

Существующие энергетические мощности недостаточны для возрастающих потребностей в 
электроэнергии, как в мире, так и на Украине. Тепловые электростанции Украины исчерпали 
свои возможности, физически изношены и морально устарели, наносят ощутимый вред окру-
жающей природной среде. Их нет смысла реконструировать на старой европейской базе. Атом-
ные электростанции большой мощности требуют больших капитальных вложений и продолжи-
тельных сроков строительства. Из этого следует, что необходим переход на новые направления 
в энергетическом обеспечении стран мира и Украины. 

Создание мощных атомных электростанций имеет недостатки: большие капитальные вло-
жения и увеличение стоимости электроэнергии; большие сроки строительства атомных элек-
тростанций большой мощности, достигающие 5-10 лет; авария на больших атомных станциях 
поражает и большое пространство. Это потребовало создания достаточно мощных, но компакт-
ных, недорогих атомных электростанций. Развивается направление - создание мини-атомных 
электростанций - мало-модульные реакторы (АЭС ММР), мощностью около1000 МВт. Круп-
ные атомные электростанции обладают элементами активной безопасности, требующими для 
правильного функционирования взаимодействия с человеком. Малые модульные ядерные реак-
торы обладают элементами пассивной безопасности, основанными на физических законах. Ма-
лые модульные ядерные реакторы производят на заводах и транспортируют к месту размеще-
ния. Это снижает стоимость и сроки строительства. Их можно применять в следующих направ-
лениях. Замена существующих угольных ТЭС миниатомными модульными электростанциями, 
состоящими из нескольких блоков. Такую мини атомную электростанцию предусматривает 
создать американская компания Babcoc & Wilcox, поставляющая реакторы для военных кораб-
лей. Ее проект mPower - это компактный легководный реактор мощностью 125 МВт размером 
24 на 6 м и массой (без учета ядерного топлива) 500 т, размещаемый под землей. Его загрузка 
топливом осуществляется раз в пять лет. Предусматривается строительство электростанции из 
4-6 модулей mPower, которая должна заменить закрываемую угольную ТЭС в Ноксвилле, штат 
Теннеси. Всего в США насчитывается около 100 угольных энергоблоков, которые необходимо 
будет закрыть в течение ближайшего десятилетия, и мини-АЭС станут для них заменой. Ис-
пользование  мало-модульных реакторов как автономное энергетическое обеспечение отдален-
ных районов.  Так, японская компания Toshiba разработала проект мини-реактора мощностью 
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10 МВт, получившего название 4S - Super Safe, Small, Simple (сверхбезопасный, маленький, 
простой). Это заглубленный в землю на 30 м цилиндр, в который загружается ядерное топливо, 
состоящее из смеси металлического урана, плутония и циркония. Он может функционировать 
на протяжении 30 лет на одной "заправке" ядерного топлива. Использование  мало-модульных 
реакторов как автономное энергетическое обеспечение предприятий.  Для этого направления 
может использоваться реактор Hyperion. Его мощность составляет 70 МВт. Особенность за-
ключается в том, что в нем используют в качестве топлива низко обогащенный уран в форме 
нитрида, а не традиционного оксида. Теплоносителем выступает свинцово-висмутовый сплав, 
который применялся в СССР в одной из моделей атомного реактора для подводных лодок. 
Срок работы реактора Hyperion, который  помещается в подземной капсуле, составляет около 
10 лет. После чего реактор предполагается вынуть из подземной капсулы и поставить новый.  

Для управления им понадобится персонал численностью 25 человек. Строительство мини-
реактора может быть завершено в течение нескольких месяцев, а занимаемая им площадь весь-
ма мала. Первый экземпляр предусматривают использовать в Румынии на одном из предпри-
ятий чешской компании. Она приобрела шесть реакторов и намечает купить еще 12. Hyperion 
Power Generation намерена открыть три завода в разных частях света, чтобы до 2023 г. выпус-
тить 4000 таких установок. Разработка реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым топлив-
ным циклом является одним из перспективных направлений развития ядерной энергетики. Их 
особенность состоит в том, что они открывают возможность использования изотопов тяжелых 
элементов, не делящихся в "тепловых реакторах". В частности, может быть использован  обед-
ненный уран, остающийся в результате производства обогащенного ядерного топлива. Россия 
является страной, эксплуатирующей коммерческий реактор на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем БН-600. Выполнен проект и предусматривается создание более совершенного 
атомного реактора - БН -1200. 

Для атомной энергетики основным видом сырья является уран. Украина входит в десятку 
стран мира по добыче урановых руд (данные 2010 г.). Суммарная добыча урана в мире состав-
ляет около 54 тыс. т. На первом месте - Казахстан - 19,5 т. Затем Канада -11,6; Австралия- 9,5; 
Казахстан - 4,4; Россия- 3,4; Намибия-3,1; Нигер-3,1; Узбекистан-2,3; США - 1,06; Украина-
1,05; Китай - 0,75. Наиболее крупный рудник мира по добыче урана Макартур-Ривер, находит-
ся в Канаде и производит около 17 % мировой добычи. Эффективно перерабатывать руды с со-
держанием оксида урана 0,05-0,07 %. Применяют комплексную переработку урановых руд с 
попутным извлечением компонентов: фосфор, ванадий, сера, молибден, железо, медь, золото, 
редкоземельные элементы. Добычу производят подземным (38 %) и открытым (30 %) способа-
ми, способом подземного выщелачивания (СПВ) (21 %), попутная добыча (11 %). Сырьевая 
база урана в Украине представлена коренными месторождениями различных формаций[4,5 ] и 
россыпными. Добычу урановой руды осуществляют в объеме около 40 % от потребности АЭС 
Украины. Предусматривается до 2015 г. обеспечить ураном все действующие энергоблоки 
АЭС, а в период до 2030 г. увеличить производство урана до 6,4 тыс. т в год. Значительную 
часть добычи урана предусматривается осуществлять на Новоконстантиновском руднике при 
уровне его производительности 1,5 тыс. т, с наращиванием до 2,5 и затем до 3,5 тыс.т. Следует 
остановиться на особенностях разработки урановых руд на Новоконстантиновском руднике. 
Залегание разрабатываемого пласта составляет около 50о.  

Для отбойки и выпуска руды предусмотрено применять очистные камеры высотой 120-180 
м. При таких параметрах камер будут происходить большие потери руды или ее разубожива-
ние. Для этих условий рационально применить технологию предобогащения руды непосредст-
венно в подземных условиях, к тому же опыт сепарирования отвальных пород на ВостГОКе 
имеется. Необходимость скорейшего обеспечения потребности АЭС Украины в урановом сы-
рье требует разработки небольших по запасам и капитальным вложениям гидрогенных место-
рождений песчаникового типа способом подземного выщелачивания (СПВ).  

В Николаевской области предусматривается отработка россыпных гидрогенных месторож-
дений методом скважинного подземного выщелачивания: изучается Братское месторождение, 
подготавливается к отработке Сафроновское. Годовая добыча на Сафроновском месторожде-
нии составит 100-150 т уранового концентрата. Разведанные общие запасы месторождений это-
го типа оцениваются около 70 тыс. т урана. Опыт применения этой технологии на Девладов-
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ском месторождении (годы отработки 1962-1982) свидетельствует о более низкой себестоимо-
сти добычи урана и небольших капитальных вложениях.   

На этом месторождении применялась сернокислотная, так называемая, «твердая» техноло-
гия выщелачивания. Образовался ореол загрязнения площадью 1,2 млн м2. Этот ореол, содер-
жащий сульфат-ион и другие загрязняющие вещества, по прогнозам [6] само очистится к 
2130 г. Он перемещается со скоростью, примерно, 90-100 м/год с практически неизменной кон-
центрацией загрязняющих веществ.  

Широкое применение получает слабокислотное и водное выщелачивание урана, которое 
разработано и применяется в Узбекистане и Казахстане. При этом методе, после извлечения 
урана из недр, показатели качества подземных вод (общая минерализация, кислотность, содер-
жание микрокомпонентов) находятся в пределах фоновых значений [7]. 

Развитие технического прогресса в области атомной энергетики приведет к определенным 
экономическим последствиям, которые можно спрогнозировать исходя из рыночной экономики 
мира. Замена существующих угольных ТЭС мини атомными модульными электростанциями, 
состоящими из нескольких блоков, может привести к следующим ситуациям.  

С целью неснижения объемов добычи угля, страны, которые производят их добычу с низ-
кой себестоимостью, будут экспортировать уголь в другие страны, где добыча угля отсутствует 
или его добывают с высокой себестоимостью.  

Так, например, если мировая добыча угля составляет около 6,5 млрд т в год, то в США до-
бывают свыше 1,1 млрд т в год.  

При замене 100 угольных энергоблоков мини атомными, как планируется, часть угля, до-
бываемого в США, возможно, будет направлена на экспорт, и, наверное, и в Украину.  

Это приведет к нерентабельности угольных шахт Украины и их закрытию.  
Произойдет снижение потребности в металле, электроэнергии, объемах транспортных пе-

ревозок. Возникнет существенная безработица.  
Если в Украине также будут заменять угольные энергоблоки ТЭС на мини-атомные, то это 

тоже приведет к закрытию шахт со всеми вытекающими выше изложенными последствиями.  
Но в этом случае, электростанции Украины будут реконструированы на принципиально 

новой технической базе.  
Такая же участь может постичь и другие страны, что приведет к неравновесной экономиче-

ской системе.  
Согласно теории Карла Маркса [8], в процессе нового витка технического прогресса про-

исходит и наибольшая безработица, некоторые страны становятся экономически отсталыми.  
Использование «мини» атомных электростанций - мало-модульных реакторов (АЭС ММР)  

как автономное энергетическое обеспечение отдаленных районов в Украине может использо-
ваться как энергетическое обеспечение в отдельных горных областях, и, возможно, в степной 
зоне. 

Использование  мало-модульных реакторов (АЭС ММР) как автономного энергетического 
обеспечение предприятий может найти широкое применение в горнодобывающей промышлен-
ности, электрометаллургии, в отраслях, где происходит большое потребление электроэнергии.  

Использование «мини» атомных электростанций как автономного обеспечение предпри-
ятий электроэнергией приведет к снижению себестоимости продукции и очередному неравно-
весному скачку конкуренции.  

Переход Украины на применение АЭС с мало модульными реакторами и закрытие ТЭС по-
зволит существенно улучшить экологическое состояние природной среды: атмосферы, земли, 
воды.  

Будут исключены (как этого требует Евросоюз) выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ в виде сернистых, азотистых и др. соединений, пыли.  

Можно будет рекультивировать отвалы на большой  площади  по разработанной техноло-
гии с восстановлением водообменных процессов в техногенной геологической среде [9].  

Уменьшится загрязнение водной среды: будет отсутствовать сброс в водоемы вредных ве-
ществ и тепловой нагрев воды. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Более низкая себестоимость элек-
троэнергии, производимая атомными электростанциями, возможный переход в будущем к ши-
рокому использованию АЭС с мало-модульными реакторами на ТЭС в ряде стран приведет к 
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импорту в Украину более дешевого энергетического угля.  
Такое положение может привести к закрытию шахт Украины, добывающих энергетические уг-

ли. В перспективе возможно переоборудование украинских ТЭС также на АЭС с мало-
модульными реакторами. Что также приведет к закрытию шахт, добывающих энергетические 
угли. При обоих случаях это может улучшить экологическое состояние регионов, но приведет к 
крупным социальным проблемам.  

Все же более предпочтительный вариант, если тепловые электростанции Украины будут 
реконструированы на принципиально новой технической базе. 

Снижение затрат на производство уранового концентрата, повышение его конкурентной 
способности возможно по двум направлениям: применения технологии пред обогащения добы-
той руды непосредственно в шахте с размещением отходов в выработанном пространстве и 
применения автономного электроснабжения.  

Одним из направлений, позволяющим повысить эффективность добычи полезных иско-
паемых, улучшить экологическое состояние природной среды наряду со снижением энергети-
ческих затрат в технологических процессах, является использования более дешевой электро-
энергии, производимой автономно. 
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ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ СОЛОНОГО ВУГІЛЛЯ 
 

Досліджено процес гідравлічного транспортування солоного вугілля і на основі одержаних експериментальних даних 
запропонована методика розрахунку критичних швидкостей і питомих втрат напору при його транспортуванні. 

Ключові слова: солоне вугілля, гідравлічне транспортування, методика розрахунку. 
 
Постановка проблеми та стан її вивчення. Проблеми переробки солоного і, як правило, 

малометаморфізованого вугілля, для якого характерним є підвищений до десятків відсотків 
вміст оксиду натрію (Na2O) у золі, вивчають в Україні і за кордоном ряд наукових і науково-
виробничих організацій [1]. вугілля такого типу розповсюджене у Європі (Німеччина, Чехія, 
Польща, Велика Британія, Росія, Україна), Америці (США), Азії (Казахстан, Росія), Австралії.  

В Україні відомі значні поклади солоного вугілля: Новомосковське (Дніпропетровська об-

                                           
.  Білецький В.С., Світлий Ю.Г., 2014 
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ласть) та Богданівське (Луганська область) родовища. Новомосковське  родовище, яке нині ак-
тивно розробляється, містить солоне вугілля з дуже високим вмістом солей (Na2O у золі 4-
16%). Нині розроблено ряд технологій, що передбачають знесолення вугілля водною промив-
кою (стаціонарно чи під час гідротранспортування) або його розубожування (збіднювання) пе-
ред використанням.  

Розвідані запаси солоного вугілля в Україні оцінюються в 12 млрд т, 10 млрд т - в Західно-
му Донбасі і 2 млрд т - у Північному Донбасі [2].  

В Україні проблеми переробки солоного вугілля найбільш глибоко досліджені в роботах 
Шендрик Т.Г., Афанасенко Л.Я., Абделькріма Кхелуфі, Пожидаєва С.Д. [2-6], відомо ряд робіт 
з цієї проблематики за кордоном і міжнародних творчих колективів [7-9].  

Питання гідравлічного транспорту солоного вугілля раніше піднімалися в роботах Світлого 
Ю.Г. та ін. [10]. 

Мета статті - викладення результатів досліджень гідравлічного транспорту солоного ву-
гілля, який входить до технології його знесолення водною промивкою. 

Викладення основного матеріалу. Найпростішим та найбільш ефективним методом зне-
солювання вугілля, у якому 92-98 % натрію вміщено у вигляді NaCl, є механічне перемішуван-
ня у чистій воді (промивка у водному середовищі), що можна здійснити одночасно (попутно) з 
транспортуванням його в напірному турбулентному потоці.  

Дослідження в цьому напрямку було проведене у Донецькому НВО „Хаймек” на стендовій 
установці з трубопроводом внутрішнім діаметром 104 мм. 

Як об'єкт досліджень було використано вугілля марки Д (кернові проби) зольністю на суху 

масу Ас=12,8 %, густиною ρЅ=1380 кг/м3. Робоча вологість вихідного вугілля r
tW =19,7 %, ана-

літична вологість Wа=9,4 %, нижча теплота спалювання 30831r
iQ  кДж/кг. Вміст Na2O у золі 

- 6,4 %, у вугіллі - 0,82 %, вміст оксиду калію Ка2О у золі - 0,78 %. Вихідна крупність вугілля 
складала 0-13 та 0-3 мм при концентрації гідросуміші С=25 та 50 % , відповідно. 

У процесі досліджень було вивчено процес та характер демінералізації вугілля у залежності 
від вихідної крупності та ступеня мінералізації, концентрації гідросуміші та відстані транспор-
тування, а також параметри і режими руху «солоного вугілля» при його гідротранспорті.  

При гідравлічному транспортуванні неоднорідних полідисперсних гідросумішей з вугілля 
вихідною крупністю 0-13 (0-25) мм було, зокрема, зафіксовано інтенсивне зростання критичної 
швидкості, яке прогресувало із збільшенням концентрації.  

При цьому на величину критичної швидкості впливають не лише відомі чинники, які, як 
правило, враховані у різного роду емпіричних залежностях, але й несуче середовище підвище-
ної у порівнянні з водою густини.  

До уваги слід прийняти ту обставину, що більшість залежностей для визначення критичної 
швидкості, які розроблені нами або іншими дослідниками, у загальному випадку в достатній 
мірі відбивають фізичну суть процесу, враховують вплив практично всіх чинників і тому мо-
жуть бути використаними для інженерних розрахунків гідравлічного транспортування „солоно-
го вугілля”. 

Враховуючи особливості транспортуючого середовища та його гідравлічні характеристики, 
отримані в процесі експериментальних досліджень гідравлічного транспорту вугілля з великим 
вмістом лужних металів, було визначено відповідні емпіричні коефіцієнти, які дали змогу без 
суттєвої зміни структури існуючих залежностей використовувати їх для розрахунків параметрів 
транспортування у особливих випадках. 

Для визначення критичних швидкостей при транспортуванні вугілля крупністю 0-13 та 0-25 мм 
промисловими гідротранспортними системами на відстань до 10-20 км запропоновано таку залежність 

 aSgDKu S
dkp  13

0



  (1) 

де Kdp - коефіцієнт, який враховує середньозважену крупність транспортованого матеріалу у 
середовищі підвищеної густини, величину якого можна знайти за допомогою виразу, побудо-
ваного на підставі експериментальних даних 

2001,01 cepd dK  ;  (2) 

де dсeр - середньозважена крупність вихідного вугілля, мм. 
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При транспортуванні вугілля крупністю 0-3 мм на початковій ділянці магістрального гідро-
транспорту критичну швидкість можна скорегувати коефіцієнтом КSp (табл. 1), який враховує 
вплив концентрації гідросуміші з підвищеною густиною несучого середовища, та визначити за 
допомогою залежності  

 aSDgKu S
Skp  13

0


 .  (3) 

Таблиця 1 
Величина коефіцієнта КSp 

 
Ѕ, % 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
KSp 0,77 0,92 0,98 1,00 0,97 0,94 0,90 0,88 0,87 0,86 

 

Зі збільшенням відстані транспортування відбувається збільшення вмісту у гідросуміші 
найдрібніших (мікронних) класів вугілля. Якщо у вихідному вугіллі вихід класу 0,074 мм скла-
дав 17-26 %, то у кінцевому продукті транспортування ця величина дорівнювала 27-30 %.  

Відповідно до цього в процесі експериментів спостерігали часткову зміну структури пото-
ку та відповідну зміну режиму течії.  

Після транспортування на 75-80 км вугілля з вихідною крупністю 0-3 мм в ньому залиши-
лося не більше 30 % частинок крупніше 1 мм. 

Таким чином, поєднання таких чинників, як суттєве зменшення вмісту у гідросуміші час-
тинок крупністю більше 1 мм при збільшенні вмісту мікронних частинок та збільшення несучої 
здатності потоку внаслідок насичення солями приводило до зниження дії гравітаційних сил у 
процесі зависання, що знайшло відображення у формулі для визначення критичної швидкості 

 aSDgKu Skp  1 .      (4) 

В основу залежностей (2), (3) та (4) покладено формули, призначені для визначення пара-
метрів гідравлічного транспортування вугілля різної крупності та густини, скореговані на під-
ставі результатів експериментальних досліджень з урахуванням якісних змін несучого середо-
вища. 

Для визначення питомих гідравлічних опорів при транспортуванні „солоного вугілля” кру-
пністю 0-3 мм по трубопроводах магістральних гідротранспортних систем запропоновано таку 
залежність 

faSKii Dcepсм  ,      (5) 

де icep - питомі втрати напору при транспортуванні несучого середовища; f - узагальнений коефі-
цієнт тертя, який дорівнює 0,35-0,20 для сланців та міцного вугілля і 0,20-0,10 - для м'якого вугіл-
ля та антрацитів; при розрахунках гідравлічних опорів „солоного вугілля” коефіцієнт f може бути 
прийнятим 0,20; KD - коефіцієнт корегування, який враховує зміну діаметра трубопроводу у за-
даному діапазоні крупності вугілля та густини несучого середовища.  

Значення коефіцієнтів KD, отриманих на підставі експериментальних досліджень стосовно 
до умов гідравлічного транспортування подрібненого вугілля на відстань до 80 км та більше 80 
км, наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Значення коефіцієнтів KD 

 
Діаметр трубопроводу Dу, мм 100 150 200 250 300 350 400 

< 80 км 0,340 0,180 0,120 0,104 0,100 0,098 0,094 
KD 

> 80 км 0,306 0,162 0,108 0,094 0,090 0,088 0,085 
 

При транспортуванні вугілля крупністю 0-13 або 0-25 мм на ділянці промислового гідро-
транспорту питомі втрати напору визначають за допомогою залежності 

faSKii dDcpсм  ; (6) 

де КdD - комплексній коефіцієнт, який враховує вплив на додатковий гідравлічний опір, обумо-
влений наявністю в гідросуміші крупнозернистого матеріалу, середньозваженої крупності та 
густини несучого середовища. Значення коефіцієнту КdD можна знайти за допомогою виразу 

  DcpdD KdK  212,01 . (7) 

Необхідні для розрахунків значення коефіцієнту КdD у залежності (7) приймають за даними, на-
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веденими в табл. 2 стосовно до умов транспортування вугілля крупністю 0-3 мм на відстань до 80 км. 
В основу розрахунку гідравлічних опорів при транспортуванні „солоного вугілля” покла-

дено формулу, структура якої для визначення тих же параметрів була запропонована раніше 
для руху однорідних дисперсних систем, а додаткові гідравлічні опори (і=faS) скориговано за 
допомогою комплексних поправочних коефіцієнтів. 

Висновки. Досліджено процес гідравлічного транспортування солоного вугілля і на основі 
одержаних експериментальних даних запропонована методика розрахунку критичних швидко-
стей і питомих втрат напору при транспортуванні солоного вугілля.  

Запропоновані залежності поширюються на особливі випадки гідравлічних розрахунків па-
раметрів гідравлічного транспортування вугілля з великим вмістом лужних металів густиною 
більшою за 1400 кг/м3 і вихідною крупністю 0-13 (0-25) мм при середній крупності dср<7 мм, 
для умов промислового гідравлічного транспорту вугілля крупністю 0-3 мм при вмісті класу 0-
0,074 мм до 17 % та в кінцевому продукті транспортування не більше 27-30 %.  

Вихідна мінералізація несучого середовища не повинна перевищувати 7 г/л. 
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ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДЕФОСФОРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД ЛИВИИ 
 

Впервые подробно приведен вещественный состав ливийской высокофосфористой железной руды, которая до 
сих пор не используется в промышленности из-за большого количества в ней фосфора и неблагоприятного кремние-
вого модуля. Попытки улучшить эти качественные показатели механическими моделями обогащения не привели к 
желаемым результатам. В статье приводятся материалы по гидрометаллургической обработке этой руды. Использо-
вание гидрометаллургических методов позволило снизить массовую долю фосфора с 0,7-0,8 % до 0,12 % и увели-
чить количество железа с 59,9 до 62,8 %. Предложена технологическая схема обесфосфоривания ливийской желез-
ной руды автоклавным способом с предварительным спеканием ее с содой.  

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Место Ливии в мировой 
добывающей промышленности определяется пока исключительно нефтегазовой отраслью. 
Другие виды полезных ископаемых, имеющиеся в стране, за исключением минерального сы-
рья, используемого в строительстве, практически не добываются. В то же время в Ливии име-

                                           
.  Абубакр Фараг Срат, Губин Г.В., Ярош Т.П., 2014 
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ются месторождения калийных и магнезитовых солей, соды, фосфоритов, гипса, известняков, 
глины и угля, а также крупные залежи железных руд. Месторождения железных руд сосредото-
чены в районе Вади-Эль-Шати. Наиболее крупные месторождения: Южный Тарут (общие запа-
сы 640 млн. т с массовой долей железа 50 %), Ашкеда (475 млн т, 51,7% Fe), Эд-Дуэса и Эль-
Ауджа (700 млн т, 45% Fe) и др.[1] 

Имеющийся в Ливии на берегу Средиземного моря в г. Мисурата заводской металлургиче-
ский комплекс работает на импортном сырье в основном из Бразилии и Швеции. Для развития 
черной металлургии Ливии нужна собственная рудная база. Однако ливийские железные руды 
содержат большое количество фосфора и неблагоприятный для доменной плавки кремниевый 
модуль. Поэтому изучение местных руд и получение из них качественных концентратов явля-
ется актуальной научно-технической проблемой. 

Анализ исследований и публикаций. Рассматривались предложения об использовании мест-
ных ливийских руд, в частности магнетитовых в районе Вади-Эль-Шати со средней массовой долей 
железа 55%. Запасы этих руд оцениваются в 420 млн т. Предполагалось построить карьер производи-
тельностью 5-10 млн т в год, обогатительную и агломерационную фабрику, а также электростанцию 
мощностью 15 М Вт и жилой поселок [1,2]. Публикаций по этой теме очень мало, а в последние годы 
они практически исчезли, по-видимому, из-за известных трагических событий в Ливии.  

Постановка задачи. Целью настоящей статьи является изложение материала об исследо-
вании вещественного состава ливийской железной руды и определение возможности удаления 
фосфора из нее. 

Изложение материалов и результаты. Исследованная руда района Вади-Эль-Шати срав-
нительно богатая, т.к. содержит 57-59% железа при массовой доле фосфора, достигающей 0,7-
0,8% и кремниевом модуле 0,8. 

Данная руда обладает слоистой, реже сланцеватой и массивной текстурой. 
Структура руды оолитовая, преобладающий размер оолитов составляет 0,2-1,0 мм. Оолиты 

сложены преимущественно рудными минералами, цемент-нерудными с незначительной приме-
сью рудного минерала. 

Оолиты частично деформированные, уплощенные в плоскости слоистости руды, оолиты 
правильной округлой формы редки. 

Внутреннее строение оолитов концентрически зональное, обусловленное чередованием 
существенно магнетитовых зон и зон, сложенных нерудными минералами с незначительной 
примесью рудного минерала. Ядро оолита обычно нерудного состава, реже отмечаются ядра, 
сложенные магнетитом. Мощность отдельных зон оолитов составляет в основном 0,005-0,02 
мм, что относит руды к рудам с тесным прорастанием рудных и нерудных минералов. 

В цементе преобладают нерудные минералы, примесь рудного минерала обычно не пре-
вышает 10-15%. Размер рудной вкрапленности в цементе составляет 0,002-0,020 мм. 

Руды обладают высокой пористостью (до 20% от объема руды), 40-45% пор располагается 
в центральных зонах оолитов, около 5% пор - в периферийных частях оолитов и 50-55% пор 
содержатся в цементе. Минеральный состав руды приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Минеральный состав руды и распределения железа по минералам 

Содержание минерала (M) и железа (Fe), % 
Магнетит Гематит Карбонаты Силикаты Гетит Апатит Алюмофосфат Σ 
M Fe M Fe M Fe M Fe M Fe M M  

43,5 31,5 24,9 17,43 5,5 1,94 12,0 1,9 9,9 6,23 2,3 1,9 100,0 
 

Магнетит слагает центральные или периферийные зоны оолитов, а также присутствует в 
цементе в виде тонкой вкрапленности. Размер индивидов магнетита колеблется главным обра-
зом в пределах от 0,002 до 0,05, реже до 0,08 мм. Форма зерен обычно неправильная. В рудных 
зернах оолитов нередко наблюдается проявление собирательной перекристаллизации магнетита 
с совершенствованием его кристаллографических очертаний. Однако совершенствование кри-
сталлографии идет с образованием объемноскелетных форм октаэдрического габитуса, поэтому 
рост эффективного размера индивидов магнетита незначителен. 

Гематит присутствует в верхних гипсометрических горизонтах месторождения преимуще-
ственно в виде мартита, псевдоморфозы гематита по магнетиту, образовавшегося в зоне окис-
ления. 
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Гематит наиболее распространен в верхах коры выветривания, где образовался путем 
окисления силикатов и карбонатов. Гематит образует мельчайшую вкрапленность в цементе.  

Силикаты представлены хлоритами ряда шамозита-тюрингита, стильпномеланом и более 
редкими амфиболами. Силикаты слагают цемент, центральные и реже периферийные зоны 
оолитов. В коре выветривания замещаются пелитоморфным гетитом. Форма выделения сили-
катов – тонкочешуйчатая (хлориты, стильпномелан), реже тонкоигольчатая (амфиболы). Сили-
каты находятся в тесном взаимном прорастании друг с другом и с рудными минералами. Раз-
мер зерен силикатов составляет 0,002-0,02 мм. Карбонаты представлены главным образом си-
деритом, размер зерен колеблется от 0,002 до 0,01 мм. 

Фосфорит образует отдельные зоны в оолитах, реже образует самостоятельные оолиты. 
Распространен в руде равномерно, эффективный размер включений фосфорита составляет 
0,002-0,015 мм. 

Апатит присутствует в виде тонкозернистых агрегатов мелких кристаллов гексагонально-
призматического габитуса. Размер зерен апатита колеблется от 0,01 до 0,05 мм. Апатит образу-
ет тесные срастания с рудными минералами.  

В табл. 2 приведен средний химический состав руды.  
Таблица 2  

Компоненты Fe SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO K2O Na2O P2O5 CO2 H2O Σ 
Содержание, 

% 
59,2 3,50 0,24 4,10 66,30 16,50 0,38 0,80 1,40 0,05 0,16 1,45 2,62 2,23 99,73 

 

Наличие силикатов в руде обуславливает присутствие в ней SiO2, TiO2, Al2O3, MgO, K2O и 
Na2O. 

С примесью карбонатов связано повышенное содержание CO2 и частично FeO. Наличием 
фосфорита и апатита объясняется значительное содержание CaO и P2O5. 

Содержание элементов примесей, как показали результаты спектрального анализа, весьма 
незначительно. Несколько повышенное содержание мышьяка - 0,01-0,03%, тем не менее, оно 
удовлетворяет требованиям кондиции.  

Для изучения фазового состава руды проведены исследования методом рентгеноспек-
трального микрозондирования. Результаты показали наличие следующих фаз: сферолиты гид-
рогетита, в них 85-90 % Fe2O3; до 1,0% Al2O3, SiO2, MgO; CaO отсутствует; фосфора мало. Ге-
матит и магнетит не содержат фосфора. Кальцит обычного состава. Кроме того, обнаружены 
две фазы оптически похожие друг на друга. В составе одной 30-35 % Al2O3; 10% CaO; 2-3 % 
Fe2O3. Примесей K2O, Mn3O4, SiO2 в ее составе нет. Это основная фаза, содержащая фосфор.  

Другая похожая фаза содержит в своем составе порядка 30 % Fe2O3, 16 % Al2O3, 15 % SiO2. 
Состав этой фазы определен приблизительно, поскольку она не проводит ток. Кроме этих двух 
фаз в образцах присутствует фаза, которая растворяется при производстве шлифов. 

Таким образом, метод рентгеноспектрального микрозондирования не позволил с необхо-
димой точностью определить фазовый состав руды и формы проявления фосфора. 

Отличительной особенностью пробы руды, как уже упоминалось, является гематизация 
магнетита в виде тончайших микровключений, практически неотделимых друг от друга. 

При изучении вещественного состава пробы руды установлено, что среднее количество ге-
матита достигает 25% по объему от массы железорудных минералов. Все компоненты находят-
ся во взаимном дисперсном прорастании. 

Для оценки потенциальной возможности повышения качества руды был выполнен грави-
тационный анализ в жидкостях с плотностями 3200 и 4270 кг/м3. 

Разделение выполнено по следующим компонентам: апатит+кварц, гидрооксиды+силикаты 
железа, магнетит+гематит. 

Разделение показало: 
в крупности -0,020+0 мм почти нет раскрытых вредных примесей. Выход легкой фракции 

˂3200 кг/м3 с массовой долей железа 16,5 % и фосфора 4,72 % составляет 1,7 % от этого класса. 
При этом извлечение фосфора составляет 12 %; 

основная масса фосфора связана с гидрооксидами и силикатами и не достигает полного его 
раскрытия даже при измельчении руды до 90% класса -0,044 мм. Выход фракции плотностью 
3200-4270 кг/м3, в которую перешли эти минералы, 77%. Массовая доля железа в ней 48,6% и 
фосфора 0,72%. Извлечение фосфора составляет 83%; 
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тяжелая фракция с плотностью более 4270 кг/м3 содержит 69,9% железа и 0,158% фосфора. 
Выход этого продукта - 21,3%, а извлечение железа - 28,7% от класса; 

удаление из класса -0,020+0 мм самой тонкой глинистой фракции – 0,010+0 мм при се-
диментации привело к увеличению массовой доли железа до 58,6%, но не улучшило кремние-
вый модуль и не уменьшило количество фосфора ни в классе -0,020+0 мм, ни в продуктах гра-
витационного разделения. 

Таким образом, гравитационный анализ свидетельствует, что исследуемая руда является 
труднообогатимой, т.к. даже в крупности -0,020+0 мм не достигается необходимое раскрытие 
минералов. 

С целью снижения массовой доли фосфора, повышения массовой доли железа и улучшения 
кремниевого модуля проведены исследования руды на обогатимость механическими методами. 
В этом случае использовались мокрая и сухая магнитная сепарация в обычном и сильном поле, 
флотация и комбинация этих методов. В целом указанные исследования не позволили получить 
желаемых результатов, т.к. руда относится к весьма труднообогатимому сырью из-за тонкой 
вкрапленности железо- и фосфорсодержащих минералов. 

Не получив положительных показателей при механическом обогащении, были проведены 
экспериментальные исследования гидрометаллургической обработки руды и концентратов. 

С введением в гидрометаллургию повышенных температур и давлений достигнуты новые 
качественно-количественные результаты. 

Проявляется значительный интерес к автоклавному методу, разработаны сотни технологи-
ческих схем и отдельных операций передела разнообразного сырья [3-6]. 

Автоклавное выщелачивание характеризует, главным образом, извлечение фосфора, крем-
незема, скорость процесса и расход щелочи. 

Для проведения экспериментов по дефосфорации исходной руды и магнетитовых концен-
тратов была изготовлена и смонтирована автоклавная установка.  

Опыты по изучению кинетики выщелачивания фосфора проводились на пробах с крупно-
стью частиц минус 0,250; 0,160; 0,074 и 0,044 мм в интервале температур от 17 до 250 С. Вы-
щелачивание происходило при Т:Ж=1:3-1:12 при концентрации щелочи 4300 г/л и длительно-
сти 3 часа. 

Степень дефосфорации в этих экспериментах достигала 50,3 %. Однако остаточное содер-
жание фосфора в выщелоченном концентрате оставалось высоким и составляло 0,3-0,4 %. За-
висимость степени дефосфорации от длительности, температуры процесса и крупности мате-
риала приведена на рис. 1,2. 

     
 
Рис. 1. Кинетика дефосфорации магентитовых 

руды при различных температурах выщелачива-
ния 

 

Рис. 2. Влияние температуры выщелачивания на степень де-
фосфорации руды при различной крупности материала: 1 - из-
мельчение до 70 % класса -0,074 мм; 2 - измельчение до 70% 
класса -0,044 мм; 3 – измельчение до 70% класса -0,044 мм с 
добавкой соды 

 

С повышением тонины помола концентрата скорость и степень дефосфорации значительно 
возрастает. При увеличении степени измельчения растет поверхность соприкосновения материала с 
раствором, что приводит к повышению скорости гетерогенных процессов растворения [7].  

Наряду с описанными опытами были проведены эксперименты по дефосфорации спека ру-
ды с содой по аналогии с удалением фосфора из марганцевых концентратов [8-10]. 

В качестве исходного материала использовалась проба железной руды с массовой долей 
железа 59,9 % и фосфора 0,69 %. Реагентом служил 98 %-й карбонат натрия (Na2CO3). 
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Рис. 3. Рекомендуемая схема дефос-
форации железной руды 

 
Навеска шихты, состоящая из 

руды и соды массой 0,3-0,4 кг по-
мещалась в муфельную печь и вы-
держивалась при заданной темпе-
ратуре определенное время.  

Полученный спек руды с содой 
измельчали и выщелачивали при 
заданной температуре и продолжи-
тельности. После выщелачивания 
пульпу фильтровали, нераствори-
мый остаток, представляющий со-
бой обесфосфоренный концентрат, 
сушили и анализировали. 

Выщелачивание спеков руды с 
содой при натриевом модуле (% 
Na2O/%SiO2) от 0,5 до 1,0 и темпе-
ратуре 95°С не привело к сколько-
нибудь значительному извлечению 
фосфор (рис. 3). 

Для улучшения показателей 
выщелачивания были проведены 
исследования при более высокой 

температуре (130 °С) с разными натриевыми модулями.  
Степень дефосфорации возросла и достигла 83,01 %, при этом содержание фосфора в кон-

центрате снизилось до 0,12 %, массовая доля железа выросла до 62,8 %, а степень обескремни-
вания составила 23,6 %. 

На основании проведенных экспериментов предложена технологическая схема дефосфора-
ции железной руды автоклавным способом в щелочной среде (см. рис. 3). 

Выводы. Исследован вещественный состав, обогатимость и дефосфорация крупнейшего в 
Ливии месторождения железных руд.  

Природнобогатая гематито-магнетитовая руда оолитового строения имеет высокое содер-
жание фосфора и неблагоприятный для доменной плавки кремниевый модуль.  

Руда характеризуется тонкой вкрапленностью и взаимным прорастанием минералов фос-
фора, железа и пустой породы.  

Механические методы обогащения не позволяют значительно снизить массовую долю 
фосфора и улучшить кремниевый модуль.  

Использования гидрометаллургических методов позволяет уменьшить массовую долю 
фосфора в руде с 0,7-0,8 до 0,12 %.  

Предложена технологическая схема, позволяющая гидрометаллургическим способом про-
изводить концентрат с массовой долей железа 62,8 % и фосфора 0,1 2%. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНУСНОЇ ДРОБАРКИ 
 

Показано значущість точного вимірювання та регулювання рівня завантаження конусної дробарки. Виконано 
огляд існуючих систем вимірювання та вказано їх недоліки. Запропоновано спосіб вимірювання рівня завантаження 
дробарки на основі споживаної потужності її двигуном. Визначено фактори, на основі яких формується завдання 
рівня завантаження дробарки та розроблено структурну схему системи керування. 

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Для побудови сучас-

ної системи керування трактом ІІІ-IV стадії дроблення та безпосередньо дробарками середньо-
го та дрібного дроблення важливим є визначення рівня заповнення камери дроблення дробарки. 
Найбільшої уваги потребують конусні дробарки дрібного дроблення (КДД) через те, що вони 
значно більше навантажені. Тоді як конусні дробарки середнього дроблення (КСД) часто є не-
довантаженими внаслідок невідрегульованої роботи грохоту, що стоїть перед ними, або повної 
його відсутності. Вітчизняними та закордонними дослідниками визначено, що для кожного ти-
пу дробарки існує оптимальний рівень заповнення, що дозволяє досягти максимальної продук-
тивності при заданій якості. Здебільшого для оптимального режиму роботи дробарка КДД має 
бути заповнена на 70-90 % [8,10,12]. 

Підтримання високого рівня заповнення дробарки є складною задачею внаслідок великої 
інерційності процесу та можливості завалу дробарки. 

Аналіз досліджень та публікацій. На ГЗК Криворізького залізорудного регіону до тепе-
рішнього часу працюють переважно дробарки виробництва заводу «Уралмаш» типу КМД-2200. 
Їх застаріла конструкція передбачає лише встановлення кінцевих вимикачів для вимірювання 
рівня руди в дробарці. Звісно такі датчики не можуть використовуватися в якості зворотного 
зв’язку та слугують лише для запобігання перевантаження та завалу дробарки. 

При розв’язанні такої задачі перед іноземними дослідниками виникає значно менше труд-
нощів, через наявність вбудованих датчиків вимірювання рівня в дробарках та регульованих 
живильників [1-5]. 

Постановка завдання. Необхідно визначити задовільний спосіб вимірювання рівня заван-
таження дробарки дрібного дроблення, що не вимагає значних капіталовкладень та зміни конс-
трукції дробарки і повністю використовує можливості сучасної промислової автоматики. Також 
визначити критерії, що більш чітко визначають бажаний рівень завантаження дробарки для оп-
тимальної роботи тракту дроблення та запропонувати структуру САК. 

Викладення матеріалу та результати. Якщо є конструктивна можливість встановлення, 
то для вимірювання рівня заповнення дробарки застосовують гамма-реле або радіоактивні та 
ультразвукові рівнеміри. Така схема захищає дробарку від аварійного переповнення, а також 
від можливих аварій при попаданні в дробарку негабаритних кусків. Однак вона не дозволяє 
регулювати продуктивність вузла живильник-дробарка в потрібному для технологічного пото-
ку діапазоні. До недоліків цієї схеми слід також віднести те, що навіть встановлення декількох 
датчиків рівня по висоті приймальної камери дробарки для регулювання продуктивності не дає 
необхідного ефекту, оскільки залежно від розміру шматків вхідного матеріалу (крупного чи 
дрібного) при одному і тому ж рівні можна отримати різну продуктивність: при переробці дрі-
бних шматків - підвищену, при переробці крупних - знижену. 

Очевидно, що навіть при встановленні датчика завжди існує небезпека того, що він буде 
виведений з ладу вхідним потоком руди.  

                                           
 Горобець В.Ю., 2014 
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Також практика встановлення ультразвукового рівнеміра на дробильній фабриці ПАТ 
«Північний ГЗК» в дробарку, що початково не містить спеціального місця для нього, показала, 
що вхідний потік руди чи навіть окремі шматки порівняно великого розміру можуть призводи-
ти до хибних показів датчика, який буде реагувати на них миттєвими сплесками вихідного сиг-
налу.   

Отже саме можливість вимірювання рівня в дробарці є основою для створення працездат-
ного контуру завантаження дробарки. Такий контур можливо також створити і для існуючих 
дробарок КДД. Але там рівень заповнення може бути виміряний лише непрямими методами.  

Точність при цьому значною мірою залежить від міцності та в’язкості руди і при зміні вка-
заних параметрів може коливатися. Значить робота контура буде нестабільною і в окремих ви-
падках може статися перевантаження дробарки матеріалом. 

Більшість із вказаних недоліків враховано в способі визначення рівня завантаження дроба-
рки, що був розроблений дослідниками ДВНЗ «Криворізький технічний університет» [11]. При 
цьому використовувався активний спектральний аналіз корпусу дробарки від пристроїв конт-
ролю вібрації, розташованих у верхній її частині. В якості інформаційного параметра, що хара-
ктеризує заповнення дробарки, прийнятий рівень однієї зі складових спектра вібрації її корпу-
су.  

Експериментальні дослідження проводилися в умовах дробильних фабрик Південного і 
Полтавського ГЗК. Загальний рівень вібрації в широкій смузі частот (від 10 Гц до 10 кГц) прак-
тично не дає інформації про рівень завантаження через вплив різних факторів (перешкоди від 
різних механізмів, зношування елементів механічного обладнання та ін.).  

Характеристики знімалися при порожній дробарці і завантаженій на 75 %. Оцінка заванта-
ження проводилася за рівнем заповнення.  

З досліджень видно, що інформативними смугами частот для визначення рівня заванта-
ження є смуги частот, які відповідають активним смуговим фільтрам з середніми частотами 
1000 і 2000 Гц. 

До недоліку даного способу слід віднести розташування датчиків на найбільш рухливій ча-
стині дробарки та відповідний значний вплив вібрації.  

Також неоднозначність в покази вимірювання вносить зміна мас рухливих частин в залеж-
ності від броні дробарки, якості механічних з’єднань  та інших фізичних параметрів. 

Пропонується вдосконалити даний метод інформативним параметром величини активної 
потужності, що споживається двигуном дробарки.  

Очевидно, що споживана потужність пропорційно залежить від кількості роботи, виконаної 
дробаркою, а отже від кількості рудної маси, яка переміщена конусом дробарки всередині кор-
пусу.  

Для оцінки рівня завантаження дробарки дрібного дроблення доцільно використати інтер-
поляцію у вигляді: y=b1x+b2·x

2, де х - рівень активної потужності, у - рівень заповнення дробар-
ки рудою, b2,b1 - коефіцієнти рівняння інтерполяції, що знаходяться для кожної окремої дроба-
рки.  

Для дробарок КДД-2200Т значення коефіцієнтів b1–2·10-3, b235·10-6, а відповідна залеж-
ність представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Залежність рівня заповнення камери дроблення від 
споживаної потужності дробарки 

 

Враховуючи конструктивну подібність дробарок 
КСД та КДД, можна зробити висновок, що застосуван-
ня даного методу для визначення рівня заповнення 
дробарок КCД дасть подібний результат при вірному 
знаходженні коефіцієнтів рівняння інтерполяції. 

Збільшенням завантаження дробильних агрегатів 
до розрахункових значень (забезпечуючи «завальну 
потужність» дробильного агрегату) можна істотно зни-
зити вміст великих класів S, забезпечити мінімальний 

середній шматок у вихідному продукті, рис. 2 [7]. 
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Рис. 2. Залежність вмісту крупних фракцій від рівня 
завантаження дробарки 

 

Вказане зниження залежить від особливостей про-
дукту, що дробиться, режиму роботи дробарки, умов її 
обслуговування. Так при розрахункових завантаженнях 
для дробарки КМД-2200 в умовах дробильної фабрики 
Полтавського ГЗК зниження діаметру середнього шма-
тка на виході дробарки на величину ∆dсер викликає зме-
ншення вартості дробленого продукту на величину 
∆Свитр, порівняно з початковою величиною, тобто спо-
стерігається збільшення прибутку, рис. 3.  

Рис. 3. Залежність зменшення вартості продукції дро-
барки при зменшенні діаметру середнього шматка на вихо-
ді дробарки 

 
Збільшення завантаження дробильного аг-

регату знижує величину питомої витрати футе-
ровочної броні. З іншого боку, аналізуючи рі-
вень «завальної» продуктивності при різних ве-
личинах розвантажувальної щілини, можна зро-
бити висновок, що забезпечення такої продук-
тивності обумовлює використання приводу не 
при максимальних величинах ККД і cos(φ). Екс-

тремальні їх значення спостерігаються при навантаженнях на 20-30% нижче розрахункових. Це 
зумовить додаткові витрати енергії на дроблення. 

Відомо, що витрата змінних деталей обладнання дробарки визначається практично спожи-
ваною активною потужністю [9]. Отже, збільшення споживання енергії збільшує витрату змін-
них деталей, істотно впливаючи на довговічність дробильного агрегату, тобто форсування ре-
жимів дроблення за таким показником недоцільно.  

Отже, з одного боку, показники по завантаженню дробарки (середній шматок дробленого 
продукту і витрата футеровочні броні) з її збільшенням зумовлюють збільшення прибутку. З 
іншого боку, збільшення завантаження змінює витрату змінних деталей, збільшуючи витрати 
на обслуговування, що знижує прибуток.  

Залежності подібного роду формують при підсумовуванні залежності екстремального типу. 
Якщо врахувати екстремальну залежність споживаної електроенергії, то в загальному випадку 
для досліджуваних критеріїв точки мінімумів різних функціоналів не збігаються, тому важливо 
встановити відношення порядку в множині векторів, тобто вибрати схему компромісу [6]. Най-
більш простим є отримання ∆Сзавант у функції продуктивності (в результаті знаходження суми 
окремих компонентів) і оцінці по цій величині режимів функціонування дробильних агрегатів. 
У цілому це визначить величину ∆Сзавант у вигляді екстремальної залежності випадкового типу, 
залежності як від режимних параметрів, так і умов обслуговування. 

Застосування пристроїв діагностування режимних параметрів роботи дробарок (розмір роз-
вантажувальної щілини, гранулометричний склад дробленого продукту) дозволяє оперативно 
втрутитися у процес управління і компенсувати зміну гранулометричного складу кінцевого 
продукту відносно необхідної величини. Збільшення щілини за зміну на величину ∆h викличе 
зміну середнього шматка на величину ∆dсер, що, у свою чергу, викличе зменшення вартості 1 т 
дробленого продукту (втрати) на величину ∆Сп. 

На основі запропонованих методів, стандартних засобів автоматики та обчислювальної 
техніки на дробильній фабриці ГЗК стає можливим впровадження системи управління тракта-
ми середнього і дрібного дроблення, що дозволяє раціонально завантажувати дробильно-
сортувальне обладнання, забезпечуючи мінімальні витрати на дроблення. 

Виходячи з планової кошторисної продуктивності фабрики, планувальних фізико-
механічних характеристик вхідного матеріалу і техніко-економічних показників, визначають в 
САУ раціональну продуктивність дробарки КДД, розмір її розвантажувальної щілини, величи-
ну завантаження за рівнем заповнення. Для забезпечення мінімальної собівартості процесу пе-
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реробки живильником з регульованою продуктивністю здійснюється раціональний процес за-
вантаження дробарок КСД. Виходячи з дійсного значення цієї величини при відомій в даний 
час продуктивності фабрики уточнюється і коректується в даній ситуації кількість введених в 
роботу трактів. Таким чином, раціональна величина завантажень дробарок КСД визначена в 
САУ програмно, виходячи з фізико-механічних характеристик партії вхідної руди; завдання на 
величину розвантажувальної щілини дробарки дрібного дроблення КДД визначено рівнем за-
вантаження дробарок типу КДД-2200. 

До описаних вище засобів автоматики необхідно додати датчики активної потужності, що 
дозволяють створити якісну протиаварійну систему тракту. Найбільшу загрозу безперервній 
роботі тракта становить перевантаження грохота та дробарки дрібного дроблення. Обидва яви-
ща супроводжуються різким зростанням потужності відповідного механізму. Що можна вияви-
ти за допомогою першої похідної та порівнянням її з деяким номінальним значенням. Якщо 
така ситуація трапиться - потрібно негайно припинити живлення тракту. Якщо потужність дви-
гуна грохота не зменшується, то дієвим може бути запуск двигуна грохота у реверсному режи-
мі. При відсутності змоги автоматичного керування протиаварійною системою, потрібно при-
наймні сповістити персонал відповідною сигналізацією. Структурну схему системи, побудова-
ної за вищевказаними параметрами, наведено на рис. 4.  

Рис. 4.  Структурна схема САК 
 
Тут зображено 4 замкне-

них контури. Контур стабіліза-
ції живлення забезпечує пода-
чу відносно рівномірного гру-
зопотоку на тракт. Контур за-
вантаження грохота працює за 
релейною схемою. Тобто при 
досягненні визначеного рівня 
активної потужності грохота 
повинен іти сигнал з регулято-

ра на обмеження навантаження. Єдина функція контура – запобігання запресовки механізму. 
Внутрішній контур регулювання розвантажувальної щілини дробарки за навантаженням необ-
хідний для оптимального пристосування режиму роботи дробарки під вхідний матеріал. Голо-
вним є контур завантаження дробарки КДД. 

Описана система може бути реалізована на сучасному ПЛК середнього рівня. Він зручний 
для застосування в малих системах, в системах, які можуть бути швидко переконфігуровані, а 
також якщо умови виробничого процесу потребують надійної роботи, що є особливо важливо 
для безперервної роботи дробильної фабрики. У комбінації з іншими засобами автоматизації, 
ПЛК додатково дозволяє побудувати систему діагностики обладнання та сигналізації аварійних 
ситуацій. Всі підсистеми, побудовані на його базі, з використанням централізованого керуван-
ня,  можуть бути легко інтегровані в єдину глобальну систему керування дробильною фабри-
кою. Використання універсального протоколу TCP/IP є запорукою інтеграції  контролера в усі 
типи засобів зв'язку. Максимальної кількості вхідних та вихідних сигналів, регуляторів та вну-
трішньої пам’яті цілком вистачає для побудови системи керування трактом. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. В роботі виконано огляд існуючих сис-
тем вимірювання рівня завантаження дробарок. Найпоширенішими з них на ГЗК Кривбасу є 
гамма-реле або радіоактивні та ультразвукові рівнеміри. Наведено недоліки використання цих 
датчиків та особливості побудованих на них систем. 

В якості найкращого способу визначення рівня завантаження дробарки прийнято спосіб ви-
значення рівня на основі споживаної потужності двигуна дробарки. Споживана потужність 
пропорційно залежить від кількості роботи, виконаної дробаркою, а отже від кількості рудної 
маси, яка переміщена конусом дробарки всередині корпусу. Для оцінки рівня завантаження 
дробарки дрібного дроблення доцільно використати інтерполяцію у вигляді: y=b1x+b2·x

2, де х – 
рівень активної потужності, у - рівень заповнення дробарки рудою, b2, b1 - коефіцієнти рівняння 
інтерполяції, що знаходяться для кожної окремої дробарки. Для дробарок КДД-2200Т значення 
коефіцієнтів b1–2·10-3, b235·10-6. 
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Визначення раціонального рівня завантаження дробарок базується на основі наступних фа-
кторів: фізико-механічні параметри вхідного рудного потоку, питомі витрати футеровочної 
броні, витрати енергії на дроблення та інтегральна характеристика у вигляді собівартості про-
дукту. 

У подальших дослідженнях доцільно розглянути моделювання роботи системи керування 
всього тракту ІІІ-IV стадій дроблення з використанням розробленої підсистеми визначення рів-
ня заповнення дробарки. 
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СУЧАСНИЙ МЕТОД ДЕФЕКТОСКОПІЇ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ 

У статі визначено сучасні методи контролю якості чавунних виливків. Зроблено висновки що до високої спро-
можності і точності проникнення ультразвукових хвиль в чавуні. Ультразвуковий контроль чавунних виливків є 
пріоритетним і підтверджена доцільність його широкого використання в практиці  серійного виробництва виливків з 
чавуну при стабільній технології лиття великих партій. 

 
Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Високоміцний чавун 

вигідно відрізняється від сталі хорошими ливарними властивостями (високою рідкоплиністю, 
малою схильністю до утворення гарячих тріщин, меншою усадкою і т.ін.), простотою процесу 
виплавки й меншою вартістю. Поряд з конструкційним чавуном застосовуються високоміцні 
чавуни зі спеціальними властивостями: жаростійкий і жароміцний, стійкий у різних агресивних 
середовищах, антифрикційний з низьким коефіцієнтом тертя та ін. З високоміцного чавуну ви-
готовляються виливки широкого діапазону ваги. Властивості цього матеріалу досить різно-
манітні, так що він застосовується замість сірого чавуну для подовження терміну служби вили-
вків, замість сталі з метою спрощення й здешевлення виробництва, зменшення витрат металу й 
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раціоналізації конструкції виливків, замість кольорових сплавів з метою скорочення витрат де-
фіцитних матеріалів і зменшення вартості машин. Різноманітність властивостей і економічність 
високоміцного чавуну з кулястим графітом, одержуваного модифікуванням звичайного чавуну 
магнієм, церієм, молібденом або сплавами, що містять ці елементи, є важливими факторами, 
що дозволяють збільшити виробництво виливків з нього до 10 % від загального випуску чавун-
ного лиття. Водночас серійне виробництво виливків потребує швидкого і надійного контролю 
їх якості ефективними сучасними методами дефектоскопії [1]. 

На дефектоскопічність чавунних виливків впливають кілька факторів, але в першу чергу - 
структура. У промисловій і лабораторній практиці структуру чавуну звичайно досліджують ме-
талографічним методом. Для виготовлення шліфів необхідно відливати спеціальні проби (їхня 
структура не завжди адекватна структурі виливка, особливо якщо є різниця в товщині), або час-
тково зруйнувати виливок, а іноді використовувати зразки, вирізанні із додатку наливниковій 
системі. Підготовка поверхні шліфів для аналізу пов’язана з ручною роботою і застосуванням 
агресивних хімреактивів небезпечних для здоров’я людини [1]. 

Ультразвуковий контроль структури чавуну усунув би більшість недоліків металографіч-
ного методу, однак його застосування стримується тим, що акустичні характеристики (швид-
кість і коефіцієнт загасання ультразвуку) залежать від технологічних особливостей одержання 
чавуну. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вперше використовувати ультразвук для контролю 
структури металу запропонував радянський вчений С.Я. Соколов. Перші роботи з ультразвуко-
вого структурного аналізу чавуну в нашій країні належать Н.В. Химченко, Р. Циглеру, Р. Герс-
тнеру, Г.Биверту. 

Ультразвукова дефектоскопія чавуну розвивалася складним шляхом. Коли для ультразву-
кового контролю сталі розроблялися основні закони й сучасні методики, чавун вважався неде-
фектоскопічним через загасання ультразвуку в ньому, і як об’єктом контролю - практично не 
займалися. Дійсно у сірого чавуну низьких марок, такого як СЧ-10 і нижче, коефіцієнт загасан-
ня ультразвуку в кілька разів перевищував його значення для сталі, але для СЧ-20 і більш висо-
ких марок чавуну істотних перешкод для дефектоскопії не існувало. 

Ультразвук - це пружні коливання й хвилі високочастотної частини спектра акустичних 
хвиль: інфразвукові - до 20 Гц; звукові - (20-2104) Гц; ультразвукові - (2104-109) Гц;  

Збудження від джерела передаються часткам середовища, які починають коливатися що до 
свого положення рівноваги й передають ці коливання сусідним часткам, у результаті чого, у се-
редовищі виникає хвиля ( принцип доміно). Основна властивість пружних хвиль полягає в то-
му, що у хвилі здійснюється перенос енергії без переносу речовини. У теорії і практиці ультра-
звукової дефектоскопії важливе місце займають гармонійні хвилі, у яких зміна стану середо-
вища відбувається за синусоїдальним законом. У середовищі, що володіє дисперсією (розсію-
ванням) відбувається перекручування форми хвилі. У необмеженому однорідному ізотеро-
пному середовищі поширення ультразвукових хвиль має просторовий характер, і залежно від 
фронту хвилі, можуть бути: плоскими. сферичними й циліндричними. Залежно від пруж-них 
властивостей середовища, у ній можуть виникати хвилі різних видів, що відрізняються напрям-
ком зсуву коливних часток. Якщо коливання часток збігаються з напрямком поширення хвилі, 
то хвиля буде повздовжньою і може бути збуджена у твердому, рідкому і газоподібному сере-
довищах. Якщо коливання часток перпендикулярні напрямку поширення хвиля, то хвиля буде 
поперечною і може збуджуватися тільки у твердому тілі. На вільній поверхні твердого тіла мо-
жна збудити поверхневі хвилі (Релея), частки,  які рухаються по еліпсах, амплітуда згасає по 
експоненті в шару 1-1,5λ. У тонких плоских шарах з постійною товщиною t можна збудити но-
рмальні хвилі (Лемба) [2]. 

Методи ультразвукового контролю вчені розділяють на дві групи: 1 - хвиль, що біжать;  
2 - акустичної емісії. На методі хвиль, що біжать, засновані:  
1. Тіньовий метод (метод наскрізного прозвучування) чавунних виливків, коли випроміню-

вач і приймач розділені. Дефект на шляху ультразвукових хвиль послабляє прийнятий сигнал і 
затримує його прихід до приймача. 

2. Ехо-Метод. Шукач генерує ультразвуковий імпульс, що відбивається від дефектів (не-
однорідностей і приймається тим же або іншим шукачем. Сигнали розрізняють за часом їхньо-
го приходу.  
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3. Дзеркально-тіньовий метод, при якому ехо-методом про дефекти судять по ослабленню 
донного сигналу.  

4. Імпедансний метод - полягає в спостереженні за режимом коливань стрижня, що опира-
ється на поверхню виробу. При наявності дефекту змінюються: акустичний імпеданс, збільшу-
ється амплітуда коливань, змінюються фаза й частота коливань.  

До другої групи відноситься метод акустичної емісії, заснований на реєстрації пружних 
коливань, що виникають у момент утворення тріщин або їхнього розвитку. У цьому випадку 
випромінювачем ультразвуку уловлюється дефект, що зароджується. 

При проведенні дефектоскопії чавунних виливків існують фактори, що обмежують застосу-
вання ультразвукового контролю, це:  

1. Неоднорідність структури матеріалу. Наявність крупнозернистості структури, мікроско-
пічної неоднорідної фізико-хімічної системи викликає сильне розсіювання ультразвуку, посла-
бляє корисний сигнал на тлі більших шумів, (корозійно-стійкі сталі, чавуни з великими графі-
товими включеннями, бетони). 

2. Складність форми й малі розміри виробів. Ці фактори затрудняють введення ультразвуку 
у виріб, а при навності виступів і виїмок поблизу можливого розташування дефектів можуть 
виникати помилкові сигнали. 

3. Груба поверхня виробу (нижче Rz=40) приводить до послаблення чутливості ультразву-
кового контролю і нестабільності акустичного контакту п’єзоелектричного перетворювача з 
виробом. Вимоги до шорсткості особливі високі при контактному способі ультразвукового ко-
нтролю і знижуються при імерсійному способі. 

4. Ультразвуковими методами чітко виявляються дефекти, але часто виникають серйозні 
труднощі при визначенні їхніх розмірів і характеру, що має вирішальне значення для оцінки 
результатів ультразвукового контролю, [3,4].  

У практиці ультразвукових досліджень металів застосовують ультразвукові коливання із 
f=0,5-10 МГц, які можуть бути отриманні за допомогою перетворювачів : п’єзоелектричних, 
магнітострикційних, електро- магніто-акустичних. Найбільше поширення одержали 
п’єзоелектричні перетворювачі, активним елементом яких можуть бути пластини із кварцу або 
п’єзокерамічних матеріалів - титанату барію. Цирконат титанату свинцю і ін. На поверхні 
п’єзоелементів наносять тонкі шари срібла - електроди й поляризують. При приведенні до еле-
ктродів електричної напруги п’єзоелемент робить змушенні механічні коливання (розтягуються 
й стискуються) із частотою електричної напруги (зворотній п’єзоефект). При впливі на 
п’єзоелемент пружних механічних коливань на його електродах виникає змінна електрична на-
пруга із частотою механічних коливань, що впливають, (прямий п’єзоефект). Найбільша амплі-
туда коливань п’єзоелемента буде при резонансі,коли власна частота його коливань збігається 
із частотою змінної напруги, яка збуджує ці коливання. Якщо п’єзоелемент прикласти до конт-
ро-льованної деталі, то в ній будуть збуджуватися й поширюватися пружні коливання, безпере-
рвні або імпульсні [1,4]. Загасання ультразвукових коливань відбувається по експоненціально-
му закону, де враховується відстань пройдена хвилею й коефіцієнт загасання хвилі. Коефіцієнт 
загасання (коефіцієнт поглинання й розсіювання ультразвукових променів) у різних матеріалів 
різний. При поглинанні звуку енергія пружних коливань переходить у теплову в однорідному 
ізотропному середовищі. У полікристалічному середовищі й металах загасання визначається 
розсіюванням енергії ультразвукових коливань зернами металу. Крім того, у металах можлива 
реверберація - постійне загасання коливань, обумовлене повторними відбиттями.  

Реверберація буває об’ємною і структурною. Інтерференція - результат додавання двох або 
декількох когерентних коливань, що впливають на ту саму крапку середовища. Інтерференція 
може привести до утворення стоячих хвиль.  

Дифракція - огинання ультразвуковими коливаннями перешкод (розміри яких порівняні з 
довжиною хвилі) і утворення звукового поля в місцях, куди не проникає прямий промінь від 
джерела.  

Дифракція й інтерференція сполучені один з одним й існують одночасно [3,4]. 
Постановка завдання. У зв’язку з тим, що відсоток браку при виготовленні чавунних ви-

ливків іноді буває дуже високим, що впливає на збільшення їх собівартості, а також у зв’язку з 
тим що не всі методи контролю якості виливків дають позитивний ефект, метою дослідження є 
доведення ефективності ультразвукового контролю чавунних виливків при серійному виробни-
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цтві при стабільній технології з метою підвищення ефективності неруйнівного контролю та 
зменшення витрат при його застосуванні замінюючи застарілі, неефективні та енергоємні мето-
ди неруйнівного контролю. 

Викладання матеріалу та результати. Для виявлення дефектів типу внутрішньої порис-
тості, у якості розсіювача та поглинача звукової хвилі, найбільш підходить дзеркально-
тіньовий метод ультразвукової дефектоскопії.  

Суть його полягає у тому, що на початку визначають вели-чину амплітуди донного сигналу 
(відбитого від площини, паралельної поверхні уведення ультразвукового сигналу) на бездефек-
тній ділянці виливка, а потім при переміщенні перетворювача по контактній поверхні виливка, 
якщо з’являється зменшення даного сигналу, фіксується нова координата центру перетворюва-
ча і цим визначається границя передбаченого дефекту.  

Об’єктом дослідження є чавунні тюбінги кілець тунельного оброблення, виготовленні ви-
ливком із сірого чавуну марки СЧ-21-40, що володіє високою стійкістю проти корозії та має 
роз-рахункові значення опору: стиску - 180 МПа, розтяганню - 60 МПа і порівняння їх з конт-
рольними виливками виготовленими із чавуну модифікованого магнієм з кулястим графітом 
марки ВЧ-40.  

Вимірювання проводилися по чистій контактній литій поверхні.  
Використовувалися прямі сполучені перетворювачі із частотою 1,2 МГц. Отримано різні 

значення критерію границі дефекту, що обумовлено розширенням кута розкриття діаграми 
спрямованості через розсіювання ультразвуку на шорсткості поверхні.  

Для оцінки чутливості ехо-методу дефектоскопії, тобто виявлення дефекту по відбиттю си-
гналу від нього, необхідно привести експеримент на еталонному зв’язку зі штучними відбива-
чами. Якщо дзеркально-тіньовий метод можна застосувати для виявлення дефектів виду порис-
тості, тоді ехо-метод можна застосувати для дефектів, що володіють здатністю відбивати зву-
кову хвилю - це пори, раковини, тріщини. 

Моделлю дефекту типу одиночної пори може служити проріз циліндричного отвору. На 
виливку з контрольованого чавуну ВЧ-40 проводилися вимірювання відбитого сигналу від тор-
ців прорізів циліндричної форми діаметром 2,4,6,8 мм на глубині 10,15,20,25,30 мм.  

Виміри виконувались прямим сполученним перетворювачем діаметром 10 мм і частотою 
1,2 МГц по литій поверхні.  

За результатами вимірів побудовані АРД-діаграми, які дозволяють визначити еквівалентні 
діаметру дефекту. Чим більше розміри дефекту, тим він легше виявляється по відбитому від 
нього сигналу. 

При дефектоскопії великої серії однотипних виливків можлива часткова або повна автома-
тизація процесу. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Неоднорідність структури матеріалу. На-
явність крупнозернистої структури, мікроскопічно  неоднорідної фізико-хімічної системи вик-
ликає сильне розсіювання ультразвукових хвиль, послабляє корисний сигнал.  

Груба поверхня виробу (нижче Rz=40) приводить до послаблення чутливості і нестабільно-
сті акустичного кон-такту з виробом.  

Вимоги до шорсткості особливо високі при контактному способі і знижуються при імер-
сійному способі.  

Ультразвукові методи чітко виявляють дефекти, визначають їх розм-ри і характер, що має 
вирішальне значення для оцінки результатів застосування ультразвуку і сучасних світових ме-
тодів. 

Ультразвукова дефектоскопія чавунних виливків широко застосовується за кордоном.  на-
шій країні дефектоскопія чавуну не проводиться.  

Відсутні надійні методи контролю, не розроблені теоретичні основи для них. ожливо під-
вищення вимог до якості виливків послужить поштовхом до рішення цієї проблеми.  

Для якісного обстеження чавунних виливків необхідно чітко обирати методи ультразвуко-
вого контролю та розробляти кожну конретну методику дослідження.  

При складанні методики повинні бути обрані: частота й вид УЗК, напрямок їхнього поши-
рення у виробі; тип перетворювача; місце установки його на виробі й схема сканування; вид 
акустичного контакту; чутливість і настроювання дефектоскопа, реєстрація й способи розшиф-
ровки показань дефектоскопа. 
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Доведення ефективності ультразвукового контролю чавунних виливків  в умовах українсь-
ких промислових підприємств для підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняного 
чавунного лиття. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ  
КРУПНОКУСКОВОЙ РУДЫ НА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЕ 

 

Рассмотрена автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте, в которой 
применена пороговая сегментация изображения для определения крупности руды, а также фильтр Калмана, для 
определения местоположения крупнокусковой руды на конвейерной ленте. В системе используется контроллер для 
сортировочного устройства на основе нечеткой логики. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, нечеткая логика, нечеткая база знаний, сортиров-
ка, функций принадлежностей. 

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Сопровождение движущихся объектов 
- это один из составляющих компонентов многих систем реального времени таких, как системы 
слежения, анализа видео и других. Входными данными любого алгоритма сопровождения яв-
ляется последовательность изображений (кадров видео) с нарастающим объемом информации, 
которую необходимо обрабатывать и анализировать.  

Алгоритмы для сопровождения объектов можно применять также и в горнодобывающей 
промышлености. Особенно стоит отметить применение алгоритма видеослежения за крупно-
кусковой рудой на конвейерной ленте. 

Задача сопровождения состоит в том, чтобы построить траектории движения кусков руды 
на входной последовательности кадров.  

Допустим, что положение кусков руды на изображении обозначается номером. Тогда тра-
екторией движения объекта называется последовательность его положений, где - номер перво-
го кадра, на котором был обнаружен объект - количество кадров последовательности, где на-
блюдается объект. Заметим, что в зависимости от метода сопровождения положение объекта 
может определяться по-разному (координаты и размер сторон окаймляющего прямоугольника, 
координаты центра масс контура и т.п.). 

Анализ исследований и публикаций. Методы сопровождения объектов можно разделить 
на несколько категорий: методы сопровождения особых точек (point tracking).  

В таких методах принимается, что положение объекта определяется расположением набо-
ра характерных точек. Один и тот же объект на последовательных кадрах представляется набо-
рами соответствующих пар точек.  

Данная группа методов разделяется на две подгруппы: детерминистские методы исполь-
зуют качественные эвристики движения (небольшое изменение скорости, неизменность рас-
стояния в трехмерном пространстве между парой точек, принадлежащих объекту), по существу 
задача сводится к минимизации функции соответствия наборов точек; вероятностные методы 
используют подход, основанный на понятии пространства состояний (считается, что движу-
щийся объект имеет определенное внутреннее состояние, которое измеряется на каждом кад-
ре). Чтобы оценить следующее состояние объекта, требуется максимально обобщить получен-
ные измерения, т.е. определить новое состояние при условии, что получен набор измерений для 
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состояний на предыдущих кадрах.  
Типичным примерами таких методов являются методы на базе фильтра Кальмана [8, 9] и 

фильтра частиц (particle filter) [10]. Методы сопровождения компонент (kernel tracking). Под 
компонентой понимается форма объекта. В простейшем случае компонента может быть пред-
ставлена шаблоном прямоугольной или овальной формы, в более сложных - трехмерной моде-
лью объекта, спроецированной на плоскость изображения.  

Как правило, методы данной группы применяются, если движение определяется обычным 
смещением, поворотом или аффинным преобразованием. На практике реализуется с использо-
ванием сдвига среднего (mean shift) [4] и его непрерывной модификации (Continuous Adaptive 
Mean Shift, CAM Shift) [4]. Методы сопровождения силуэта (silhouette tracking). Силуэт может 
быть задан контуром, либо набором связанных простых геометрических примитивов. Задача 
трекеров силуэта состоит в том, чтобы на каждом кадре определить область, в которой нахо-
дится объект, с использованием модели его силуэта, построенной на основании предшествую-
щих кадров. 

 Можно выделить две группы методов: методы сопоставления и сопровождения фрагмен-
тов изображения, содержащих объект.  

При сопоставлении естественным образом должна быть введена мера сходства пары об-
ластей, ограниченных контуром. Определение положения фрагмента на следующем кадре по-
следовательности выполняется посредством вычисления оптического потока для внутренних 
точек области. Методы сопровождения контура. Позволяют прогнозировать положение кон-
тура на следующем кадре.  

Первый подход состоит в использовании моделей пространства состояний (по типу фильт-
ра Кальмана), второй - в минимизации функции энергии контура с использованием прямых 
техник таких, как градиентный спуск. 

Цель исследования. Задачей выполненных исследований является разработка структурно-
функциональной схемы системы сопровождения крупнокусковой руды в потоке на конвейер-
ной ленте, которая включает для идентификации движущихся кусков руды - процесс сегмента-
ции и для автосопровождения кусковой руды модель фильтра Калмана [ ].  

Также рассматривается подсистема, основанная на нечеткой логике для непосредственной 
сортировки руды. 

Изложение материала и результаты. Предлагаемая структурно-функциональная схема 
системы слежения за подвижными кусками руды на конвейерной ленте показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы сопровождения крупнокусковой руды 

 

Структура автоматизированной системы автосопровождения крупнокусковой руды в пото-
ке на конвейерной ленте, основанная на видеонаблюдении, включает фотокамеру, видеокамеру, 
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блок обработки видеоинформации, устройство хранения и устройство отображения видеоин-
формации.  

Блок обработки видеоинформации такой системы состоит из двух подсистем: подсистема 
идентификации крупнокусковой руды и подсистема автосопровождения движущихся кусков 
руды. 

Подсистема автоматической идентификации крупнокусковой руды с помощь фотодатчика 
предполагает предварительную обработку фотокадров, выделение пикселей движущегося объ-
екта, постобработку. Основной задачей этапа предобработки изображения с видеодатчика явля-
ется повышение, по некоторому критерию, качества входного изображения.  

Критерий качества изображения выбирается в соответствии с предназначением системы и 
дальнейшими этапами обработки (например, для улучшения зрительных характеристик изо-
бражения, подчеркивание существенных деталей и особенностей изображения).  

В данной работе, предлагается в качестве детектора крупнокусковой руды использовать 
алгоритм сегментации. Так как данный алгоритм опирается на выделении контуров изображе-
ния с использованием пороговой сегментации, то необходимо улучшить качество изображения 
для повышения качества алгоритма сегментации и устранить шум. 

Подсистема автоматического сопровождения предполагает захват видеопотока, захват ви-
деокадра, предварительную обработку видеокадров, выделение движущейся крупнокусковой 
руды, постобработку.  

Использование видеодатчиков, является удобным относительно дешевым способом для захвата 
и более рациональным решение поставленной задачи. К задачам подсистемы сопровождения объек-
тов можно отнести: локализация кусков руды - по множеству пикселей переднего плана выделяется 
множество кусков руды; сопровождение объектов - межкадровое связывание (прослеживание от кад-
ра к кадру) сегментированных движущихся областей руды путем предсказания положения куска ру-
ды на текущем кадре по известному положению на предыдущем кадре.  

Результатами данного этапа так же могут являться такие характеристики движущегося 
объекта, как траектория движения, координаты куска руды, угол рассогласования между кус-
ком руды и оптической областью видеодатчика или другие цифровые параметры. 

Интеллектуальность системы заключается в автоматической идентификации, локализации, 
сопровождении кусков руды, определении момента появления движущегося куска (кусков) ру-
ды в области сортировки руды и выдачи управляющего сигнала на сортировку. 

Фильтр захвата видеопотока вводит данные в поток. Эти данные он может получать из 
файла или какого-либо устройства захвата. Фильтр захвата видеокадра выделяет из потока 
один кадр.  

Для доступа к данным к фильтру захвата видеокадра необходимо присоединить объект об-
ратного вызова, в котором можно производить обработку кадра, а затем передать обработан-
ный кадр следующему в цепочке фильтру. 

В качестве модели формирования изображения, получаемого с помощью видеодатчика, 
можно использовать пространственно-временную модель, описанную в статье [1].  

Рассмотрим только пространственную информацию, тогда, опуская номер кадра, данную 
модель можно записать в следующем виде 

l(i, j)=h(i, j) r(i, j)+ g(i, j)(1-r(i, j))+ξ(i, j), i = 0, Nx - 1, j = 0, Ny - 1,  (1) 
где Nx, Ny - высота и ширина кадра; l(i, j) - наблюдаемое изображение; g(i, j) и h(i, j) - неизвест-
ные функции, значения которых являются яркостями точек фона и объекта соответственно; ξ(i, 
j) N(0, 

2) - шум видеодатчика.  
Функция r(i, j), которая определяет расположение объекта на изображении, задается прави-

лом: r(i, j)=1, если в точку (i, j) кадра находится объект, иначе 0. 
Для сопровождения движущихся объектов на видео последовательности, используется мо-

дификация предложенного алгоритма в [7] и фильтр Калмана [5].  
Основной отличительной особенностью модифицированного алгоритма является примене-

ние минимаксной функции схожести при поиске движущихся фрагментов в обрабатываемых 
кадрах. 

В системе сопровождения крупнокусковой руды используется фильтр Калмана в плоскости 
изображения.  

В ходе видеослежения за кусками руды (в установившемся режиме) прогноз положения 
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куска руды с использованием фильтра Калмана по известному закону обновленной модели kx  

)~(~~   kkkkkk xHzKxx       (2) 

позволяет определить окно поиска искомого куска руды на конвейерной ленте в следующем 
кадре, а также может определить приблизительный размер. Таким образом, это позволит сокра-
тить время для обнаружения только тех кусков руды, размер которых соответствует критерию 
отбора крупнокусковой руды. 

На этапе обнаружения на изображении кадров видеопоследовательности получаются за-
шумленные и ошибочные измерительные информации о состоянии объекта, в том числе место-
положение отобранных кусков руды. Эти ошибки можно устранить с помощью добавления 
этапа фильтрации. 

В результате работы алгоритма видеослежения получаем в текущий момент времени мно-
жество кусков руды на конвейерной ленте отобранных по заданному критерию с текущими ко-
ординатами положения.  

Далее вычисляется угол рассогласования между координатами центра куска руды и опти-
ческой осью видео датчика, чему будут посвящены дальнейшие исследования. 

Когда все действия, связанные с анализом угла рассогласования завершены и система име-
ет шаблон действия объекта, необходимо выбрать соответствующую для данного шаблона ре-
акцию блоком системы управления исполнительными механизмами системы сортировки.  

Введение элементов интеллекта в САУ позволяет принимать управляющие решения на ос-
нове первоначально заложенных и накопленных формализованных знаний о целесообразном 
функционировании систем сортировки при том или ином угле рассогласования.  

Одним из путей решения указанной задачи является использование теории нечетных мно-
жеств, позволяющей реализовать лингвистический подход к управлению [3,4].  

Нечеткий лингвистический подход дает возможность управлять объектами с нелинейной 
динамикой, функционирующих в условиях неопределенности, за счет использования качест-
венного описания процесса. 

Применение теории нечетких множеств позволяет реализовать слабо формализуемые алго-
ритмы управления.  

Нечеткая логика в алгоритмах управления может быть применена в том случае, когда, в си-
лу природы объекта, информация носит не только количественный, а и качественный характер. 

Применение нечеткого подхода существенно расширяет возможности адаптивных систем, когда 
отсутствует точное знание структуры системы, невозможно учесть влияние вех факторов на измене-
ние ее параметров и дать строгое аналитическое описание сложной модели или процесса. 

Одним из решений при построении рассматриваемых систем является возможность совме-
стного применения адаптивного подхода и методов управления, использующих нечеткую логи-
ку, что позволит создавать адаптивные нечеткие системы, содержащие в качестве адаптивного 
регулятора экспертную систему с нечеткой логикой. 

Для адаптивной системы управления процессом сортировки можно использовать одно-
уровневую структуру контроллера (рис. 2) и не иерархическую структуру правил.  

Рис. 2. Структура нечеткой системы управления 
комплексом исполнительных механизмов 

 
Для такой системы управления применя-

ется нечеткий алгоритм с фиксированной 
последовательностью операций, включая 
методы нечеткого вывода, фаззификации и 
дефаззификации. 

Структура модели системы автоматиче-
ского определения кусков руды в потоке с 
использованием контролера на основе нечет-
кой логики представлена на рис. 3 [6]. 
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Рис. 3. Структурная схема системы автоматического определения кусков руды в потоке 

 

Реализация модели системы автоматического определения кусков руды на конвейерной 
ленте с использованием контролера на основе нечеткой логики (Fuzzy Logic Controller) была 
произведена с помощью Simulink (рис.4). 

Рис. 4 Модель системы автоматического определения 
крупнокусковой руды 

 

Результатом моделирования ANFIS модели 
по алгоритму Сугено (рис. 5) является опреде-
ление кусков руды, которые находятся в зоне 

расположения устройства для сортировки крупнокусковой руды. 

 
Рис. 5 Результаты моделирования ANFIS модели 

Выводы. При разработке системы сопровождения крупнокусковой руды применяется по-
роговая сегментация изображения для определения крупности руды, а также фильтр Калмана, 
для определения местоположения крупнокусковой руды на конвейерной ленте, что повысило 
быстродействие задачи обнаружения и сопровождения.  

Кроме этого временное обновление фильтра Калмана позволяет определить местоположе-
ние куска руды при полном перекрытии его вовремя движения по конвейерной ленте.  

При этом ставят ограничения на скорость перемещения кусков руды в плоскости изобра-
жения.  

Применение нечеткой логики для определения сортируемого куска руды не заменяет обы-
чную технику управления, а дополняет ее высокоэффективной методологией реализации стра-
тегий многосвязного управления. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАТА 
К ДОМЕННОЙ ПЛАВКЕ 

 

Рассмотрена зависимость качества агломерата от механической обработки его спека в специальном устройстве. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Эффективность выплав-
ки чугуна в современных доменных печах в значительной степени определяется качеством аг-
ломерата, как основного компонента железорудной части шихты. Получение такого агломерата 
на фабриках окускования предполагает сочетание рациональной технологии процесса его спе-
кания с применением эффективных схем обработки спека, основной задачей которых есть по-
лучение высококачественного агломерата по прочности (барабанная проба-68-75 %) и грану-
лометрическому составу (содержание мелочи (0-5 мм) не более 5%). 

На аглофабриках Украины производится агломерат, который характеризуется более низ-
ким качеством по физическим свойствам. Содержание мелочи в нем колеблется в пределах 14-
17 %. При транспортировке такого агломерата от аглофабрик до бункеров бункерной эстакады 
доменных печей содержание мелочи в нем возрастает на 2-5 %. Это свидетельствует, прежде 
всего, о недостаточно эффективной технологии обработки спека на наших аглофабриках. 

Анализ исследований и публикаций.Анализ литературных данных показал , что наиболее 
высокие результаты доменной плавки достигаются при использовании в шихте агломерата с 
ограничением как верхних, так и нижних размеров кусков [1]. Так, при загрузке в печь агломе-
рата крупностью 5-50 мм ее производительность возрастает а удельный расход кокса снижает-
ся, соответственно, на 0,4-0,7 % на каждый процент уменьшения содержания мелочи в шихте.  

Такой агломерат называют материалом стабилизированным по крупности и прочности. 
В общем виде стабилизацию агломерата можно представить как процесс приведения его 

физических свойств к постоянному, устойчивому состоянию. Этот процесс как раз и должен 
быть реализован на стадии обработки спека как неоднородного по структуре, прочности и на-
пряженному состоянию материала, а также продуктов его разрушения. Теоретические основы 
процесса разрушения спека под воздействием ударных и истирающих нагрузок достаточно 
полно изучены Базилевичем С.В., Вегманом Е.Ф., Коршиковым Г.В. и др. [3-5]. Результаты 
этих исследований были использованы при разработке технологических схем обработки спека 
на агломерационных фабриках. В настоящее время для получения стабилизированного по 
крупности агломерата (крупностью 5-50 мм) предлагается 4-5-ти стадийная схема обработки 
спека, включающая дробление на многоцелевых аппаратах “дробилка-грохот-охладитель” но-
вого типа с рассевом возврата и агломерата на грохотах с неоднородным синтетическим полем 
траекторий [2]. Следует подчеркнуть, что указанная схема наряду с достоинствами имеет и 
свои недостатки: громоздкость, значительное количество различных типов оборудования, по-
требляющего большое количество электроэнергии, недостаточно высокая степень стабилиза-
ции агломерата по крупности и прочности и др. 

Изложение материала и результаты исследований. В Национальной металлургической 
академии Украины предложена технологическая схема обработки спека, которая позволяет 
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реализовать процесс стабилизации физических свойств агломерата при существенном сокра-
щении количества стадий обработки спека.  

Это достигается путем установки между стадиями первичного дробления спека в дробилке 
и грохочения агломерата специального стабилизатора, конструкция которого разработана на 
кафедре металлургии чугуна [6]. 

 

Таблица 1  
Характеристика исходных и стабилизированных агломератов различных фабрик 

Химический анализ, % 
Гранулометрический 

анализ, % 
Испытание в барабане по 
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Стабилизатор гранулометрического состава представляет собой сплошной стальной бара-
бан, установленный под углом к горизонтали 2-4 град и имеющий привод вращения. На внут-
ренней поверхности барабана установлены специальные полки, конфигурация, размеры, способ 
установки которых определяют характер движения и разрушения спека при его движении от 
загрузочной воронки до разгрузочной камеры в условиях обеспечения постоянства величины 
работы разрушения на заданном уровне. Время пребывания агломерата в стабилизаторе, вра-
щающемся со скоростью 5-8 об/мин, составляет около 8 мин. За это время за счет многократно-
го подъема на заданную высоту и падения на нижележащие куски обеспечивается, с одной сто-
роны, полное разрушение кусков агломерата размером до 100 мм, поступающих в барабан по-
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сле предварительного дробления спека в дробилке, на более мелкие, а, с другой – дальнейшая 
стабилизация их крупности и прочности. Приложенная при этом работа разрушения обеспечи-
вает выделение из агломерата кусков, которые затем не разрушаются при транспортировке аг-
ломерата от места производства до доменной печи. Кроме того, приложенная к кускам различ-
ной крупности работа разрушения создает условия для изменения их геометрической формы за 
счет удаления острых граней, выступов, непрочных межпоровых перегородок. Куски приобре-
тают округлую форму, что обеспечивает эффективный отсев на вибрационных грохотах не 
только фракции 0-5 мм, но и 0-3 мм. 

Одновременно со стабилизацией физических свойств в данном агрегате осуществляется и 
охлаждение агломерата воздухом внутри барабана и орошением водой его наружных стенок. 
Агломерат, который прошел обработку в стабилизаторе, поступает на вибрационный грохот. 

Готовый продукт имеет в основном крупность в пределах 5-50 мм при содержании мелочи 
не более 3-5 %. Характеристика агломератов до и после обработки в барабане-стабилизаторе 
приведена в табл. 1. 

Из данных таблицы видно, что за время пребывания агломерата в стабилизаторе происхо-
дит интенсивное разрушение крупных кусков (>50 мм) с образованием более однородного по 
крупности материала, прочность которого как по результатам испытания в стандартном бара-
бане, так и путем сбрасывания на металлическую плиту существенно выше, чем у исходного 
агломерата. 

Результаты исследования сыпучих характеристик показали, что для исследуемых агломе-
ратов они составили величины (числитель-обычный; знаменатель-стабилизированный): 

 
 

Средний диаметр куска, мм   20,08/22,64; 
Порозность слоя, м3/м3   0,473/0,49; 
Коэффициент формы, ед.   0,674/0,692; 
Эквивалентный диаметр каналов, мм  4,0/8,8. 

 
 

Газодинамические характеристики материалов изучали на газодинамическом цилиндре, 
позволяющем контролировать величину перепада статического давления воздуха по высоте 
слоя материалов. Размеры компонентов шихты (кокса, исследуемых агломератов), параметры 
дутьевого режима принимали с учетом требований теории подобия. Исследованию подверга-
лись чистые материалы в отдельности, слоевая укладка кокса и агломерата, смесь кокса с агло-
мератом. Некоторые результаты исследований приведены в табл. 2. 

Данные табл. 2 показывают, что слой стабилизированного агломерата имеет более низкое 
сопротивление проходу воздуха. Расчеты показывают, что снижение перепада давления газов в 
слое, сформированного с участием стабилизированного агломерата колеблется в пределах 8-15 
% (в зависимости от слоевой укладки либо в смеси с коксом). 

Таблица 2  
Газопроницаемость слоя материалов при использовании обычного и стабилизированного агломератов 

 

Способ укладки материалов 
Перепад давления, 

мм.вод.ст. 
Кокс 42 
Агломерат обычный 64 

Агломерат стабилизированный 61 

Смесь кокса и агломерата обычного 79 
Смесь кокса и агломерата стабилизированного 67 
Слой из 2 частей: кокс-снизу; агломерат об.-сверху 75 

Слой из 2 частей: агломерат об.-снизу; кокс-снизу 63 
Слой из 2 частей: кокс-снизу; агломерат стаб.-сверху 70 
Слой из 2 частей: агломерат стаб.-снизу; кокс-снизу 62 

 

 Это создает условия для повышения производительности доменных печей на 9-14 % и 
снижения расхода кокса на 3-5 % за счет обеспечения рационального противотока шихты и га-
зов. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Проведенные исследования показа-
ли то, что предложенная схема обработки спека с использованием стабилизатора грануломет-
рического состава позволяет получать высококачественный агломерат, использование которого 
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в доменной печи позволит существенно улучшить технико-экономические показатели плавки. 
Эффективность использования такого агломерата планируется изучить на одной из домен-

ных печей заводов Приднепровья. 
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ МОЛОТОВОГО ШТАМПА  
В УСЛОВИЯХ ОАО «КРИВОРОЖГОРМАШ» 
 

Выполнен анализ причин выхода из строя молотовых штампов. Дана оценка времени удара и сил, действующих 
на штамп при штамповке. Расчетным путем установлены температурные деформации деталей в месте установки 
центрирующей шпильки. Получены параметры деформации в месте сопряжения шпильки и штампа. Разработаны 
конструктивные мероприятия, повышающие надежность работы центрирующих шпилек и штампа в целом. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Показатели качества по-
ковок штампованных (ГОСТ 7505-89) в современном производстве тесно связаны с технологи-
ческими возможностями и техническими характеристиками используемых металлообрабаты-
вающих станков. Машиностроительное производство все более широко оснащается новым вы-
сокопроизводительным оборудованием, которое работает на интенсивных режимах – высоких 
скоростях резания. К такому оборудованию, например, можно отнести 5-ти координатный об-
рабатывающий центр (ОЦ) с ЧПУ известной фирмы C.B. Ferrari серии D. Элекрошпиндель при-
вода главного движения станка может работать в плавно изменяющемся диапазоне 16–20 тыс. 
об/мин. Для сравнения можно привести пределы частот шпинделя еще широко используемого 
многоцелевого станка с ЧПУ ИР-500МФ4: 21-3000 об/мин. Универсальный пятиосевой верти-
кальный ОЦ фирмы «Okuma» (Япония) уже может применяться для комплексной обработки 
деталей из различных материалов, в том числе высоколегированных и закаленных сталей с 
твердостью поверхности HRC 58-60 при скоростях шпинделя от 8 до 35 тыс. об/мин. Похожие 
скоростные характеристики имеют станки фирмы «KOVOSVIT DS. a.s.» (Чехия). Вертикальные 
ОЦ MCV 750 RAPID и MCV 1270 RAPID могут работать при частотах вращения шпинделя до 
24 тыс. об/мин [1]. В связи с этим для сохранения целостности режущего инструмента особенно 
важно обеспечить повышенную точность размеров обрабатываемой заготовки с высоким каче-
ством поверхности. В настоящей работе рассматривается проблема повышения точности и ка-
чества поковок штампованных, получаемых в открытых штампах, которые будут обрабаты-
ваться на современном оборудовании на форсированных режимах резания. 

Анализ исследований и публикаций. Известно, что перекос штампа приводит к системати-
чески повторяющемуся браку одного и того же вида с высоким процентом отбраковки – перекос 
по разъему, утонение стенки и пр. Он вызван ошибками при конструировании штампов и связан с 
тем, что конструктор не предусмотрел в штампе направляюще [2,3]. 

                                           
© Аралкин А.С., Хруцкий А.А., Неймирко С.И., 2014 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 237

Как правило, горячую объемную штамповку [4] выполняют на молотах в штампах с цен-
трирующими шпильками (рис. 1). Этот процесс заключается в формообразовании заготовок, 
предварительно нагретых до температуры 1000 - 1200 ºС, в фасонных полостях штампов, сдав-
ленных со значительным усилием. 

 

      
а       б 

Рис. 1. Облойная молотовая штамповка в открытом штампе: а – схема штампа; б – центрирующая шпилька, 
1 – баба молота, 2 – сухари, 3 – клинья штампа, 4,7 – верхняя (пуансон) и нижняя (матрица) части штампа, 5 – на-
правляющие шпильки, 6 – полость ручья, 8 – клин штамподержателя, 9 – штамподержатель 
 

Нагрев снимает сопротивление металла деформированию, обеспечивает заполнение полос-
ти ручья сложной формы. Нагретая исходная заготовка из печи переносится в штамп, где уда-
рами молота формируется требуемая заготовка. Оборудование для горячей объемной штампов-
ки - штамповочный молот, устанавливаемый на массивное основание - шабот, масса которого в 
20-25 раз превышает массу падающих частей, машина ударного действия для пластической де-
формации металлических заготовок за счет накопленной кинетической энергии удара поступа-
тельно движущихся частей. 

В процессе ковки на верхней части 4 штампа возникают боковые усилия, сдвигающие ее 
относительно нижней 7, что снижает точность штамповки и вызывает преждевременный износ 
полости ручья 6. Для противодействия этим усилиям в половинках молотового штампа выпол-
няют направляющие устройства: замки или центрирующие шпильки 5 (направляющие колон-
ки). Кроме того, шпильки применяются для выверки штампа при его монтаже на молоте и ком-
пенсации смещения хода бабы молота при его работе. Применение шпилек имеет преимущест-
ва, так как для изготовления обычных направляющих требуется с поверхности разъема штампа 
снять дополнительный слой металла, равный высоте направляющих. Шпильки запрессовывают 
с натягом в нижней части штампа по посадке H7/u6 [5]. Для этого нижний штамп предвари-
тельно нагревают до 350-450°С и в него запрессовывают шпильки. Величина натяга составляет 
примерно 0,08-0,10 мм, в зависимости от диаметра шпильки. Нормальные напряжения при по-
садке шпилек в штамп создаются за счет линейной усадки по диаметру отверстия при охлажде-
нии штампа. В верхней части штампа предусматривают ответные отверстия, в которые шпиль-
ки входят с зазором. Величина зазора составляет 0,5-1 мм [6]. Вся разметка на штампе: хвосты, 
гравюра и шпильки ведется от контрольных углов. Для этого используют две строго взаимно 
перпендикулярные, точно обработанные поверхности на боковых сторонах штампа. Отверстия 
под шпильки выполняют на точном оборудовании - фрезерно-расточных станках с ЧПУ или 
координатно-расточных станках, так как конусность и эллипсоидность отверстий не допускает-
ся. Применение штампов в кузнечнопрессовом производстве сдерживается их высокой стоимо-
стью и низкой стойкостью [7]. 

Постановка задачи. Целью настоящей работы является установление основных причин 
выхода из строя молотовых штампов и разработка мероприятий по их совершенствованию кон-
струкции, обеспечивающих надежное закрепление центрирующих шпилек и бесперебойную 
работу штампа в целом. 

Изложение материалов и результаты. Штампы работают в тяжелых условиях с обяза-
тельным разогревом перед началом работы. Опыт их эксплуатации в условиях кузнечнопрессо-
вого цеха ОАО "Криворожгормаш" (г. Кривой Рог) показывает (табл. 1), что более половины 
случаев выхода из строя штампов связано с выпадением направляющих шпилек из посадочного 
места. 
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Таблица 1  
Причины выхода из строя штампов на ОА "Криворожгормаш" (2006… 2008 гг.). 

Причины поломок молотовых штампов Кол-во штампов Долевая часть, % 
Трещины в штампе 32 8,96 
Потеря формы и размеров поковки 42 11,76 
Забоины зеркала штампа 36 10,08 
Износ хвостов штампа 34 9,53 
Выпадение шпилек 186 52,1 
Другое (заклинивание штампа, комбинация дефектов) 27 7,57 
     Итого: 357 100 

 

Выпавшая шпилька часто попадает на гравюру или в полость ручья штампа, что при по-
вторном ударе молота взывает трещины или даже разрушение штампа. Главная опасность – 
возможный травматизм штамповщика или людей, находящихся поблизости.  

Оценку создания наиболее опасных условий для выпадения направляющих шпилек штампа 
выполняли по результатам аналитических исследований. Расчетным путем определяли распре-
деление энергии падающих частей паровоздушного молота штамповочного марки 17КП (МА 
2147) и определяли коэффициент восстановления.  

Характеристики молота: энергия удара 125000Дж, масса падающих частей m=5000 кг, 
давление сжатого воздуха 0,6-0,7 МПа, масса молота с шаботом 140360 кг. 

Силу удара F в расчетах определяли из условия изменения количества движения, т.е. 
dtFdvm  . Время удара dt=2L/c [15]. c =5850 м/с - скорость звука в стали; L - характерный 

размер молота. Для завершающей стадии ковки за характерный размер принимали высоту ниж-
ней части штампа – 0,4-0,8 м. Рассчитанная по таким исходным данным сила удара составила 
1200 тн. 

Работа, затрачиваемая на подъем молота, равна увеличению его потенциальной энер-
гии: ghmEn 1 . При падении молота его потенциальная энергия переходит в кинетическую. Та-
ким образом, затрачиваемая работа равна кинетической энергии тел в начале удара по раска-
ленному металлу 

  2/2
111 mЕ       (1) 

Скорость падающей части: 07,7
5000

12500022
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kE
v ==7,07 м/с. 

Начальная скорость деформации равняется 6-8 м/с, конечная - 0 м/с, а ее продолжитель-
ность 0,003-0,002 с [5]. Согласно теоремы Карно потерянная при неупругом ударе кинетическая 
энергия 21 EEE   идет на деформацию поковки и нагрев тел [8,9] 
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где v1 и v2 - скорости тел до удара; u1 и u2 - скорости тел после удара; m2= 135360 кг – масса не-
подвижных частей (шабота и опертого на него молота, без подвижных частей); 

   2112 / vvuuk  - коэффициент восстановления штампа: При ударе абсолютно пластичных 

тел k =0; при упругом ударе – k=1. 
Реальный удар всегда упруго-пластичный, причем, в начале штамповки k=0,15-0,4, в про-

цессе формирования поковки штампованной (собственно штамповка) k=0,5-0,65 и в конце 
штамповки (при последнем ударе) k=0,7-0,8 [6]. 

Учитывая (1) после преобразований для неподвижного фундамента молота (v2=0) [8] 

   21
2

12 /1 mmkEmE  .    (3) 
Вредная энергия, теряемая на сотрясение основания 

    21
2

21212 /11 mmkmEEEE      (4) 
Соотношения между распределением энергии и коэффициентами восстановления (табл. 2) 

показывают, что наиболее опасными для молотового штампа являются последние удары моло-
та, когда поковка уже практически полностью сформирована. 
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Таблица 2 
Зависимость энергии деформации и энергии упругости от ударов на разных стадиях ковки 

k k=0 k=0,25 k=0,55 k=0,75 k=1,0 
E  120547,16 113012,96 84081,64 52739,38 0 

2E  4452,84 11987,04 40918,36 72260,62 125000 
 

Аппроксимация потерь энергии, как функция этапов ковки (рассмотрено 5 этапов) описы-
вается полиномом 3-й степени, достоверность аппроксимации R2=0,6679, Дж 

118078,96431,6630106 2311   xxxE     5) 
 

Энергия, затрачиваемая на деформацию нижней части штампа и основания молота, 
R2=0,6679, Дж 

1,69248,96431,6630102 2310
2   xxxE    (6) 

При максимальном сближении верхней и нижней частей штампа [7] проявляется нагрузоч-
ная фаза, при которой кинетическая энергия преобразуется в энергию упругого деформирова-
ния сталкивающихся частей штампа в месте их контакта (рис. 2).  

ΔЕ = -6E-11x3 - 6630,1x2 + 9643,8x + 11807;

 R2 = 0,9979

Е2 = -2E-10x3 + 6630,1x2 - 

-9643,8x + 6924,1; R2 = 0,9979
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Рис. 2 Анализ затрат энергии деформации  Рис. 3 Деформации в сопряжении шпильки 
 

 
Фактически в конце ковки вся энергия удара падающих частей молота передается штампу. 

После максимального сближения, начинается вторая фаза – разгрузочная, при которой размеры 
и форма тел восстанавливаются. При исследовании соударяющихся тел методами элементарной 
механики предполагается, что отдельные части каждого тела в результате удара одновременно 
испытывают одинаковые изменения своего состояния. 

Для определения характера напряжений в зоне контакта центрирующей шпильки с поверх-
ностью посадочного отверстия нижней части штампа и оценки их деформаций (перемещений) в 
момент удара использовали программное обеспечение SolidWorks Simulation [12-14].  

На примере сопряжения 50H7(
0,025
0 )/u6(

0,086
0,070 ) установлено, что на конечной стадии ков-

ки деформация отверстия и шпильки различна по длине сопряжения и в поперечных направле-
ниях (рис. 3), что связано с разной толщиной прилегаемого материала штампа. В момент удара 
нижняя часть штампа упруго деформируется и проседает (показано тонкой линией), отверстие 
расширяется и его усредненный диаметр под действие растягивающих напряжений увеличива-
ется до 50,077 мм. Шпилька под действием напряжений сжатия уменьшается в среднем до 
49,57 мм. При этом максимально возможный первоначальный натяг в сопряжении - 86 мкм 
может полностью ликвидироваться. Под действием обратных упругих деформаций нижняя 
часть штампа возвращается в исходное положение и выталкивает направляющую шпильку. Та-
ким образом, создаются условия для их выпадения. 

Соприкасаясь с металлом, нагретым до температуры ковки (1000-1200 ºС), штамп тоже ра-
зогревается. Нагрев молотового штампа меняется циклически, возрастая при каждом ударе, и к 
концу штамповки температура достигает 450 ºС на глубине 1–0,5 мм от контактной поверхно-
сти в нижней неподвижной части штампа и 300 °С в верхней подвижной его части [10].  

Расчеты температурных деформаций штампа показали, что за счет разных значений коэф-
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фициента линейных расширений материала штампа Стали 5ХМА (α1=14,1·10-6) и материала 
направляющей шпильки Стали 40Х (α1=12,2·10-6) натяг в сопряжении шпилек с нижней частью 
штампа может уменьшаться до 18,9 мкм. 

Таким образом, образование в процессе штамповки, особенно в ее конечной стадии, значи-
тельных температурных градиентов по сечению штампа, а также циклический характер тепло-
вого воздействия в сочетании с циклически изменяющимися волнами напряжений создают не-
благоприятные условия для запрессованных в штамп направляющих шпилек.  

Это создает условия для их выпадения из посадочного места, так как в таких тяжелых усло-
виях никакая посадка с натягом не выполнит своей функции.  

Идея решения проблемы состоит в том, чтобы направляющие шпильки после запрессовки 
в нижнюю часть штампа развальцовывать изнутри в их концевой части.  

Для этого разработаны варианты способов внутренней развальцовки полых и сплошных 
шпилек (рис. 4). Шпильки рекомендуется устанавливать на переходных посадках или на посад-
ках с натягом [11]. 

а   б  в   г  д 

 
    е   ж  з   и  к 

 
Рис. 4 Варианты способов внутренней развальцовки направляющих шпилек 

 

Шпильку устанавливают в обратное коническое гнездо (рис. 4а) и фиксируют развальцов-
кой (раздачей) напуска путем прошивания цилиндрической насадки (рис 4б,в).  

Шпильку можно зафиксировать раздачей ее конца в цилиндрической выточке (виды г и д).  
Шпильку можно установить в гнездо с предварительно введенной в него конической встав-

кой (вид е). Путем осадки шпильки до уступа постигают раздачу нижней ее части в выточку 
гнезда (вид ж).  

Более совершенная конструкция соединения, когда конус выполнен как одно целое с на-
правляющей шпилькой (вид з) и соединен с ней тонкой перемычкой. При осадке шпильки до 
уступа перемычка разрывается, а конус раздает ее конец, который фиксируется в отверстии 
кольцевыми рифтами (вид и). Такое же решение может быть использовано в соединении с раз-
дачей конечной части шпильки в цилиндрической выточке но с полой шпилькой (вид к). 

Предложенные конструктивные решения прошли апробацию в условиях ОАО "Криворож-
гормаш", г. Кривой Рог. По результатам испытаний молотовых штампов усовершенствованных 
конструкций не было отмечено ни одного случая выпадения направляющих шпилек. 

Выводы. По результатам анализа существующих конструкций молотовых штампов уста-
новлено, что они не могут обеспечить изготовление качественных заготовок - поковок штампо-
ванных для их механической обработки на современном высокоскоростном оборудовании.  

Установлена главная причина выхода из строя штампов - выпадение направляющих шпилек 
(свыше 52 %). Показано, что для молотовых штампов с массой падающих частей 5000 кг сила удара в 
конце ковки, когда заготовка уже практически сформирована, может достигать 1200 тн.  

Путем моделирования с применением программного обеспечения SolidWorks Simulation и 
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расчетов температурных деформаций штампа установлено, что рассмотренная модель доста-
точно прочная. Максимальное напряжение в материале модели составляет 326 МПа, коэффи-
циент запаса прочности составляет 1,9; деформация отверстия под палец направлена наружу, 
что приводит к увеличению диаметра отверстия. Деформированное отверстие принимает фор-
му конуса, расширяясь наружу. Максимальная деформация на наружной кромке отверстия со-
ставляет 0,0245 мм. Деформация пальца направлена вовнутрь, что приводит к уменьшению по-
садочного диаметра. Максимальная деформация составляет 0,023 мм.  

Показано, что циклически изменяющиеся волны значительных напряжений в сочетании с 
тепловыми воздействиями создают условия, при которых ни одна посадка с натягом не выпол-
нит свои функции.  

Разработан ряд конструктивных решений установки направляющих шпилек в нижней час-
ти штампа с их развальцовкой изнутри в нижней части. Промышленная апробация штампов 
новой конструкции подтвердила их работоспособность. 
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ДО РЕАЛІЙ РОЗБУДОВИ СЛУЖБИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
ГІРНИЧОРУДНОГО КОМБІНАТУ 
 

Розглянуто питання формування ефективної структури енергетичного менеджменту на базі промислового під-
приємства. Виділено всі переваги та бар’єри на шляху створення служби енергетичного менеджменту. Запропонова-
но модель системи енергоменеджменту для гірничорудного комбінату. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Більше 70 % промис-
лового потенціалу України та фінансових надходжень до держбюджету – це металургійна про-
мисловість та гірничодобувна її галузь [1]. 
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Аналіз досліджень та публікацій. Проблема енергоефективного використання всіх видів 
енергії гірничорудними підприємствами України, незважаючи на низку об’єктивних, в основ-
ному, людських факторів, все ж полягає у відсутності реальних ефективних методів управління 
цим процесом [2, 3]. На теперішній час функції контролю за ефективністю використання енер-
горесурсів на більшості гірничодобувних підприємств України, як правило, виконують відділи 
головного енергетика комбінату (шахти, кар’єру). Відповідно до скудності своїх повноважень, 
штатів та способів впливу на виробничий процес енергоефективного використання електричної 
енергії, ці функції в потрібних обсягах структурами служб головних енергетиків не виконують-
ся або носять необов’язковий деклараційний характер. У тому числі, в силу відсутності реаль-
ного контролю, а точніше – відсутності керованості процесом енерговикористання та відсутно-
сті системи диференційованого заохочення всіх без винятку працівників комбінатів, можна 
констатувати факт щорічного одіозного непропорціональновідповідного енергоспоживання з 
об’ємами випуску продукції гірничорудними підприємствами ( рис. 1). 

Постановка завдання. Розробка сучасної моделі структури служби енергоменеджменту 
залізорудного комбінату для забезпечення найефективніших шляхів реалізації політики енерго-
збереження підприємства. 

Викладення матеріалу та результатів досліджень. Зміна виробничої собівартості добутої 
руди та споживаної при цьому енергії не носить явного кореляційного зв’язку (рис. 3). Для які-
сного аналізу такого факту необхідно проведення досліджень за усіма напрямками та складо-
вими технологічного циклу підприємства. Це задача як існуючих служб головних технологів, 
так і очікуваних свого створення служб енергоменеджменту гірничорудних підприємств. Як 
свідчить аналіз ряду джерел [2], досягнення очікуваного ефекту ефективного використання 
енергоресурсів може бути досягнене за умови постійного моніторингу та адресного керування 
цим процесом на кожній ділянці технологічного циклу видобутих корисних копалин. 

Реальні (рис. 1) показники вітчизняних шахт (рудників) значно перевищують відповідні 
рекомендовані (рис. 2) норми витрат електроенергії [3]. 

Головними функціями при створенні служби енергетичного менеджменту є: планування; облік і 
звітність; нормування; контроль; аналіз і прийняття рішень; регулювання; організація; мотивація. 

Для цього підприємство повинно розробити політику енергозбереження – публічно декла-
ровані принципи та обов’язки, які пов’язані з аспектами енергозбереження діяльності підпри-
ємства й забезпечують основу для встановлення його цілей і задач енергозбереження. 
Керівництво підприємства повинно гарантувати, що політика енергозбереження: 

відповідає загальним цілям організації; 
включає обов'язок діяти відповідно до вимог і при неперервному покращенні результатив-

ності систем енергозбереження (СЕМ); 
слугує основою для формування й аналізу цілей у сфері енергозбереження; 
доведена до персоналу і є зрозумілою в рамках організації, а також підпорядковувалась 

аналізу з метою підтвердження її відповідності. 

 
Рис. 1. Зміна виробничої собівартості сирої руди в період із 2005 по 2010 рр. 

(з простим прогнозом на 2 роки) 
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Рис. 2. Основні складові собівартості руди за 5 років 

 

 
Рис. 3. Графіки зміни виробничої собівартості, споживаної енергії й обсягів видобутку сирої руди 

(останній побудовано по осі 2у) 
 

Складовою політики енергозбереження повинна стати програма енергозбереження та про-
грама енергетичного менеджменту, котра повинна містити: 

загальні положення; 
відповідальність керівництва; 
характеристику та перспективи розвитку  підприємства; 
сучасний стан енергоспоживання та прогнозні потреби підприємства в ПЕР; 
стан, потенціал та пріоритети енергозбереження на підприємстві; 
першочергові маловитратні та перспективні енергозберігаючі заходи; 
техніко-економічну оцінку енергозберігаючих заходів; 
завдання підрозділам щодо впровадження енергоефективного обладнання та технологій; 
систему управління документацією та інформаційними потоками; 
систему управління контрольно-вимірювальним обладнанням; 
стимулювання персоналу; 
підготовку кадрів; 
моніторинг та контроль виконання програми; 
механізм реалізації програми. 
Розроблення програми енергоменеджменту включає в себе: 
обґрунтування цілей і задач енергозбереження (планових значень відповідних показників) 

на визначений період часу для встановлених пріоритетних аспектів діяльності підприємства в 
сфері енергозбереження; 

вироблення організаційних, техніко-технологічних і економічних заходів і дій (як безвит-
ратних і маловитратних, так і довгострокових, потребуючих значних капіталовкладень) для до-
сягнення прийнятих підприємством цілей і задач енергозбереження; 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 244 

оформлення програми енергетичного менеджменту у вигляді самостійного документа і 
встановлення порядку його систематичного корегування і доповнення. 

 

 
Рис. 4. Спрощена схема організаційної структури ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 

 

Програма енергоменеджменту повинна встановлювати [4]: 
основні положення; 
мету; 
галузь застосування; 
порядок розробки, оформлення, узгодження, виконання політики енергозбереження і її мо-

ніторингу. 
Основними етапами впровадження системи енергоменеджменту на підприємстві є: 
оцінка поточного стану та потенціалу енергозбереження; 
техніко-економічне обґрунтування необхідності впровадження СЕМ на підприємстві; 
розробка та декларація політики енергозбереження підприємства; 
розробка програми енергозбереження; 
розробка системи фінансування СЕМ; 
розробка програми впровадження СЕМ; 
формування служби ЕМ; 
розробка програм мотивації, інформування та навчання персоналу в сфері енергоменедж-

менту; 
впровадження системи цільового енергетичного моніторингу; 
впровадження системи вимірювання та контролю витрат ПЕР по кожному підрозділу; 
створення пакету внутрішніх стандартів та правил служби ЕМ; 
проведення внутрішніх енергоаудитів; 
аналіз з боку керівництва; 
проведення зовнішнього енергоаудиту СЕМ; 
сертифікація СЕМ. 
Рекомендована модель системи енергоменеджменту повинна мати вид (рис. 5). 
Основні вирішувані питання: 
проблема фінансування найбільш ефективних напрямків впровадження енергозберігаючих 

заходів; 
обґрунтування задач, що повинні вирішуватися в системі енергетичного менеджменту, з 

визначенням алгоритмів вирішення, програмного забезпечення й організаційної структури ене-
ргетичних служб; 
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проблема кадрового забезпечення енергетичних служб підприємств і проблема мотивації 
енергозбереження; 

реалізація концепції енергетичного менеджменту й усвідомлення необхідності її реалізації 
на вищому рівні управління економікою. 

 

 
Рис. 5. Рекомендована модель системи енергоменеджменту гірничорудного комбінату 

 

Функціональні обов'язки персоналу підприємства в цілому в сфері енергоменеджменту: 
участь у виконанні заходів і дій програми енергетичного менеджменту відповідно до осно-

вних виробничих обов'язків; 
ініціативна участь у розробці й реалізації безвитратних і маловитратних заходів щодо раці-

онального використання енергетичних ресурсів, зниження втрат, запобігання негативного 
впливу на навколишнє середовище. 

Основними економічними вигодами від впровадження системи енергетичного менеджмен-
ту на підприємстві є: 

діяльність у сфері енергозбереження починає відповідати основним цілям керівництва під-
приємства; 

систематично знижуються виробничі й експлуатаційні витрати, втрачається менше енергії і 
ресурсів, зменшуються витрати, пов'язані з впливом підприємства на навколишнє середовище; 

одержання додаткового прибутку, пов'язаного з енергозберігаючими аспектами діяльності 
підприємства; 

підвищується конкурентноздатність підприємства на внутрішньому й зовнішньому ринках; 
підприємство одержує додаткові можливості бути визнаним на міжнародному рівні і світо-

вому ринку; 
створення додаткових робочих місць. 
Основні бар'єри, що виникають на шляху впровадження СЕМ: 
нормативно-правова неузгодженість статусу енергоменеджера і служби енергоменеджмен-

та; 
відсутність політики енергозбереження, яка б відповідала кращим зразкам розвинутих кра-

їн світу; 
недостатнє фінансування заходів з   енергозбереження; 
відсутність стимулювання керівництва працівників підприємства до енергозбереження; 
недостатня підтримка з боку керівництва підприємства; 
необхідність реорганізації структури підприємства на стадії впровадження СЕМ; 
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недостатня інформованість персоналу про впровадження СЕМ; 
відсутність на підприємстві необхідних засобів обліку енергоспоживання. 
Висновки та напрямки подальших досліджень. Впровадження енергетичного менедж-

менту на підприємстві дає можливість постійно аналізувати стан енергозабезпечення й енерго-
використання, організувати об'єктивний облік і контроль за станом витрат усіх видів ПЕР, кри-
тично оцінити енергетичну ефективність основних і допоміжних (загальнопромислових) техно-
логій, активізувати та об'єднати вже наявні на підприємстві численні можливості та засоби для 
практичного вирішення пріоритетних проблем раціонального використання енергоресурсів. 
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В статье проведен анализ современного состояния электровозного транспорта в отечественных железорудных 
шахтах. Рассмотрены недостатки ныне эксплуатируемых контактных электровозов, в частности их электроэнерго-
эффективность и электробезопасность. Как одно из направлений реинжиниринга технологического транспорта для 
рудных шахт рассматривается внедрение контактно-аккумуляторных электровозов. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Различные виды рудно-
го сырья в т.ч. железорудного (ЖРС), добываемого в отечественных шахтах и рудниках, явля-
ются основным и устойчивым источником пополнения валютных запасов Украины [1,2]. 

Для сохранения приоритета на мировом рынке ЖРС необходимо постоянное сдерживание 
естественного, в связи с понижением уровня (глубин) добычи, процесса повышения себестои-
мости добываемого сырья [2]. 

Анализ исследований и публикаций. В общей структуре себестоимости ЖРС [2], добы-
ваемого подземным способом, немаловажной слагаемой предстаёт технологический транспорт 
(ВШТ), основным видом которого в железорудных шахтах является электровозный, обеспечи-
вающий 100% подземных грузоперевозок руды и доставку горнорабочих к добычным участ-
кам. К сожалению показатели функционирования ВШТ неутешительны (рис. 1).  

Из 20-ти видов рудничных электровозов (РЭ), выпускаемых отечественными машино-
строительными предприятиями, в железорудных шахтах эксплуатируются исключительно кон-
тактные виды - К14 и К10 сцепной массой соответственно 14 и 10 т.  

Основным недостатком этих, как впрочем и других, типов отечественных контактных 
электровозов являются:  

недостаточная сцепная масса, которую необходимо увеличить до 16-18 т; 
неэргономичная конструкция механической части корпуса электровоза, в т.ч. местораспо-

ложение кабины машиниста, подвеска колёсных пар, форма пантографа и т.д.; 
электроэнергонеэффективная система тягового электромеханического комплекса; 
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повышенная опасность эксплуатации из-за наличия контактного провода в местах погрузки 
ЖРС (рис. 2,3). 

 
Рис. 1. Динамика технологических показателей ВШТ на 
предприятии  ПАО «Криворожжелезрудком»: 1 - по-
требление электроэнергии на подземное производство; 2 
- производственное потребление электроэнергии; 3 - 
общее потребление электроэнергии; 4 - добыча сырой 
руды; 5 - количество эксплуатируемых электровозов 

 

Рис. 2. Динамика изменения электротравматизма на 
внутришахтном электровозном транспорте железоруд-
ных предприятий Украины с подземным способом до-
бычи железой руды: 1 - общее количество электротравм; 
2,3 - электротравмы соответственно со смертельным 
исходом и при касании контактного провода в местах 
погрузки и выгрузки ископаемых 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения количества повреждений основных элементов тягового электрооборудования руд-

ничных электровозов К14 при эксплуатации их в железорудных шахтах Криворожского железорудного бассейна 
 

Опираясь на вышеизложенное, а также оценивая реальные, т.е. фактические техникоэко-
номические показатели функционирования ВШТ отечественных железорудных шахт [1]. Отме-
тим, что назрела острая необходимость в проведении процесса научно обоснованного реинжи-
ниринга шахтных электровозосоставов с обязательным внедрением в практику их создания эф-
фективных, скомплектованных на современной элементной базе тяговых электромеханических 
комплексов электровозов с микропроцессорными системами управления, возможностью мони-
торинга состояния параметров элементов электрооборудования, а также комплексов защит их 
от не штатных режимов функционирования. 

Постановка задания. Целью данного исследования является анализ, оценка и формализа-
ция недостатков, разработка на этой основе научно-обоснованных предложений по возможно-
му направлению реинжиниринга контактных видов отечественных рудничных электровозов. 

Изложение материалов и результатов исследований. Проанализируем в конкретной сте-
пени недостатки шахтных контактных электровозов. 

Не углубляясь в суть первого из ранее изложенных недостатков, применительно к требова-
ниям железорудных шахт, отметим следующее. Повышение в доступных размерах сцепной 
массы электровозов позволит повысить производительность электровозов, которая определяет-
ся его грузоподъемностью и временем цикла движения: «груженый + порожняк». 
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Говоря о механической части РЭ отметим лишь, что она требует совершенствования кон-
струкции, но это отдельная тема исследований. Остановимся более подробно на тяговом элек-
троприводе. 

На ныне действующих отечественных видах электровозов применяются электропривода с 
тяговыми двигателями постоянного тока и контактно - резисторной системой управления [5 – 
6]. Данный тип электропривода в электрической тяге устарел, что в значительной степени оп-
ределяет низкую эффективность функционирования всего комплекса ВШТ: 

потери энергии в реостатах, составляющие около 30-40% потребляемой энергии; 
низкая надежность тяговых двигателей, срок службы которых  не превышает 2-4 месяцев; 
значительные материальные и людские затраты на ремонт и текущее обслуживание тяго-

вых двигателей постоянного тока; 
низкая надежность контроллеров системы управления; 
большая опасность силовых контроллеров в кабине машиниста, крышки которых легко 

прожигаются электрической дугой; 
ступенчатое регулирование не позволяет в полной мере реализовывать тяговые возможно-

сти электровоза; 
существующая система привода ограничивает возможность применения устройств автома-

тизации управления работой электровозов.  
Снижение трудозатрат на электровозном транспорте может быть достигнуто применением 

дистанционного управления электровозами в местах погрузки и разгрузки руды.  
При этом машинист электровоза выполняет две функции - загрузку или разгрузку вагоне-

ток и управление электровозом. Передача команд управления на электровоз может произво-
диться по индуктивному или радио – каналу [3]. 

К сожалению, невзирая на значительное (около 80 %) уменьшение по сравнению с 1990 г. 
объемов грузоперевозок в шахтах и, следовательно, уменьшения количества горнорабочих, 
электротравматизм в этих видах горных производств остаётся высоким (рис. 1) [8].  

Одиозной слагаемой этого процесса является КП тяговой контактной сети, где почти 100% 
поражений носит летальный исход для пораженных электрическим током [8]. 

Особую опасность представляет контактная сеть в зонах погрузки руды – в ортах – заездах.  
Из-за пунктов погрузки нормально проложить контактный провод отводят сторону, а чаще 

разрывают у пунктов погрузки.  
Допустимая высота подвески контактного провода в этих выработках всего 1,8 м и есть ве-

роятность прикосновения непосредственно головой, что крайне опасно.  
Чтобы проехать пункт погрузки машинисту приходиться совершать сложные и часто опас-

ные манипуляции с токосъемником.  
Многочисленные попытки разработать реле утечки для защиты людей от поражения элек-

трическим током в шахтных  контактных сетях не дали положительных результатов из-за край-
ней сложности решением этой задачи  при современном состоянии КП – утечку до 50 мА нуж-
но выделить на фоне тяговых токов, которые в десятки тысяч раз больше [5,8]. 

На некоторых предприятиях по причине опасности КП в местах погрузки, пошли на нетра-
диционный способ откатки – начав применять дизелевозы вместо электровозов.  

Однако, во-первых, в соответствии ЕПБ (§336) [7] в шахтах «Запрещается на одних и тех 
же участках пути совмещение локомотивной откатки с другими видами откатки…».  

Во-вторых, вентиляция горных подземных выработок проектировалась до глубин 1000 м, а 
сейчас работы в железорудных шахтах ведутся на глубинах превышающих эти отметки и уже 
испытывают проблему недостаточности вентиляции, не говоря уже о том, что применение ди-
зелевозов неизбежно будет негативно влиять на содержание кислорода в атмосферном шахт-
ном воздухе.  

Отечественные рудные шахты по условиям вентиляции горных выработок не рассчитыва-
лись и не проектировались на данный вид транспорта, не говоря уже об весьма ограниченных 
возможностях его обслуживания и сервиса в подземных условиях с вытекающими отсюда не-
малыми дополнительными материальными затратами. 

Как видим, пути совершенствования рудничного электровозного транспорта весьма много-
образны.  
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Вместе с тем результаты проводимых в разные годы многочисленных исследований, наце-
ленных на достижение необходимо-ожидаемого уровня повышения эффективности и безопас-
ности функционирования ВШТ, свидетельствует о том, что пусть даже и эффективными, но все 
же точечными, локальными методами, достичь этой цели невозможно [5]. 

Поэтому предлагаемый комплекс реинжиниринга ВШТ железорудных шахт должен, по 
мнению авторов, выглядеть следующим образом: 

создание совершенной тяговой единицы - электровоза с тяговым электромеханическим 
комплексом, отвечающим современным требованиям и увеличением сцепного веса до 16-18 т; 

«конструирование» линейки автоматизации движением электровозосоставами по структу-
ре: 

локальные системы автоматизации управления электровозосоставами при погрузочно-
разгрузочных операциях; 
подсистема управления движением по главным откаточным выработкам. 
Как следует из изложенного, первым и основополагающим принципом реализации процес-

са реинжиниринга ВШТ является создание на базе современных тяговых электротехнических 
систем новых видов (типов) электровозов.  

При этом, обеспечивая требования электробезопасности необходимо понимать. что говоря 
о «новом» типе, речь должна идти о новом для отечественных предприятий  электровозе или, 
точнее говоря, о новой системе его электроснабжения с обязательностью ликвидации контакт-
ного привода, как источника опасности для горнорабочих, в местах погрузки-разгрузки элек-
тровозосоставов, т.е. в ортах-заездах. 

Прежние попытки решить эту проблему нельзя считать несостоятельными, но и эффектив-
ными, в полноте своего решения, также нельзя признать.  

Практическую реализацию этот принцип приобрел лишь в решениях фирмы ASEA (Шве-
ция), которая создала типовой ряд контактно-аккумуляторных электровозов сцепной массой 6-
60т и  именно на основе этих - базовых типов электровозов совместно, с фирмой SAAB-
SCANIA (Швеция) впоследствии создала сеть автоматизированных систем управления ВШТ 
для ряда зарубежных рудников и шахт [9]. 

Более того, и в Украине создан и успешно прошел этап предварительных испытаний на 
шахтах Криворожского бассейна первый отечественный образец такого электровоза [10], осна-
щенного современным тяговым электроприводом типа: IGBT-инверторы - тяговые асинхрон-
ные электромеханические двигатели с возможностью автоматического управления движением 
электровозосоставами [11]. 

Упрощенная схема контактно-аккумуляторного электровоза с асинхронным приводом при-
ведена на рис. 4.  

Основными блоками тягового электропривода электровоза являются: пульт управления, 
система управления электроприводом с инверторами И1, И2 и тормозным чоппером VT, блок 
питания цепей управления и освещения БП, зарядное устройство ЗУ, аккумуляторная батарея 
АБ, тяговые асинхронные двигатели М1, М2. 

Рис. 4. Упрощенная 
электрическая схема 
шахтного контактно-
аккумуляторного елек-
тровоза  

 

Входной фильтр 
выполняется отдель-
ным блоком и состо-
ит из индуктивности 
L и емкости. Кроме 
этого в состав блока 
фильтра включены 
запирающий диод, 
обратный диод, ог-
раничитель перена-
пряжений. 
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Ограничитель перенапряжений исключает появление опасных перенапряжений на конден-
саторах, в том числе возникающих при резонансном заряде конденсаторов. При этом не требу-
ется схема предварительного заряда конденсаторов через резистор и потери рабочего времени 
на заряд. 

Двигаясь по главным выработкам, электровоз работает в контактном режиме, получая пи-
тания от контактного провода КП через токосъемник ХА. Далее через автоматический выклю-
чатель QF1 напряжение поступает на входной фильтр, который является общим для системы 
управления электроприводом и зарядного устройства.  

Двигаясь по главным выработкам, электровоз работает в контактном режиме, получая пи-
тания от контактного провода КП через токосъемник ХА. Далее через автоматический выклю-
чатель Q F 1 напряжение поступает на входной фильтр, который является общим для системы 
управления электроприводом и зарядного устройства.  

Скорость вращения двигателей регулируется автономными инверторами напряжения И1, 
И2, собранными на силовых IGBI трансформаторах. Диапазон регулирования частоты на выхо-
де инверторов 2-100 Гц. При регулировании задается напряжение на тяговых двигателях, а час-
тота автоматически перестраивается в зависимости от задаваемого напряжения и существую-
щей в данный момент силы тяги электровоза в соответствии с соотношениями. 

Следует также отметить, что характеристики выпускаемых электровозов недостаточно 
учитывают специфику их эксплуатации в рудных шахтах. Так коэффициент тяги составляет 
0,17, в то время как реальный коэффициент сцепления в рудных шахтах составляет 0,21-0, 25. 

Представляет интерес также увеличение силы тяги и как результат увеличение производи-
тельности составов. Сила тяги может быть увеличена как за счет  увеличения веса электровоза, 
так и за счет применения плавного автоматизированного управления электроприводом по закону 
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где U - задаваемое напряжение на зажимах тяговых электромеханических двигателей; F- сущест-
вующая сила тяги, зависящая от условий движения; f - частота на выходе инверторов, напряжения.  

В результате такого способа регулирования электромеханические характеристики привода 
получаются мягкими, напоминающими по форме характеристики двигателей постоянного тока 
последовательного возбуждения. Это обеспечивает оптимальный режим работы как самого 
электропривода, так и системы тягового электроснабжения.  

Предусматривается также электрическое торможение тяговых двигателей. При этом от-
ключается контактор КМ1 и энергия торможения от двигателей М1, М2 через инверторы отда-
ется тормозному резистору. Интенсивность торможения регулируется тормозным чоппером на 
транзисторе. 

Для обеспечения электробезопасности контактный провод в погрузочных выработках лик-
видируется. При этом повышается безопасность не только погрузочных, но и других работ в 
погрузочных выработках: крепление выработок, монтаж оборудования, уборка путей от просы-
павшейся руды, ремонт рельсовых путей и др.  

При отсутствии контактного провода питание тягового привода и других устройств элек-
тровоза осуществляется от вспомогательной аккумуляторной батареи АБ. По данным расчетов 
требуемая емкость батареи составляет 350- 400 А·ч, номинальное напряжение 80 В. С такими 
параметрами изготовляются комплектные батареи для электропогрузчиков. 

В данном случае применены свинцовые (кислотные) аккумуляторы, имеющие хорошие 
энергетические и другие характеристики. Так по сравнению с никель – железными, применяе-
мыми на серийных рудничных аккумуляторных видах электровозов, свинцовые аккумуляторы 
имеют незначительное выделение газов в процессе заряда и могут изготавливаться даже в гер-
метичном исполнении- необслуживаемые.  
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При работе электровоза на главных выработках – под контактной сетью – происходит ав-
томатическая подзарядка аккумуляторной батареи от контактной сети с помощью зарядного 
устройства ЗУ. Зарядное устройство обеспечивает импульсное регулирование тока заряда  в 
зависимости от напряжения в аккумуляторах. Для ограничения выделения газов в процессе за-
ряда напряжение на одном аккумуляторе не должно превышать 2,4 В, а на батарее из 40 эле-
ментов - 96 В. Необходимый ток подзаряда аккумуляторной батареи определяется соотношени-
ем времени работы электровоза под контактной сетью и без контактной сети. Чем больше дли-
на квершлагов и штреков - тем меньше требуемый ток заряда. Согласно расчетов этот ток на-
ходится в пределах 50-100 А, при этом ток потребляемый из контактной сети составит 20-35 А.  

От аккумуляторной батареи получают питание не только  силовые цепи, но и цепи управ-
ления электровоза: мотор компрессора МК и блок стабильного питания БП – для питания цепей 
освещения и элементов системы управления.  

Тяговые асинхронные двигатели М1, М должны иметь мощность 45-50 кВт, 3 пары полю-
сов, скорость вращения 1180 об/мин при номинальной частоте 60 Гц. Часовая скорость элек-
тровоза составит 11,5 км/час, максимальная - 19,2 км/час.  

Асинхронные двигатели в несколько раз дешевле двигателей постоянного тока. Разница в цене 
двигателей позволяет компенсировать дополнительные затраты на систему управления. В связи с 
отсутствием щеточно-коллекторного узла надежность асинхронных тяговых двигателей примерно 
в 5 раз выше, соответственно значительно меньше затраты на обслуживание и ремонт.  

Аккумуляторная батарея размещается сверху электровоза сзади кабины, но при разработке 
новой конструкции РЭ необходимо предусмотреть её «посадку» внутрь электровоза. Масса ба-
тареи вместе с ящиком и элементами установки и крепления составляет 1,1 т. Для выравнива-
ния нагрузки на оси требуется дополнительный балласт в передней части электровоза массой 
около 1 т. Таким образом масса электровоза увеличивается на 2 т, что позволяет увеличить тя-
говое усилие на 15 %.   

Система управления электроприводом обеспечивает плавное регулирование тока и тягового уси-
лия, а также защиту от буксования.  

За счет этого максимальное тяговое усилие может быть увеличено еще на 10-20 %. В итоге мак-
симальная сила тяги электровоза увеличивается на 20-30 % и он будет устойчиво перевозить составы 
не из 10, а из 12 вагонеток грузоподъемностью 10 т.  

За счет плавного регулирования также снижается вероятность и интенсивность буксования, 
что уменьшит износ колес и рельсов и расход энергии.  

Микропроцессорная система управления легко приспосабливается для дистанционного 
управления электровозами при выполнении погрузочных и разгрузочных работ. Целесообразно 
использовать комплектные устройства промышленного радиоуправления. 

Требуемое расстояние радиоуправления - до 100 м, количество передаваемых команд - две: 
«вперед» и «назад», отсутствие команд означает «стоп».  

Применение дистанционного управления снижает затраты и повышает производитель-
ность. 

 Управление тормозной системой при дистанционном управлении осуществляется элек-
тропневматическим клапаном ЭК. (см. рис. 4) 

Пульт управления содержит следующие элементы:  
переключатель направления движения в виде съемного ключа с положением «вперед» - 0- 

«назад»; 
рукоятка управления режима ми движения - «ход» - 0 - «тормоз», положением рукоятки за-

дается скорость хода или интенсивность торможения; 
Переключатель вида управления - «ручное» или «дистанционное», при этом ручное управ-

ление возможно как при питании от контактной сети, так и от АБ, дистанционное - только от 
АБ. 

На индикаторе пульта управления в процессе движения постоянно высвечивается скорость 
электровоза, могут также показываться токи двигателей, напряжения в контактной сети и на АБ 
и другие параметры.  

Работа машиниста несколько упрощается - ему достаточно рукояткой управления задать 
требуемую скорость и система автоматически обеспечивает плавный разгон до нужной скоро-
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сти с ограничением максимальных токов и механических нагрузок в элементах передачи и в 
сцепных устройствах, существенно улучшает динамику движения электровозосостава.  

Поскольку из кабины убирается силовой контроллер, который был крайне ненадежен и опасен, 
работа машиниста становится значительно безопасней и соответствует работе оператора-контролера.  

Выводы и направления дальнейших исследований. Оценивая преимущества контактно-
аккумуляторных видов электровозов с асинхронным тяговым электромеханическим комплек-
сом по сравнению с ныне эксплуатируемыми контактными можно отметить: 

за счет устранения контактного провода в наиболее опасных местах - погрузочных выра-
ботках - существенно повышается безопасность всех видов работ в погрузочных выработках; 

одновременно устраняются затраты на сооружения и эксплуатацию контактных сетей в по-
грузочных выработках, общая протяженность которых составляет около 30 % протяженности 
контактной сети шахт; 

применение частотно  управляемого асинхронно привода позволяет уменьшить расход 
электроэнергии на транспорте на 25-30 %; 

по сравнению с двигателями постоянного тока в 4-5 раз снижаются затраты на ремонт и 
эксплуатацию асинхронных тяговых двигателей; 

применение бесконтактного регулирования вместо силовых контроллеров в несколько раз 
повышает надежность системы управления; 

плавное регулирование силы тяги и ограничение максимальных усилий позволяет пример-
но в 4 раза увеличить надежность элементов механических передач; 

за счет увеличения массы электровоза и плавного регулирования масса состава может быть 
увеличена на 20-30 %; 

применение дистанционного управления электровозом при погрузочно- разгрузочных ра-
ботах позволяет уменьшить затраты труда и увеличить производительность работ; 

автоматизация процессов управления повышает их эффективность и упрощает работу ма-
шиниста; 

отсутствие контактного провода в зонах погрузки исключает опасные манипуляции с токо-
съемником, изъятие силового контроллера также повышает безопасность работы машинистов.  

К недостаткам разработанной системы следует отнести существенные затраты на приобре-
тение и эксплуатацию тяговых аккумуляторов, но человеческая жизнь все-таки дороже. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УДАРНОГО ИМПУЛЬСА  
В БОЙКЕ И СТЕРЖНЕ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ СОУДАРЕНИИ  
И ДВИЖЕНИИ В БОЙКЕ ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ РАСТЯЖЕНИЯ  

 

Изложены результаты математического моделирования процесса формирования ударного импульса в бойке и 
стержне при продольном ударе с учетом влияния отраженной волны растяжения в бойке, геометрических парамет-
ров, физических и механических характеристик материалов соударяемых стержней.  

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Явление удара широко 
используется в технологических процессах в машиностроении, горнодобывающей и других от-
раслях промышленности. 

Рядом экспериментальных исследований, выполненных по созданию машин ударного дей-
ствия горнорудной промышленности  установлено, что при разрушении горных пород в про-
цессе бурения шпуров и скважин энергоемкость процесса зависит от формы, амплитуды и про-
должительности ударных импульсов, генерируемых машинами ударного действия. 

К настоящему времени выполнен ряд теоретических и экспериментальных исследований, 
направленных на установление закономерностей протекания процесса удара, определение оп-
тимальных параметров машин ударного действия. Однако, несмотря на большой объем выпол-
ненных исследований, к настоящему времени еще не созданы эффективные методы расчета па-
раметров ударных систем, обеспечивающих при их применении создание машин ударного дей-
ствия с параметрами, отвечающими требованиям того или иного технологического процесса.  

Анализ исследований и публикаций. Исследованиям процесса формирования ударных 
импульсов в элементах ударных систем посвящены работы ряда отечественных исследовате-
лей: В.Д. Андреева, К.И. Иванова [1], [2], Е.В. Александрова и В.Б. Соколинского [3], Н.А. 
Кильчевского [4] и ряда других. Из зарубежных исследователей, внесших значительный вклад в 
изучение процессов формирования волн напряжений в твердых телах при ударе следует отме-
тить А.Е. Сирса, Ф.К. Арндта, Г. Фишера, В. Гольдсмита [5], С.П. Тимошенко [6] и ряда дру-
гих, например, [7]-[11].  

Однако, несмотря на большой объем проведенных исследований, к настоящему времени  
теория формирования ударных импульсов, достаточно полно учитывающая все особенности 
протекания этого процесса, отсутствует. 

Поэтому разработка математической модели процесса формирования ударных импульсов в 
стержневых ударных системах и методика расчета таких систем, наиболее полно учитывающая 
все особенности этого процесса, является актуальной задачей. 

В статье [12] приведены результаты исследований по разработке математической модели 
продольного соударения бойка со стержнем в виде дифференциального уравнения, описываю-
щего деформацию бойка и стержня до момента достижения фронтом волны сжатия в бойке его 
свободного торца (t=l1/a1, где 1l  - длина бойка, 1a - скорость звука в материале бойка). 

Постановка задачи. Настоящая работа является логическим продолжением моделирования 
ударных импульсов в стержневых ударных системах [12]. В ней ставится задача получить матема-
тическую модель процесса формирования ударного импульса в ударном стержне при продольном 
ударе бойка с учетом влияния отраженной волны деформации в нем, геометрических параметров, 
физических и механических характеристик материалов соударяемых стержней. 

Изложение материала и результаты. Рассмотрим расчетную схему (рис.1) продольного 
соударения бойка 1 и стержня  (волновода) 2 с закрепленным концом. 

Примем обозначения: 
l1,l2 - соответственно длина бойка и стержня (l2>>l1); A1,A2 - соответственно площадь попе-

речного сечения бойка и стержня; 1,2 - соответственно плотность материала бойка и стержня; 
a1,a2 - соответственно скорость звука в материале бойка и стержня; E1,E2 - соответственно мо-
дуль упругости материала бойка и стержня; z1,z2 - соответственно величина деформации сжа-
тых участков бойка и стержня к моменту времени t ; 1z , 1z , 2z , 2z  - соответственно скорость и 
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ускорение деформирования участков бойка и стержня к моменту времени t(l1/a1).   

 
 

Рис. 1.  Расчетная схема продольного соударения стержней: 
а - начальное положение (t=l1/a1);  б - положение к моменту времени (l1/a1)<t<(2l1/a1) 

 

При достижении фронтом волны сжатия, которая двигалась влево от плоскости начала со-
ударения, свободного торца она отражается волной растяжения, которая движется вправо со 
скоростью распространения звука 1a  в материале бойка. 

В принятой системе отсчета начало координат расположено в плоскости начала соударения 
бойка со стержнем (см. рис. 1). Так как деформация сжатия стержня продолжает непрерывно 
увеличиваться, то отсчет времени и при движении волны растяжения в бойке осуществляется 
от момента начала соударения. 

Растянутая часть бойка, масса которой непрерывно увеличивается согласно уравнению 
 11111 ltaAm    

при этом будет находится под действием сил упругости со стороны сжатой части бойка и 
стержня. 

Координата центра масс растянутой части бойка определяется из уравнения 
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Часть бойка, куда дошла волна деформации расширения, рассмотрим как тело переменного 
состава, которое находится под действием упругих сил со стороны сжатой части бойка и 
стержня. 

Исходя из теоремы об изменении количества движения тела переменного состава и учиты-
вая, что относительная скорость присоединяющихся частиц равна при этом нулю запишем 
дифференциальное уравнение 

    21211111 zzczzltaA   ,    (1) 

где c  - эквивалентная жесткость сжатой части бойка и стержня. 
Как известно, для такой системы упругих элементов эквивалентная жесткость будет равна 
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где 1c , 2c  - соответственно продольная жесткость сжатой части бойка и стержня. 
Учитывая, что силы, действующие на торцы бойка и стержня нормально плоскости их кон-

такта, согласно третьему закону Ньютона равны по величине и противоположны по направле-
нию, запишем равенство 

2211 zczс  .      (3) 

Отсюда выразим величину 2c  через  1c  
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Полагая, что силы упругости в соударяемых телах изменяются линейно и согласно треть-
ему закону Ньютона в плоскости соударения бойка и стержня равны F21=F12=F, запишем выра-
жения для их деформаций 
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Из уравнения (5) и (6) видно, что продольные жесткости сжатой части бойка и стержня из-
меняются линейно согласно уравнениям 
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Исходя из уравнений (2), (7) и (8) определим эквивалентную жесткость системы 
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Из уравнений (5) и (6) на основе равенства по модулю сил в плоскости соударения бойка и 
стержня получим выражение величины деформации сжатой части стержня через величину де-
формации сжатой части бойка 
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Отсюда найдем выражение скорости и ускорения деформации стержня через деформацию 
бойка 
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Подставив значения (9), (10), (12) в уравнение (1) и сделав преобразования получим 
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Полученное уравнение (13) описывает процесс деформирования сжатой части бойка на 
этапе движения в нем отраженной от свободного торца волны растяжения при продольном уда-
ре его по стержню  1111 2 altal   и совместно с уравнением. описывающим процесс сжатия 
в бойке при движении в нем к свободному торцу волны сжатия, которое опубликовано в работе 
[12], полностью моделируют процесс формирования ударного импульса в бойке при продоль-
ном ударе им по стержню. 

Для получения уравнения, описывающего моделирование процесса формирования ударно-
го импульса в ударяемом стержне при продольном ударе по нему бойком на этапе движения 
волны растяжения в нем, выразим в уравнении (1) величины 1z , 1z , 1z  через соответствующие 

величины 2z , 2z , 2z . 
Исходя из зависимостей (5) и (6) на основе равенства по модулю сил, действующих на боек 

и стержень получим 
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Взяв от полученного выражения производные по времени получим 
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Подставив значения (9), (14), (16) в уравнение (1) и сделав преобразования получим 
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Полученное уравнение (17) описывает процесс деформирования сжатой части стержня при 
продольном ударе по нему бойком на этапе движения отраженной от свободного торца бойка 
волны растяжения  1111 2 altal   и совместно с уравнением, описывающим процесс сжатия 

стержня на этапе движения волны сжатия в бойке к свободному его торцу  110 alt  , кото-
рое было опубликовано в работе [12], полностью моделируют процесс формирования ударного 
импульса в стержне при продольном ударе по нему бойком. 

Уравнения (13) и (17) - однородные дифференциальные уравнения второго порядка с пере-
менными коэффициентами. Решение этих уравнений осуществляется, как правило, с использо-
ванием численных методов. 

Выводы и направление дальнейших исследований.  В результате выполненных теоре-
тических исследований получены дифференциальные уравнения, описывающие процессы де-
формирования сжатой части бойка и стержня при продольном упругом их соударении на этапе 
движения отраженной от свободного торца бойка волны растяжения    1111 2 altal  . 

Полученные уравнения совместно с уравнениями, описывающими процессы сжатия в бой-
ке и стержне на этапе движения волны сжатия в бойке к свободному его торцу   110 alt  , 
которые были опубликованы в работе [12], полностью описывают процесс формирования 
ударных импульсов в бойке и стержне при упругом продольном их соударении.  

Результаты решений полученных дифференциальных уравнений в данной работе и диффе-
ренциальных уравнений, которые опубликованы в работе [12], и их исследований будут приве-
дены в следующих публикациях. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВІД СТРУМІВ ВИТОК 
В КОМБІНОВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1000 В  
З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ 

 
 

Наведено результати теоретичних досліджень якісної оцінки ефективності виконання в комбінованих мережах 
існуючих пристроїв захисту від струмів витоку. Обґрунтовано необхідність  розробки пристрою захисту, в якому в 
якості оперативного джерела повинен використовуватися змінний струм непромислової частоти. 
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Проблема та її зв'язок з практичними завданнями. Захист працюючих у разі випадкового то-
ркання до струмовідних частин електроустановок напругою до 1000 В забезпечується обмеженням  
величини струму через тіло людини та час впливу його на організм. Це досягається застосуванням 
пристроїв  захисту від струмів витоку, призначених здійснювати швидкодіюче автоматичне відклю-
чення електроустановок у разі виникнення загрози ураження електричним струмом.  

Масове впровадження напівпровідникових перетворювачів в системах регулювання елект-
роприводами гірничих машин приводить до необхідності розглядати електричну мережу на-
пругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю як комбіновану, що складається з двох ділянок: ме-
режі змінного (трифазна трипровідна мережа) і мережі постійного (випрямленого) струму. 
Обидві ділянки зв'язані через перетворювач і не мають гальванічної розв'язки. 

В якості оперативної напруги в усіх відомих реле струмів витоку застосовується випрямлена на-
пруга, яка накладається на мережу. Залежно від полярності струму витоку після перетворювача реле 
струмів витоку або необґрунтовано вимикають мережу під час витоку струму з позитивного полюсу 
перетворювача, або стають непрацездатними під час витоку струму з негативного полюсу, що факти-
чно приводить до неможливості їх використання в комбінованих мережах. 

Аналіз досліджень та публікацій. В цих дослідженнях прийняті відомі припущення [1], [2], а 
саме: трифазне джерело живлення мережі є симетричним; розподілені параметри ізоляції мережі за-
мінювалися зосередженими; тиристори перетворювача повністю відкриті, а його навантаження має 
активну провідність; джерело оперативної напруги і напруги на полюсах з випрямленої сторони пере-
творювача замінювалися еквівалентними ЕРС за методом еквівалентного генератора; трифазний пе-
ретворювач по відношенню до кола струмів витоку розглядався як два тритактних зустрічно-
паралельних випрямляча, з'єднаних зіркою; ємність мережі не враховувалась. 

Постановка завдання. Теоретичне дослідження ефективності пристроїв захисту від стру-
мів витоку, працюючих на постійному оперативному струмі, в комбінованих мережах. 

Викладання матеріалу та результати. Розрахункову схему, що дозволяє визначити стру-
ми спрацювання захисту з урахуванням наведених вище припущень, наведено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Розрахункова схема для визначення струмів спрацю-
вання пристроїв захисту 

 

Наведена схема складається з наступних елементів: 
Еоп  ЕРС джерела оперативної напруги; E1, E2 ЕРС ви-
прямленого джерела на полюсах перетворювача; Rcx -
внутрішній опір схеми реле струмів витоку, який скла-
дається з активного опору обмоток вимірювального 
реле та еквівалентного опору послідовно включених 
резисторів в коло оперативного джерела реле; Rіз опір 

ізоляції мережі змінного струму; R ,Rв,

вR -- опір стру-

мів витоку з негативного та позитивного полюсів за випрямлячем відповідно; Rн - опір наван-
таження перетворювача.  

Згідно зі схемою рис. 1, використовуючи метод контурних струмів [3], для випадку 
вR  
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Приймаючи струм спрацювання в момент вимикання витоку постійним (Iсп =const) та вва-
жаючи у виразі (3) I11=Iсп, отримаємо 
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Графіки залежностей, які отримані з виразів (4) та (5) з урахуванням реальних параметрів 
схем пристроїв захисту, наведені на рис. 2.  

Рис.2. Графіки залежностей уставок спрацювання пристроїв 
захисту від опору ізоляції позитивного полюсу перетворювача 
ділянки постійного струму (а) та його негативного полюсу (б) 
 

Аналіз наведених графіків показує, що при 
струмах витоку з позитивного полюсу ділянки по-
стійного струму комбінованої мережі (рис. 2а), по-

чинаючи із значення 50
вR  кОм експлуатація ме-

режі стає практично неможливою – спостерігається 
перезахист мережі. В той же час зниження ізоляції на 
негативному полюсі мережі після перетворювача 
(рис. 2б) знижує уставки спрацювання пристроїв за-
хисту до неприпустимих значень за умовами елект-
робезпеки і у разі глухого замикання полюса на зем-
лю повністю приводить пристрій захисту до відмови 
спрацювання. 

Висновки та напрямок подальших дослі-
джень. Наведені дослідження переконливо показу-

ють неефективність в комбінованих мережах існуючих пристроїв захисту від струмів витоку, в 
яких в якості оперативного джерела використовується постійний струм. 

Таким чином для захисту комбінованих мереж від струмів витоку необхідно розроблення 
пристрою захисту,  в якому в якості оперативного джерела повинен використовуватися змінний 
струм непромислової частоти. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУХОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА 
 

Статья посвящена вопросу эффективности пылеулавливания. Содержатся теоретические исследования инерци-
онного осаждения в средствах пылеулавливания в зависимости от начальной концентрации пыли и ее дисперсности, 
а также результаты экспериментальных исследований. В этой статье заостряется внимание на условиях работы на 
горно-обогатительных фабриках. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.Стабилизация и экономи-
ческий подъем горно-металлургического комплекса страны требует поиска новых эффектив-
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ных решений по увеличению добычи, переработки и реализации минерального сырья в услови-
ях жесткой рыночной конкуренции. Успешное решение этих задач невозможно без выполнения 
мероприятий социального развития регионов, улучшения условий и безопасности труда. Не-
смотря на снижение общего количества профессиональных заболеваний и травматизма за годы 
экономических реформ, их уровень в железорудной промышленности остается высоким. 
Распределение величины выбросов загрязняющих веществ (тыс. т) по основным отраслям про-
мышленности приведены на рис. 1 [4]. 

Рис. 1. Распределение величины выбросов загряз-
няющих веществ по основным отраслям промышленнос-
ти, тыс. т  

 

«Основной вклад» в выброс аэрозолей в 
атмосферный воздух на территории Украины 
вносят предприятия черной металлургии и 
теплоэнергетика (тепловые и атомные элект-
ростанции, промышленные и городские коте-
льные). Далее следуют топливная промыш-
ленность и промышленность строительных 
материалов, машиностроение, химическая и 

пищевая промышленность. 
По количеству около 11,4 % выбросов в атмосферу от всех стационарных источников за-

грязнения приходится на предприятия черной металлургии. Более 17,3 % выбросов атмосферу 
от всех стационарных источников загрязнения приходится на предприятия электроэнергетики. 
Около 3,18 % выбросов в атмосферу от всех стационарных источников загрязнения приходится 
на предприятия топливной (нефтеперерабатывающей) промышленности. Среди других отрас-
лей - промышленность строительных материалов - 2,23 %; машиностроение и металлообработ-
ка - 4,8 %; химическая и неф-техимическая промышленность - 3,6 %; пищевая промышлен-
ность - 3,17 %. Деревообрабатывающая и легкая промыш-ленность вместе с цветной металлур-
гией дают около 1,5 %. 

В промышленности в результате переработки различного сырья и полуфабрикатов путем 
механического, термического и химического воздействия на них образуются отходящие про-
мышленные газы, в которых содержатся как твердые, так и жидкие частицы. 

Анализ состава загрязнений, выбрасываемых в атмосферу различными предприятиями, по-
казывает, что в их выбросах содержится большое количество вредных и токсичных соединений 
и веществ.  

Концентрация вредных веществ в вентиляционных (промышленных) выбросах часто неве-
лика, но из-за больших объемов вентиляционного (промышленного) воздуха валовые количест-
ва вредных веществ, поступающих в атмосферу, значительны. 

 В течение суток выбросы производятся неравномерно из-за небольшой высоты выброса, 
большой рассредоточенности и, как правило, плохой очистки, они сильно загрязняют воздух на 
территории предприятий. 

Пыль оказывает вредное действие на органы дыхания, зрения кожу, а при проникновении в 
организм человека - также на пищеварительный тракт. Пылевые частицы с острыми зазубрен-
ными краями оказывают механическое воздействие на слизистую оболочку, они травмируют и 
раздражают ее.  

Особенно сильное травмирующее воздействие оказыва-ют пылинки твердого материала, 
например, пыль металлическая, стеклянная, кварцевая и др. 

Следует отметить, что многочисленные атмосферные загрязнения могут способствовать 
возникновению различных заболеваний у людей. Многие виды пыли, проникая глубоко в лег-
кие, вызывают развитие в них патологических процессов. 

К основным заболеваниям, вызванным превышением предельно допустимой концентрации 
вредных веществ (ПДК), относятся: 

пневмокониозы - болезни легких, возникающие при вдыхании пыли. Наиболее часто 
встречаются следующие виды пневмокониозов: силикоз - наиболее тяжелая форма пневмоко-
ниоза, развивающаяся при вдыхании пыли, содержащей свободный кремнезем (SiO2), и сопро-
вождающаяся изменениями легочной ткани; силикатоз - склеротическое заболевание легких, 
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развивающееся при вдыхании пыли, которая содержит SiO2 в связном с другими элементами 
состоянии (Mg,Ca,Al,Fe и др.); электросварочный пневмокониоз развивается при высокой кон-
центрации сварочного аэрозоля, со-держащего оксид железа, соединения марганца или фтора; 
асбестоз возникает при вдыхании пыли асбеста и др.; 

хронический бронхит, ларингиты (развитию заболевания, связанного с воспалением горта-
ни, способствуют запыленный воздух), трахеиты (воспаление слизистой оболочки трахеи); 

пневмонит, представляет собой особую форму пневмонии, вызываемую действием аэрозо-
лей марганца, ванадия, кадмия и бериллия; 

отравление токсичными пылями (соединений свинца, хрома, мышьяка и ртути). Такого ро-
да пыли оказывают ядовитое воздействие на человека при вдыхании, проглатывании и оседа-
нии на открытых участках кожи. Растворяясь в слюне, задерживаясь на слизистых оболочках 
дыхательных путей и пищевого тракта, она действует как жидкий яд; 

конъюктивит – воспаление органа зрения в результате воздействия пыли, дыма, химичес-
кой примеси в воздухе. 

Безусловно, основной задачей очистки промышленных газов от дисперсных примесей яв-
ляется предотвращение аэрозольного загрязнения окружающей среды и атмосферы. Однако 
наряду с безопасным выбросом очистка отходящих газов от дисперсных примесей позволяет 
решить ряд задач, возникающих в технологических процессах. 

Анализ исследований и публикаций.  В процессе производства ряда веществ и материа-
лов часть готового продукта переходит в аэрозольное состояние и удаляется (выбрасывается) в 
атмосферу вместе отходящими газами. Такие потери продукта на производстве составляют до 
15 % от массы готового продукта.  

Характерным примером является пищевая промышленность. Применение пылеулавлива-
ющего оборудования позволит сохранить значительное количество ценных продуктов. 

Некоторые виды пыли могут быть непосредственно возвращены в производство.  
Другие пыли могут быть использованы для переработки с целью получения вторичных 

продуктов или извлечения из пыли полезных веществ. Пыль (или туман), выделяющийся в тех-
нологическом процессе при производстве какого-либо вещества (материала), может оказывать 
неблагоприятное влияние на последующие стадии, ухудшая качество конечной продукции.  

Для решения вышеобозначенных проблем, связанных с выделением разнообразных аэрозолей 
во многих отраслях промышленности, используют широкий класс газоочистного оборудования.  

Так, например, в горнообогатительном производстве проблему улавливания дисперсных 
примесей из газового потока решают с помощью использования мокрой одноступенчатой элек-
трической газоочистки, состоящей из скруббера и вертикального трубчатого электрофильтра, 
скомпонованных в одном корпусе, установленных после циклонного аппарата. Мокрое удале-
ние уловленной пыли в шламохранилища приводит к большим потерям полезного продукта, 
который при горячем спекании концентрата на фабриках горнообогатительных комбинатов со-
ставляет 5-10 % исходного материала (1).  

Поэтому создание и внедрение инновационных технологий и технических средств  для пы-
леподавления на горно-обогатительных предприятиях на основе теоретического обоснования 
процессов сухого улавливания пыли, разработка аппарата нового поколения, которые позволят 
улучшить охрану труда на горных предприятиях и окружающую среду - важная научная, прак-
тическая и социальная задача, нуждающаяся в экстренном решении действие инерционных 
уловителей основано на резком изменении направления движения газового потока. астицы 
вследствие момента инерции, которым они обладают, сохраняют первоначальное направление 
движения и попадают в сборный бункер, в то время как газовый поток, освобожденный от кру-
пных частиц, выходит из уловителя. нерционные уловители несколько сложнее по конструк-
ции, чем простые пылеосадительные устройства, но их преимуществами являются меньшие 
размеры осадительных камер, а также тот факт, что они могут улавливать с достаточной эффе-
ктивностью частицы размером до 20 мкм. 

В таком аппарате входная цилиндрическая труба придает частицам дополнительно к грави-
тационной силе момент, равный примерно трети от ускорения свободного падения (g/3) [1,10].  

Например, такой пылеуловитель, установленный за доменной печью, обеспечивает степень 
улавливания частиц >30 мкм до 65-80 %. 

Типичным представителем этого класса пылеуловителей являются «пылевые мешки» (рис. 
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2), которые нашли применение в металлургии [4]. 
Инерционный пылеуловитель, показанный на рис. 2б, встраивается в газоход диаметром >2 м 

[1]. Выпадение крупных частиц в бункер происходит вследствие отклонения потока от прямоли-
нейного движения. 

   а      б 

 
 

   в      г 

 
 

 

Рис. 2.  Инерционные пылеуловители: а - камера с перегородкой; б - камера с плавным поворотом газового за-
твора; в - камера с расширяющимся конусом; г - камера с заглубленным бункером  

 

На рис. 2в показан инерционный пылеуловитель, основанный на использовании конуса с 
постепенно увеличивающимся диаметром. Скорость газа у дна пылеуловителя уменьшается, 
снижается и увлечение частиц.  

Подобные соображения лежат и в основе усовершенствованной пылеотделительной каме-
ры Проккэта, напоминающей воронку с высокой цилиндрической частью (рис. 2г). Есть все ос-
нования утверждать, что циклоны являются наиболее распространенным видом пылеулавлива-
ющего оборудования.  

Это в основном объясняется простотой их устройства, надежность в эксплуатации при сра-
внительно небольших капитальных и эксплуатационных затратах.  

Эти затраты значительно меньше соответствующих затрат на рукавные фильтры, а тем бо-
лее на электрофильтры.  

Однако основным недостатком циклона является сравнительно невысокая фракционная 
эффективность при улавливании пыли до 5-10 мкм.  

Также недостатками аппаратов сухого пылеулавливания является сложность применения 
при повышенной влажности газов и сложность, а иногда и невозможность применения к взры-
воопасным газам. 

В результате исследований необходимо: 
выполнить анализ технических и эксплуатационных характеристик существующих пылеу-

ловителей и средств для снижения выбросов пыли в атмосферу и современных методов пылео-
чистки; 

разработать новые средства и аппараты и деления на компоненты, испытать и определить 
их эффективность. 

Изложение материала и результаты. Для решения поставленной задачи авторами  был 
использован комплексный метод, включающий анализ литературных источников, метод теоре-
тических обобщений физических свойств пыли, результаты лабораторных и промышленных 
исследований, общепринятые методики. 

Ультразвуковая коагуляция представляет собой процесс сближения и укрупнения, взве-
шенных в газе или жидкости мелких твердых частиц, жидких капелек и газовых пузырьков под 
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действием акустических колебаний звуковых или ультразвуковых частот. 
Скорость коагуляции, т.е. эффективность процесса очистки промышленных газов от дис-

персных примесей с помощью наложения ультразвуковых колебаний высокой интенсивности 
определяются: 

интенсивностью колебаний; 
временем экспозиции; 
частотой; 
исходной концентрацией. 
Представленный далее теоретический анализ модели проведен для аэрозолей с размером 

частиц менее 10 мкм, поскольку улавливание, или осаждение, мелкодисперсных аэрозолей яв-
ляется основной проблемой современной техники и технологий коагуляции, а применение аку-
стической коагуляции наиболее целесообразно для аэрозольных частиц именно таких размеров.  

Для определения оптимальных режимов акустического воздействия требуется знание зави-
симости времени разрушения газодисперсной системы от величин, характеризующих воздейст-
вие, таких как частота создаваемых акустических колебаний и уровень звукового давления.  

Эти зависимости определяются физическими свойствами двухфазной среды, такими как 
плотность и давление несущей (газовой) фазы, плотность жидкой фазы (аэрозольных частиц) и 
дисперсный состав обрабатываемого аэрозоля. 

В настоящее время фильтр «Циклон» используется  для улавливания крупно- и среднедис-
перстной пыли, при этом его эффективность составляет не больше 80 %.  

Для повышения эффективности очистки воздуха вместе с фильтром «Циклон», конечно, исполь-
зуют рукавные или тканевые фильтры, которые способны улавливать мелкодисперсную пыль.  

Для снижения расходов на оборудование и экономии электроэнергии предложено оборудо-
вать фильтр «Циклон» инфразвуковыми панелями (рис. 3) для повышения эффективности очи-
стки воздуха примерно, до 95 %. 

Расчет эффективности с ориентированной погрешностью 15 % можно привес-
ти по выражению 

VPdxvq     
где q - концентрация рудничного воздуха, г/м³; w-тангенциальных ускорения воз-
духа, м/с², v частота звуковых волн, Гц; Vзв - скорость распространения звуковых 
волн, м/с; Р -звуковое давление, дБ. 

Рассматриваемый фильтр работает следующим образом, загрязненный воздух по-
ступает через вводный патрубок в корпус фильтра с помощью всасывающего венти-
лятора, под действием центробежной силы и инфразвуковых панелей частицы пыли 
прижимаются к внутренней стенке корпуса и осаждаются в пылесборнике.  

При этом возникает проблема влияния инфразвукового излучения на человека. 
Для снижения влияния инфразвукового излучения на организм человека необхо-
димо корпус фильтра оборудовать звукоизолирующим материалом. 

Выводы. Все это позволяет констатировать, что с помощью разработанного 
пылеуловителя при транспортировке, дроблении и обогащении сырья созданы нормальные са-
нитарно-гигиенические условия труда по пылевым факторам. 
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ЗНЕПИЛЕННЯ ПОВІТРЯ В ЗАСТІЙНИХ ЗОНАХ  
НАД ТЕХНОЛОГІЧНИМИ АВТОДОРОГАМИ КАР’ЄРІВ  

 

На ділянках щебеневих доріг, які прилягають до бортів кар’єрів, з’являються зони, де рух повітря призупиня-
ється, утворюються застійні зони, в яких накопичуються частки дисперсією 50 мкм і менше. Для знепилення повітря 
в таких зонах запропоновано використання водного розчину бішофіта безпосередньо в щебеневій суміші полотна 
дороги. Це дозволяє небезпечні частки пилу від 50 до 10 мкм коагулювати в великі агрегати, зменшивши цим загро-
зу захворювань на пиловий бронхіт. 

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними задачами. У сучасних технологіях 

транспортування гірничої маси в карєрах використовуються великовантажні автомобілі. Для 
них будуються тимчасові технологічні автодороги в основному із щебеневим покриттям. Ши-
роке застосування сипучого матеріалу пояснюється економічністю і простотою спорудження 
доріг. Однак рух автомобілів по таких дорогах супроводжується значним переміщуванням та 
перетиранням щебеню конструктивного шару зносу полотна дороги і приводить до неорганізо-
ваних викидів пилу значно вище допустимої норми (табл. 1) 

Таблиця 
Результати вимірювань запилення повітря на сухих необроблених дорогих кар’єрах ІнГЗК 

 

Горизонт, м 
Температура по-

вітря, C 
Відносна воло-
гість повітря, % 

Характер руху, 
маш/год 

Запилення повітря на відстані 
5-10 м, мг/м3 

-225 29 58 30-40 5,62; 4,97 
-240 29 58 60-70 8,1; 8,62; 4,10 
- 600 33 52 30-40 3,5; 3,6; 4,15 
12 31 59 50-60 4,75;4,68;3,93;4,67;4,17;4,19 

 
Отже, в хмару пилу, яка утворюється за автомобілем, який рухається, викидається значна 

кількість твердих часток, що являють собою небезпеку для людей і механізмів тертя автомобі-
лів. 

За даними інституту УкрНДІпроммедицини 16,4 % водів великовантажних автомобілів і 
1,2 % робітників дорожньої служби хворіють пиловим і токсико-пиловим бронхітом. 

Мета роботи. Оскільки хмара пилу являє собою аерозоль з різною фракцією твердих час-
ток, то це дає можливість для спрощення розглянути рух окремої частки масою m, яка якщо 
викинута під кутом  колесом і рухається з початковою швидкістю Vo.  

Після цього ця частка самостійно рухається при одночасній на неї дії сил ваги і опору пові-
тря R (рис. 1), яку у першому наближенні можна прийняти 

R=kmgv,        (1) 

де k - коефіцієнт, який залежить від форми частки пилу (табл. 2); g - прискорення сили ваги, м/с2. 
Таблиця 2 

Значення куфіцієнта форми частки пилу [1,2] 

Диференційне рівняння руху твердої частки в повітрі після 
її викиду з-під колеса автомобіля має вигляд 

xRxm  ,       (1) 

mgRym y  ,      (2) 

                                           
 Нестеренко О.В., Назаренко В.Н., Радченко І.С., Домнічев М.В., Нестеренко І.В., 2014 

 

  

oV  
V 

F=mg 
R  

m(x,y
) 

Р
ис. 1. Схема руху частки пилу 

Форма частки пилу Поправочний коефіцієнт, k 
Шарова 1 
Квадратний поперечний переріз 1,1 
Прямокутний переріз 0,9 
Округла з нерівною поверхнею  2.4 
Видовжена 3 
Середня (для змішаних часток) 2,9 
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де Rx,Ry - опір повітря руху частки пилу в горизонтальній та вертикальній площинах відповідно. 
Так як xkmgkmgVR xx  , а ykmgkmgVR yy  , то  

xkgx   ,       (3) 

),1( ykgy         (4) 
тут х,у - відповідно максимальна відстань, яку може подолати частка пилу в горизонтальному 
та вертикальному напрямку, що знаходяться з рівнянь (3) та (4), м 

 kgto e
kg

V
x  1

cos
,       (5) 

  
k

t
ekV

gk
y kgt

o  1sin1
1
2

 ,     (6) 

Викладення матеріала та результати. Оцінюючи результати, отримані в (5) та (6) можна 
стверджувати, що: спочатку з полотна дороги в напрямку х та у пил викидається на незначну 
відстань; після того як пил відкинутий на максимальну відстань у гогризонтальному і вертика-
льному напрямках, за автомобілем утворюються зони 1-2 пилоутворювань, схематично які ви-
глядають, як показано на рис. 2. 

Рис. 2. Спрощена схема утворення пилового факела за 
автомобілем 
 

У подальшому, в результаті лобового обтікання авто-
мобіля повтряним потоком, на зворотній стороні кузова 
утворюється зона його низького тиску, а з другої сторони - 
турбулентним потоком, який утворюється між дном кузова 
автомобіля і дорожним полотном, неоднорідний аерозоль 
1-2 змішується в загальну зону 1-3. Такий процес перемі-
шування приводить до вирівнювання концентрації часток 

пилу в усьому факелі. 
Після проходження автомобіля відбувається новий етап - осідання часток пилу нпа поверхню 

полотна дороги. З фізичних міркувань зрозуміло, що в повітряно-пиловій аерозолі кожна частка 
пилу осідає з власною стаціонарною швидкістю, яка в великій мірі залежить від дії її форми. 

Як відомо [3], повітря в кар’єрі під дією різних природних факторів постійно переміщуєть-
ся, що сприяє виносу пилу за межі простору над автодорогою і разом з тим знижує його конце-
нтрацію в зоні. 

Проте, існують значні ділянки простору кар’єру, де рух повітря незначний, що приводить 
до утворення квазізастійних явищ і, як наслідок, - до уповільнення осідання пилу. 

Для дослідження процесу осідання пилу у таких зонах розглянемо схему, яка являє собою 
циліндр висотою h (рис. 3) постійного перерізу і площиною А. В циліндрі очевидно намічається 
no монодисперсних часток. При перемішуванні часток пилу в умовах відсутності зовнішніх сил 
(дії повітряного потоку) одні з них рухаються вниз і пересікають площину N, у той час як інші 
частки піднімаються вгору і теж пересікають цю площину. Загалом число часток, які рухаються 
вгору-вниз на рівні площини N буде дорівнювати нулю, тобто 

0
2

1

2

1
 dtCAVdtCAVdn нв ,      (7) 

де С - концентрація частинок пилу в пилоповітряній суміші, кг/м3; Vв,Vн - відповідно швидкість, 
з якою рухаються частки пилу вгору і вниз, м/с. 

Рис. 3.  Cхема факелу пилоповітряної суміші 
 

Якщо допустити, що в системі повітря-частки пилу останні знахо-
дяться під дією сил гравітації, які додають їм додаткову швидкість Vg при 
русі вниз, тоді рівняння (7) буде мати вигляд 

dtVVCAdtVVCAdn gнgв )(
2

1
)(

2

1
 ,    (8) 

Оскільки кількість часток пилу в суміші циліндра n=CAh і швидкість 
часток однакова,Vн=Vв, тоді з (8) випливає, що 

dt
h

V

c

dc g ,       (9) 
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Інтегруючи ліву частину цього рівняння від Со до С, а праву - від 0 до to, отримуємо 

t
h

V
CC g

o  lnln ,     (10) 

звідки знаходимо зміну концентрації пилу в повітряній суміші в часі на заданій висоті, мг/м3 

h
otgV

CoeC  ,       (11) 
де Со - початкова концентрація пилу в повітрі, кг/м3; to - час осідання частки пилу, який визна-
чається з (9) 

g

o
o V

hCC
t

)ln(ln 
 .       (12) 

При інтегруванні (9) рахували, що Vg не залежать від концентрації пилу в повітрі і зміни часу. 
Рівняння (11) показує, що концентрація часток пилу в повітрі в застійних зонах часом зме-

ншується за експонентою і триває довго. 
Для зменшення концентрації пилу загалом в просторі над дорогою, треба в першу чергу в 

конструктивному шарі зносу, з яким відбувається активний контакт колес автомобіля, відпові-
дно знизити концентрацію пиловидних часток шляхом їх коагуляції, або покриттям щебеневого 
матеріалу бетоном, асфальтом і т.ін. 

У зв’язку з тим, що в кар’єрах будуються тимчасові технологічні дороги щебеневого типу, то 
найбільш доцільним є коагуляція пилових часток у дорожньому одязі хімічними матеріалами. 

До таких найбільш ефективних розчинів відноситься водний розчин природного бішофіту 
(MgCl26H2O) густиною 1,2-1,26 кг/м3. 

Оскільки цей розчин має фобію до сухої поверхні щебеню, то ефективність адсорбції 
MgCl2 залежить у значній мірі від температурного фактора. 

З урахуванням наведеного розроблено метод знепилювапння полотна дороги в літній пері-
од, коли процес пиловиділення найбільший і включає декілька етапів: 

попереднє змочування водою полотна автодороги з розрахунку 2,2,5 л/м2 з метою модифі-
кації поверхні пилових часток; 

обробка автодороги розчином бішофіту в денний час при максимальній температурі повіт-
ря з витратою 1,2-1,3 л/м2 (70 % витрат); 

повторна обробка автодороги розчином бішофіту в нічний час при мінімальній температурі 
повітря з витратою бішофіту 0,8-1,0 л/м2. 

Для повного розтікання розчину по шару щебеневої суміші і адсорбції катіонів MgCl2 бі-
шофіту на поверхні кам’яних часток пилу після кожної обробки розчином полотна дороги ро-
биться витримка між операціями на дорозі. 

Результати знепилення щебеневої дороги, в одязі якої використано кристалічні сланці, вве-
дено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Дисперсний вміст пилу 

Розмір фракцій, мкм 50 40 25 16 10 6,3 4,0 2,5 1,6 
Сланці f=6-8* 2,40 5,25 39,75 3,75 2,25 17,25 5,25 2,75 10,75 
Сланці f=14-16 - - - - 1,0 7,0 39 - <2 мкм 53 

* Результати вимірювань використані з [5] 

Висновки. Аналіз даних табл. 3 свідчить, що не дивлячись на те, що в застійних зонах пові-
тря над дорогою накопичується пил небезпечних фракцій, завдяки використанню водного роз-
чину природного бішофіту частки розміром від 50 до 16 мкм вдається коагулювати в більш 
крупні агрегати, які не здатні планувати в повітрі. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, З ВИКОРИСТАННЯМ  
КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ, ПОРІВНЯННЯ ПИЛОВЛОВЛЕННЯ  
В ПІДЗЕМНИХ УМОВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА  
ТА ГРАВІЙНОГО ФІЛЬТРА  

Описано розроблену комп’ютерну програму ефективності пиловловлювання в електрофільтрах та гравійних 
гідро фільтрах, та порівняння їх ефективності. При використанні їх у підземних умовах пристовбурових виробках 
рудникових шахт. 

 

Постанова проблеми. У результаті досліджень проведених на шахтах Кривого Рогу були 
отримані санітарно-гігієнічні характеристики процесів, що супроводжуються виділенням пилу, 
а також і самого устаткування, що порошить. 

Найбільша запиленість повітря на місцях в: розвантаження вагонів у підземні бункери 40-
200 мг/м3; подрібнення в щокових дробарках (робоче місце машиніста) 40-4000 мг/м3; пластин-
ний живильник (біля живильника) 10-1000 мг/м3; перевантаження з конвеєра на конвеєр (біля 
конвеєра) 50-400 мг/м3; завантаження скіпів (біля скіпа) 50-1000 мг/м3. 

На початку технологічної ланки, з переробки залізної руди, вона проходить в пристовбуро-
вих виробках шахти, шлях від розвантаження в бункер до завантаження в скіп. 

 Це зумовлює вихід великої кількості пилу, ще на початку руху повітря до зони гірничих 
робіт, і перевищує гранично допустиму концентрацію пилу в повітрі, що не припустимо [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відома велика різноманітність фільтраційних 
пиловловлюючих пристроїв, що з успіхом використовуються в різних галузях промисловості 
[2,5]. Прості і ефективні апарати потребують досить складних інженерних рішень з регенерації 
при фільтрації шахтного повітря від пилу, що додатково ускладнюється високою швидкістю 
переміщення часток в повітрі. 

Метою роботи. Є розробка комп’ютерної програми за допомогою якої наглядно можна 
оцінити ефективність пиловловлювання в повітрі, яке забруднюється під час технологічних 
процесів які відбуваються в пристовбурових виробках рудникових шахт. 

Викладення матеріалу та результати. Існуючі способи та засоби боротьби з пилом, що 
утворюються при періодичних перевантажуваннях гірничої маси і забруднюють рудникову ат-
мосферу, є недостатньо ефективними. Так, на шахтах Кривого Рогу в системах аспірації 
підземних камер опрокидів у відповідності з проектом встановлені рукавні фільтри типу Г4 – 
ИБФМ. Практика їх експлуатації показала, що для них потрібні більш високі енерговитрати 
через їх підвищений гідравлічний опір – 1000-1500 Па (проти 100-150 Па для електрофільтрів), 
а також для умов агресивної шахтної атмосфери з майже 100% відносною вологістю повітря 
тому, що фізичні властивості пилу характеризуються здатністю до злипання необхідність 
періодично приблизно один раз на рік замінювати фільтруючий матеріал високої вартості від 
накопиченого пилу інакше подальша його регенерація практично неможлива, що вимагає знач-
них експлуатаційних витрат. 

До недоліків установок рукавних фільтрів слід віднести також громіздкість, що в ряді 
випадків стримує їх застосування при очищенні великих об'ємів газів (понад 0,5 млн м3/ч), які 
використовуються зараз в підземних умовах. 

У зв’язку з цим аспіраційні системи працюють не ефективно і працівники для захисту 
органів дихання використовують виключно засоби індивідуального захисту (респіратори типу 
«Пульс К», «Пульс М», «Росток», «Лепесток»).  

Такий же стан речей спостерігається і на інших шахтах Криворізького басейну. Запиленість 
повітря в місцях періодичних перевантажень в десятки раз перевищує рівень гранично допус-
тимих концентрацій їх значення наведено вище.  

Високі рівні запиленості, не зважаючи на використання проти пилових респіраторів, спри-
чиняють захворюваність персоналу який обслуговує технологічний процес на силікоз, пиловий 
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бронхіт та інші хвороби. Захворюваність цими професійними недугами коливається в значних 
межах. Так за певними даними на ПАТ «Суха Балка» та ПАТ «КЖРК» й інших підприємствах 
вона має тенденцію на зростання з 2000 р. Це призводить до соціальних, прямих і не прямих 
матеріальних витрат. У зв’язку з цим, опрацювання раціональних схем аспірації та розроблення 
ефективних засобів уловлювання пилу в пристовбурових камерах та комплексах є актуальною 
задачею. У сучасній практиці уловлювання пилу на гірничих підприємствах світ використову-
ються різні види механічних та електричних фільтри. До механічних відносяться фільтри, в 
яких для уловлювання пилових частинок використовуються гравітаційні та інерційні сили, 
явища молекулярної й турбулентної дифузії, а також ефект захвату. На цій основі розроблено 
різні конструкції ударно-компенсаційних, гравійних, кутикових, ударно-інерційних та тканин-
них фільтрів. До електрофільтрів відносяться апарати, в яких використовуються 
електромагнітні ефекти захвату пилу. 

Тому, враховуючи вимогу підприємств постало питання: який фільтр буде матиме най-
меншу вартість та найбільшу ефективність очищення повітря від пилу? Провівши огляд 
існуючих фільтрів для очищення повітря від пилу було виділено електрофільтр та гравійний 
фільтр як ті фільтр що найбільш ефективні. Для більш наглядного огляду їх ефективності мною 
була розроблена комп’ютерна програма для математичного моделювання на ЕОМ порівняння 
пиловловлення в підземних умовах за допомогою електрофільтру та гравійного фільтру при 
зміні певних показників фільтрів при заданій швидкості руху забрудненого повітря. 

Сама програма була написана мовою C# і для полегшення й стандартизації уведення даних 
- було ухвалене рішення використати зв'язування Windows Forms + ZedGraph. 

В підсумку можна вводити значення параметрів звичним для Windows способом, і відразу 
бачити графік залежності обчисленого значення від значень, що вводять. 

Для того, що б не «створювати велосипед», якісно й кількісно поліпшити процес розробки - 
використовувалися готові форми. Windows Forms - назва інтерфейсу програмування додатків 
(API), відповідального за графічний інтерфейс користувача і являється частиною Microsoft. 
NET Framework. Даний інтерфейс спрощує доступ до елементів інтерфейсу Microsoft Windows 
за рахунок створення обгортки для існуючого Win 32 API у керованому коді. ZedGraph - 
бібліотека класів, написана на C#, для малювання ліній, діаграм, графіків, кругових діаграм і 
т.ін. 

Тобто, користувачеві потрібно ввести дані і одержати результат. Дані в програму були 
закладені спочатку потрібно тільки змінювати їхнє значення з використання бігунків (рис. 1), 
які приймають значення в таких межах: 

число n - число коронуючих електродів в електрофільтрі і  може приймати значення від 1 
до 10 одиниць 

значення L - відстань від кінців коронуючих електродів до осаджувальних пластин (мм), 
можна змінювати від 5 до 300 мм. 

значення I - сила тока в діапазоні від 0,25 до 5,0 мкА з кроком 0,5 
значення V - швидкість повітря на вході в фільтр (м/с) і може змінюватись в межах від 1 до 

7 м/с з кроком в 1 м/с. 
значення S - товщина коронуючого електрода в межах від 1 до 20 мм з кроком в 1 мм. 
значення d1 - мінімальний діаметр фракції гравію змінюється в межах від 1 до 390 мм. 
значення d2 відповідно максимальний діаметр фракції гравію змінюється в межах від 2 до 

400 мм. 
Рис. 1. Меню вводу значень з використанням повзунків, для 

визначення графіка залежності 
 
Значення Н це висота фільтруючого шару гравію 

змінюється в межах від 1 до 600 мм.  
Було розроблено комп'ютерну програму з моде-

лювання та порівняння пиловловлення в підземних 
умовах за допомогою електрофільтру та гравійного 
фільтру при зміні певних показників у фільтрах. 

Суть цієї програми зводиться до формул (1-7), по 
яким обчислюється ефективність роботи електрофільтра та гравійного і розраховується як: 
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Експериментальні дані дозволили знайти залежність ефективності пиловловлювання від 
сили струму, відстані між кінцями голок і осаджувальними електродами, а також від швидкості 
руху повітря на вході у фільтр [5] 

  Ihvkn exp1      (1) 

де 2
1

2
1

31017,1 cAk   - постійний коефіцієнт, який знаходиться експериментально.  
Проведені дослідження дозволили отримати формулу, зручну для розрахунку і 

ефективності пиловловлювання електрофільтрів  













2
1exp1

k

Jh
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n
k     (2) 

J=I/S,      (3) 
де S - рухливість іонів, які знаходиться експериментально; v - швидкість повітря на вході, м/с; n 
- число коронуючих електродів; J - щільність струму, A/м2; h - відстань від кінців коронуючих 
голок до осаджувальних пластин, м. 

Залежність ефективності пиловловлювання з від числа коронуючих електродів, виражено 
формулою 

nke 21        (4) 

де k3 = 0,45 - постійний коефіцієнт, який визначається експериментально. 
Залежність ефективності пиловловлювання з від Ih (рис. 2) добре описується формулою 

Ihke 21        (5) 

Ефективність уловлювання пилу в гравійних гідрофільтра обчислюється за формулою [3] 

][1
HCva

dср


       (6) 

де dср- середньо геометричний розмір гравію 

21 dddср        (7) 

d1 і d2 - відповідно мінімальний і максимальний розмір фракції гравію, мм; H - висота 
фільтруючого шару гравію, мм 

В програмі є параметри, які знаходяться експериментально і задані як константи: а=1,4; 
С=2,08 - емпіричні коефіцієнти. 

Після введення всіх даних програма автоматично виводить графіки ефективності роботи 
фільтрів (рис. 2,3) за заданими параметрами. 

 
Рис. 2.  Графік залежності ефективності фільтрів 
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Рис. 3.  Графік залежності ефективності фільтрів 

 
При моделюванні за допомогою цієї програми було експериментально перевірено 

ефективність електрофільтра та гравійного фільтра. 
Висновки і напрямки подальших досліджень. Під час роботи над графіками в програмі 

було встановлено, що ступінь очищення повітря за допомогою електрофільтра буде 
збільшуватись зі збільшенням швидкості осадження частинок пилу та довжини електрофільтра, 
але зменшується зі збільшенням міжелектронної відстані та швидкості забрудненого повітря. 
Відповідно з графіку гравійного фільтра видно що ефективність фільтрації буде тим краща чим 
менший діаметр гравію та більша товщина фільтруючого шару. У подальшому планується про-
ведення науково – пошукових робіт, щодо удосконалення програмного забезпечення по визна-
ченню пиловловлювання в пристовбурових виробках шахт, та розробити дослідний варіант 
фільтра для уловлювання дрібно дисперсного пилу в гірничих виробках залізорудних шахтах. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СМЕЩЕНИЕ РЕПЕРОВ  
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА 
 

Выполнена сравнительная оценка влияния температуры и влажности окружающей среды на смещение реперов 
геодинамического полигона. Для проведения многофакторного анализа влияния температуры и влажности окру-
жающей среды выбраны результаты повторного высокоточного нивелирования на трех деформационных площадках 
геодинамического полигона Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. На основе много-
факторного анализа теоретически обосновано уравнение множественной регрессии с использованием метода наи-
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меньших квадратов. Для отбора наиболее значимых факторов учитывались следующие условия: связь между резуль-
тативным признаком и факторным должна быть выше межфакторной связи; связь между факторами должна быть не 
более 0.7; наличие мультиколлинеарности множественной регрессии. Установлено, что парные коэффициенты кор-
реляции меньше 0.7, что говорит об отсутствии мультиколлинеарности факторов. Качественная интерпретация зна-
чений коэффициентов корреляции выполнялась по шкале Чеддока, а их значимость проверялась с помощью крите-
рия Стьюдента. Сделан вывод о том, что наибольшее влияние на результативный признак (смещение реперов) ока-
зывает температурный фактор, который при построении модели вошел в регрессионное уравнение первым. Оценка 
значимости уравнения множественной регрессии осуществлялась путем проверки гипотезы о равенстве нулю коэф-
фициента детерминации, рассчитанного по данным генеральной совокупности с использованием критерия Фишера. 
Определены доверительные интервалы коэффициентов регрессии с надежность 95%. Полученные результаты могут 
быть использованы при повышении достоверности и точности определения скорости вертикальных движений зем-
ной поверхности с учетом устойчивости нивелирных знаков на геодинамических полигонах. 

Ключевые слова: геодинамический полигон, точность высокоточного нивелирования, смещение реперов, оценка 
влияния температуры и влажности, множественная регрессия, коэффициенты корреляции. 
 

Постановка задачи. К точности нивелирований, выполняемых для изучения современных дви-
жений земной поверхности, предъявляются особые требования [1-4]. Прежде всего, точность повтор-
ного нивелирования должна обеспечить достоверное определение скорости вертикальных движений 
земной поверхности, что может быть регламентировано инструментальной точностью производства 
наблюдений, влиянием на результаты нивелирования случайных и систематических ошибок [5]. При 
этом особые высокие требования предъявляются к устойчивости самих нивелирных знаков. Основ-
ными причинами смещения нивелирных знаков являются деформации грунтов, происходящие под 
влиянием экзогенных процессов изменения температуры и влажности, уровня грунтовых вод [5,6] и 
др. Поэтому установление влияния отдельных факторов на достоверность получаемых результатов 
является одной из актуальных задач геодезического производства. 

Изложение материала и результаты. По данным многократного повторного нивелирова-
ния относительные скорости реперов на геодинамических полигонах Кривбасса носят диффе-
ренцированный характер как в пространстве, так и во времени. Их интенсивность и направлен-
ность - постоянны и непрерывны во времени между сопоставляемыми результатами нивелиро-
вания. Это предположение справедливо для тех реперов, которые пространственно расположе-
ны над породами кристаллического фундамента с резко отличающимися своими физико-
механическим свойствами, разделены между собой разломными зонами, расположены в зоне 
влияния техногенных процессов или отличаются глубиной их закрепления [3,5]. 

Для проведения многофакторного анализа влияния температуры и влажности выбраны ре-
зультаты повторного высокоточного нивелирования на трех деформационных площадках гео-
динамического полигона Криворожского горнообогатительного комбината окисленных руд. 

Уравнение множественной регрессии может быть представлено в виде 
y=f(β,X)+ε , 

где X=X(X1,X2,...,Xm) - вектор независимых переменных; β - вектор параметров (подлежащих 
определению); ε - случайная ошибка (отклонение); y - зависимая переменная. 

При этом теоретическое линейное уравнение множественной регрессии имеет вид 
y=βo+β1X)+ε , 

где β0 - свободный член, определяющий значение y, в случае, когда все объясняющие перемен-
ные  равны 0. 

В нашем случае эмпирическое уравнение множественной регрессии представим как 
, 

 

где bo,b1,b2 - оценки теоретических значений βo,β1,β2 - эмпирических коэффициентов регрессии; 
t - температурный фактор; f - фактор влияния влажности окружающей среды; e - оценка откло-
нения ε. 

Для оценки параметров уравнения множественной регрессии применим метод наименьших 
квадратов (МНК) [7]. 

Согласно МНК вектор оценок коэффициентов регрессии  s получается из выражения 

yXXXs TT 1)(  . 
После выполненных расчетов получим следующие результаты векторов оценок коэффици-

ентов регрессии для трех деформационных площадок (ДП) 
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а уравнение регрессии примет вид 
. 

В обработку включено число наблюдений n = 75. Количество независимых переменных в 
модели равно 2, а число регрессоров с учетом единичного вектора равно числу неизвестных 
коэффициентов. С учетом признака y, размерность матрицы становится равной 4, следователь-
но, матрица независимых переменных Х имеет размерность (754). 

Найдем парные коэффициенты корреляции и представим их соответственно в табл. 
Таблица1  

Результаты расчета парных коэффициентов корреляции 

- y t f 

y 1 0,41 -0,0195 

t 0,41 1 0,19 

f -0,0195 0,19 1 

Для отбора наиболее значимых факторов Xi учитывались следующие условия: 
связь между результативным признаком и факторным должна быть выше межфакторной 

связи; 
связь между факторами должна быть не более 0,7. В модели множественной регрессии су-

ществует мультиколлинеарность, если в матрице есть межфакторный коэффициент корреляции 
rxjxi > 0,7; 

при высокой межфакторной связи признака отбираются факторы с меньшим коэффициен-
том корреляции между ними. 

В данном случае все парные коэффициенты корреляции |r|<0,7, что говорит об отсутствии 
мультиколлинеарности факторов. 

Анализ первой строки матрицы (табл. 1) позволяет произвести отбор факторных призна-
ков, которые могут быть включены в модель множественной корреляционной зависимости. 
Факторные признаки, у которых |ryxi| < 0,5 исключают из модели. 

Можно дать следующую качественную интерпретацию возможных значений коэффициен-
та корреляции (используя шкалу Чеддока [8]): если |r|>0,3 – связь практически отсутствует; 0,3 
≤ |r| ≤ 0,7 – связь средняя; 0,7 ≤ |r| ≤ 0,9 – связь сильная; |r| > 0,9  – связь весьма сильная. 

Проверим значимость полученных парных коэффициентов корреляции с помощью t – кри-
терия Стьюдента. Коэффициенты, для которых значения по модулю больше найденного крити-
ческого значения, считаются значимыми. 

Рассчитаем наблюдаемые значения t-статистики для ryt  по формуле 

21

1

yt

ytнабл
r

mn
rt




 , 

где m=1 - количество факторов в уравнении регрессии. 

84,3
41,01

1175
41,0

2





наблt . 

По таблице Стьюдента [9] находим tтабл: tкрит (n-m-1; α/2) = (73; 0,025) = 1,99. 
Поскольку tнабл>tкрит, то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента корреляции. Дру-

гими словами, коэффициент корреляции - статистически значим. 
Рассчитаем наблюдаемые значения t-статистики для ryха  по формуле 

17,0
0195,01

1175
0195,0

2





наблt . 

Поскольку tнабл<tкрит, то принимаем гипотезу о равенстве 0 коэффициента корреляции. Дру-
гими словами, коэффициент корреляции - статистически не значим. 

Таким образом, связь между (y и Xt ) является существенной. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 272 

Наибольшее влияние на результативный признак оказывает температурный фактор Xt (r = 
0,41). Значит, при построении модели он войдет в регрессионное уравнение первым. 

На основании рассчитанных ниже частных коэффициентов можно сделать вывод об обосно-
ванности включения переменных в регрессионную модель. Если значение коэффициента мало или 
он незначим, то это означает, что связь между данным фактором и результативной переменной ли-
бо очень слаба, либо вовсе отсутствует, поэтому фактор можно исключить из модели. 

Так как 

 

значит, теснота связи - низкая. 
Определим значимость коэффициента корреляции 

tyfr
/

. 

Для этого рассчитаем наблюдаемые значения t-статистики по формуле 

,
11,01

2
2

/





kn
rt tyfнабл   92,0

11,01

2175
11,0

2





наблt . 

Поскольку tнабл<tкрит, то принимаем гипотезу о равенстве 0 коэффициента корреляции. Дру-
гими словами, коэффициент корреляции – статистически не значим. 

Как видим, связь y и f при условии, что t войдет в модель, стала сильнее. 
Можно сделать вывод, что при построении регрессионного уравнения следует отобрать 

температурный фактор Xt влияния на смещение реперов. 
Модель регрессии в стандартном масштабе предполагает, что все значения исследуемых 

признаков переводятся в стандарты по формулам [10]. 
Для оценки β-коэффциентов применим МНК. При этом система нормальных уравнений 

будет иметь вид 

. 

Для данных (берем из матрицы парных коэффициентов корреляции, табл.) система будет 
представлена записью 

. 
Решив данную систему линейных уравнений методом Гаусса, получим:  = 0,429;  = -0,101. 
Таким образом, стандартизированная форма уравнения регрессии примет вид 

 
Для анализа параметров уравнения регрессии перейдем к статистическому анализу полу-

ченного уравнения регрессии, т.е. проверке значимости уравнения и его коэффициентов. 
Исследования показали, что рассчитанная стандартная ошибка для оценки зависимой пе-

ременной y, (равная 7,74) позволила выполнить оценку ковариационной матрицы вектора 

. 

. 
Дисперсии параметров модели определяются соотношением , т.е. это элементы, 

лежащие на главной диагонали ковариационной матрицы. 
Для обеспечения дополнительных возможностей содержательного анализа модели регрессии ис-

пользуются частные коэффициенты эластичности [10]. Частный коэффициент эластичности показы-
вает: насколько процентов в среднем изменяется признак-результат у с увеличением признака-
фактора Хj на 1% от своего среднего уровня при фиксированном положении других факторов модели. 
Например, частный коэффициент эластичности для температурного фактора равен 

 
Частный коэффициент эластичности |E1|<1. Следовательно, его влияние на результативный 
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признак y незначительно. 
Аналогичный вывод можно сделать и о значении коэффициента 

 

Стандартизированные частные коэффициенты регрессии β-коэффициенты (βj) показывают: 
на какую часть своего среднего квадратического отклонения S(у) изменится признак-результат 
y с изменением соответствующего фактора Хj на величину своего среднего квадратического 
отклонения (Sхj) при неизменном влиянии прочих факторов (входящих в уравнение). По макси-
мальному коэффициенту βj можно судить о том, какой фактор сильнее влияет на результат y, 
т.е. на смещение реперов. 

Конечно, по коэффициентам эластичности и β-коэффициентам могут быть сделаны и про-
тивоположные выводы. Причины этого: а - вариация одного фактора очень велика; б - разнона-
правленное воздействие факторов на результат. 

Коэффициент βj может также интерпретироваться, как показатель прямого (непосредствен-
ного) влияния j-ого фактора (XJ) на смещение. Во множественной регрессии j-ый фактор оказы-
вает не только прямое, но и косвенное (опосредованное) влияние на результат (т.е. влияние че-
рез другие факторы модели). 

Расчеты показывают, что непосредственное влияние температурного фактора t на смеще-
ние репера в уравнении регрессии измеряется βj и составляет 0,43; косвенное (опосредованное) 
влияние данного фактора на результат определяется как 

 
Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс множественной 

корреляции [10]. В отличие от парного коэффициента корреляции, который может принимать 
отрицательные значения, он принимает значения от 0 до +1. Поэтому коэффициент R не может 
быть использован для интерпретации направления связи. Чем плотнее фактические значения yi 
располагаются относительно линии регрессии, тем меньше остаточная дисперсия и, следова-
тельно, больше величина Ry(t,f). 

Таким образом, при значении R близком к 1, уравнение регрессии лучше описывает факти-
ческие данные, и факторы сильнее влияют на результат. При значении R близком к 0 уравнение 
регрессии плохо описывает фактические данные, следовательно, факторы оказывают слабое 
воздействие на результат. 

Выполненный анализ уравнения регрессии по рассчитанному значению 

 
позволил сделать вывод о том, что связь между признаком Y (смещением реперов), температу-
рой и влажностью – не тесная. При этом коэффициент детерминации составляет всего 

. 
Ниже приводятся результаты проверки гипотез относительно коэффициентов уравнения 

регрессии, т. е. проверка значимости параметров множественного уравнения регрессии. 
Считается, что при оценивании множественной линейной регрессии для обеспечения ста-

тистической надежности требуется, чтобы число наблюдений, по крайней мере, в 3 раза пре-
восходило число оцениваемых параметров [8]. 

Находим стандартную ошибку коэффициента регрессии bо 

 , 
рассчитываем tо-статистику и сравниваем с ранее рассчитанной табличной t-статистикой (1,99) 

 

Статистическая значимость коэффициента регрессии bо подтверждается. 
Находим стандартную ошибку коэффициента регрессии b1 

 , 
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при этом     

Статистическая значимость коэффициента регрессии b1 подтверждается. 
Находим стандартную ошибку коэффициента регрессии b2  

 , 

при этом     

Статистическая значимость коэффициента регрессии b2 подтверждается. 
Определим доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность 

95% будут следующими 
 

 

 

 

Выводы. Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется путем 
проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициента детерминации, рассчитанного по данным 
генеральной совокупности: R2 или b1=b2=

...=bm=0 (гипотеза о незначимости уравнения регрес-
сии, рассчитанного по данным генеральной совокупности).  

Для ее проверки используют F-критерий Фишера. При этом вычисляют фактическое (на-
блюдаемое) значение F-критерия, через коэффициент детерминации R2, рассчитанного по дан-
ным конкретного наблюдения. 

По таблицам распределения Фишера-Снедоккора [9] находят критическое значение F-
критерия (Fкр), используя для этого уровень значимости α (0,05) и два числа степеней свободы 
k1=m и k2=n-m-1. 

В данном случае табличное значение (при степенях свободы k1=2 и k2=75-2-1=72) Fкр(2;72) 
= 3,07. 

Рассчитанная F-статистика распределения Фишера 

 

Поскольку F>Fкр=F, n-m-1, то уравнение регрессии статистически надежно. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ СТАДИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ  
И МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ – РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 
 

Выполнен анализ отечественной и зарубежной практики обогащения железных руд  и систем автоматического 
управления технологическими процессами. Обоснована система, направленная на снижение колебаний железа в 
концентрате за счет поддержания постоянства магнитной составляющей в исходной руде. Система реализуется  за 
счет стабилизации на заданном уровне расход руды, поступающей в шаровую мельницу, из заданным содержанием 
магнитного железа, стабилизацию на заданном уровне соотношение «руда-вода» изменением количества воды пода-
ваемой в мельницу, стабилизацию заданной плотности слива классификатора подачей дополнительной воды в клас-
сификатор. Новым является то, что дополнительно измеряют текущее значение магнитного железа в исходной руде, 
сравнивают его из заданным значением и корректируют заданную производительность исходной руды в зависимо-
сти от величины отклонения  содержания магнитного железа в исходной руде от заданного. 
 

Проблема и ее связь с научным и практическими задачами. Обогащение магнетитовых 
кварцитов на обогатительных фабриках Кривбасса осуществляется способом магнитной сепа-
рации последовательно измельчаемой руды. Автоматизация процессов измельчения и магнит-
ной сепарации является мощным средством повышения рентабельности производства, повы-
шения качества концентрата и снижения потерь металла в хвосты обогащения. К сожалению, в 
настоящее время горно-обогатительные предприятия Кривбасса отказываются финансировать 
разработку новых средств контроля или систем автоматизации технологического процесса обо-
гащения магнетитовых руд и соглашаются рассматривать возможность реализации только го-
товых изделий или проверенных в промышленных условиях систем. 

С учетом складывающейся ситуации на горнорудных предприятиях Украины рассмотрим 
три возможные варианта постановки задачи автоматизации РОФ: 

обеспечение максимальной производительности секции обогащения при ограничениях на 
качество концентрата; 

обеспечение максимального качества концентрата при ограничениях по производительно-
сти; 

обеспечения заданной производительности, при обеспечении качества концентрата на за-
данном уровне и ограничении потерь железа в хвосты обогащения. 

Оптимальным в сложившейся ситуации является третий вариант - предложения направ-
ленные на снижения потерь железа в хвосты обогащения дают прямой экономический эффект в 
условиях фабрики, а снижение колебания содержания железа в концентрате, при обеспечении 
его качества на заданном уровне, дает значительный экономический эффект в условия аглодо-
менного производства. 

Анализ исследований и публикаций. В отечественной и зарубежной практике обогаще-
ния железных руд накопился определенный опыт разработки систем автоматического управле-
ния технологическими процессами. В СССР, в основном, развивались идеи построения центра-
лизованных АСУТП [1][2] реализующих двух и трехуровневые структуры управления. 

Для построения централизованных АСУТП секции обогащения или ее отдельных стадий 
было предложено ряд сложных алгоритмов управления базирующихся на регрессионно-
корреляционных, эвристических и физико-теоретических моделях технологического процесса 
обогащения. Как показала практика, эффективность таких систем управления низкая, что объ-
ясняется как их противоречием с объектом автоматизации, имеющим децентрализованную 
структуру, так и сложностью их реализации. С точки зрения технологии, эти алгоритмы управ-
ления ничего нового не предлагают, однако, вместо простых, надежных и понятных обслужи-
вающему персоналу систем автоматической стабилизации технологических параметров, пред-
лагается нагромождение технических средств, требующих значительных затрат не только на их 
внедрение, но и на промышленную эксплуатацию. Обычно, также системы работают до момен-
та их сдачи в промышленную эксплуатацию и перестают работать с момента прекращения их 
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эксплуатации разработчиком. 
Постановка задачи. Предложить новые способы автоматического управления первой ста-

дией измельчения, классификации и магнитной сепарации, и разработать системы автоматиче-
ского управления для их реализации.  

Изложение материала и результаты. Неоднократно предпринимались попытки автомати-
зировать процесс обогащения магнетитовых руд путем построения классических схем, исполь-
зуя в качестве регулирующего параметра качество концентрата, а в качестве управляемого - 
изменения производительности исходного питания или величины циркулирующей нагрузки.  

Ни один из предлагаемых способов или устройств для управления многостадийным про-
цессом обогащения не нашел промышленного применения, в первую очередь, из-за значитель-
ного транспортного запаздывания между входом и выходом системного автоматического регу-
лирования (САР), когда по показаниям содержания железа в концентрате, полученного из руды 
с одними физико-химическим свойствами, управляют на входе секции рудой с другими физи-
ко-химическими свойствами. При изменении физико-химических свойств руды изменяется 
объем циркулирующей нагрузки на первой стадии измельчения и классификации, значение ко-
торой колеблется в пределах от 50 до 60 % [3].  

Изменение рециклов на первой стадии процесса обогащения передается в последующие 
стадии, что приводит к нарушению технологического процесса и колебаниям выхода и качест-
ва концентрата. 

Еще в 60-70-х годах прошлого столетия на ГОКах Кривбасса были проведены работы по 
установлению корреляционных и дисперсионных связей между переменными, характеризую-
щими производительность секции по исходной руде и содержанию в ней железа, с параметра-
ми, характеризующими промежуточные и конечные показатели процесса обогащения, плотно-
стью слива классификатора и содержанием в нем готового класса (-0,074 мм), содержанием же-
леза в промпродуктах и концентрате [4]. Анализ нормированных граф, представляющих корре-
ляционные связи между переменными технологической линии обогащения, показал, что пере-
делом, который задает режим работы последующим переделам, является технологический блок 
первая стадия измельчения и классификации (І-я ст. ИК) и первая стадия магнитной сепарации 
(І-я ст. МС).  

Режим работы этого блока определяет режим работы всех последующих стадий обогаще-
ния. Было установлено, что управлять режимом работы І-й ст. МС можно путем изменения 
плотности слива классификатора, так как между плотностью слива, содержанием в нем класса 
0,074 мм, а также качеством и выходом продукта І-й ст. МС существует жесткая корреляцион-
ная связь. Было определено, что наиболее эффективным регулирующим воздействием, влияю-
щим на процесс обогащения, является изменение плотности слива классификатора, а результа-
ты работы І-й ст. ИК предопределяют  результаты работы остальных стадий. 

На базе проведенных исследований были разработаны системы автоматического управле-
ния(САУ) узлом измельчения и классификации исходной руды: система автоматического регу-
лирования (САР) подачи воды в мельницу путем поддержания заданного соотношения «руда-
вода» или «твердое-жидкое», САР подачи руды в мельницу в зависимости от крупности руды 
или по звукометрическому сигналу, САР плотности пульпы в сливе классификатора. Автома-
тизация РОФ сводилась к автоматизации І ст. ИК. 

С момента разработки указанных систем прошло более пятидесяти лет, но в вопросах ав-
томатизации процессов измельчения в обогащении мало что изменилось. 

Ниже приводятся выводы изучения состояния автоматизации первой стадии измельчения 
на постсоветском пространстве проведенные сотрудниками ОАО «Союзцветметавтоматика» 
(Россия). 

«Уровень автоматизации процессов измельчения сильно отличается на различных пред-
приятиях: от практически нулевого, до достаточно развитых систем интеллектуальной оптими-
зации процесса.  

Приведем наиболее типичные задачи автоматизации, решаемые путем введения контуров 
стабилизации технологических параметров в порядке уменьшения их распространенности: ста-
билизация расхода руды; стабилизация соотношения руда-вода посредством подачи воды в 
мельницу; стабилизация плотности слива классифицирующего агрегата (классификатора или 
гидроциклона) подачей дополнительной воды в классификатор или зумпф.  
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В 95 % случаев автоматизация процессов измельчения этим и ограничивается» [5]. 
Рассмотрим, что нового за последние годы предложено в вопросах автоматизации первой 

стадии измельчения и классификации. 
В последние годы специалистами ОАО «Союзцветметавтоматика» разработана система 

управления комплексом мельница-классификатор с использованием новейших аппаратных и 
программных средств собственного производства, таких как прибор определения объемного 
заполнения мельницы по звуковому сигналу ВАЗМ и гранулометр ПИК-074 [5]. ВАЗМ анализирует 
шумовые сигналы различной природы и формирует некий относительный или абсолютный показа-
тель, характеризующий заполнение мельницы. Очень сложный процесс градуировки анализатора. 
Основная задача ВАЗМа - поддержание максимальной загрузки мельницы.  

В Украине еще до распада СССР отказались от систем поддержания оптимальной (макси-
мальной) загрузки мельницы - переход загрузки мельницы через максимум создает аварийную 
ситуацию, связанную с остановкой мельницы и, соответственно, всей секции. Технологи про-
тив таких систем. 

Сотрудниками Криворожского национального университета предложен способ автоматического 
управления одностадийным циклом мокрого измельчения, включающий известные способы стабили-
зации параметров работы блока мельница-классификатор,- стабилизацию расхода исходной руды, 
стабилизацию  соотношения «руда-вода» в мельницу и стабилизацию плотности слива классифика-
тора, при этом дополнительно контролируется крупность твердого в сливе классификатора и по пока-
заниями гранулометра корректируется заданное соотношение «руда-вода» в мельницу таким обра-
зом, что при увеличении крупности слива классификатора от заданного значения, количество воды в 
мельницу уменьшают, а при уменьшении - увеличивают в прямой пропорции в заданном диапазоне 
[6].  

Предложенный способ может быть реализован с помощью системы автоматического управле-
ния, функциональная схема которого приведена на рис 1. 

Схема включает в себя технологические агрегаты: бункер исходной руды 1; ленточный пи-
татель руды 2; шаровую мельницу 3; спиральный классификатор 4 и следующие подсистемы: 

подсистему стабилизации расхода исходной руды в мельницу, которая содержит весоизме-
ритель 5 расхода руды, вторичный прибор 6, размножитель сигналов 7, регистрирующий при-
бор 8 с задатчиком 9, блок 10 управления электродвигателем питателя 11, изменяющем ско-
рость привода ленточного питателя 2, который подает руду в мельницу 3;  

Рис. 1.  Функциональная схема системы для реализации способа 
управления одностадийным циклом мокрого измельчения и описание 
её работы 

 

подсистему стабилизации соотношения «руда-вода», ко-
торая содержит расходомер 12, вторичный прибор 6, раз-
множитель сигналов 7, регистрирующий прибор 14 с задат-
чиком 15, управляющий исполнительным механизмом 16, 
задвижки 17, изменяющей расход воды в мельницу 3; 

подсистему стабилизации плотности слива класси-
фикатора 4, которая содержит плотномер 18, вторичный 
прибор 19, регулирующий прибор 20 с задатчиком 21, 
управляющим исполнительным механизмом 22 задвижки 
23, изменяющей расход воды в классификатор 4; 

подсистему коррекции подачи воды в мельницу 3 в 
зависимости от крупности слива классификатора 4, которая содержит датчик крупности 24, вто-
ричный прибор 25, регулирующий прибор 26 с задатчиком 27, корректирующим установленную 
величину соотношения «руда-вода» задатчику 15 регулирующего прибора 14, управляющего ис-
полнительным механизмом 16 задвижки 17, изменяющей расход воды в мельницу 3. 

Управление процессом мокрого измельчения осуществляют, воздействуя на расход руды и 
воды в мельницу и расход воды в классификатор в автоматическом режиме. Каждая из подсис-
тем стабилизации может работать самостоятельно, эффективность управления процессом при 
этом снижается максимальный эффект достигается при работе всех подсистем. 

До перевода управления циклом мокрого измельчения в автоматический режим, технологический 
персонал рудо-обогатительной фабрики совместно с работниками рудо-испытательной лаборатории 
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определяет оптимальные значения регулируемых параметров (соотношения «руда-вода», плотности и 
крупности слива классификатора) и допустимые их отклонения от оптимальных значений (в т.ч. и для 
расхода руды). Затем оптимальные значения параметров заносятся в подсистемы стабилизации и кор-
ректировки процесса измельчения путем установки этих значений в задатчики 9, 15, 21 и 27 регулято-
ров 8,14, 20 и 26. Зоны нечувствительности регуляторов выбираются исходя из допустимых пределов 
изменения регулируемых параметров. 

При несанкционированном изменении расхода руды в мельницу сигнал от весоизмерителя 5 
ленточного питателя 2 через вторичный прибор 6 и размножитель сигналов 7 поступает в регулятор 
8 с задатчиком 9 и сравнивается с заданным значением расхода руды. При наличии разбаланса (на-
пример, расход руды увеличился и его текущее значение превысило допустимое значение), регуля-
тор 8 выдает сигнал в блок 10 управления двигателем 11, который изменит скорость движения лен-
точного питателя 2 в сторону уменьшения разбаланса (уменьшение его скорости). Скорость лен-
точного питателя 2 (его производительность) будет изменяться (уменьшаться) до момента отсутст-
вия разбаланса на входе регулятора 8 (до момента восстановления заданной задатчиком 9 произво-
дительности). При изменении планового задания производительности, задатчиком 9 регулятора 8 
устанавливается новое значение расхода руды. 

Подсистема поддержания заданного соотношения «руда-вода» обеспечивает оптимальные 
условия измельчения для данного типа руды.  

Подсистема работает следующим образом. Сигнал текущего значения расхода руды от дат-
чика весоизмерителя 5 через вторичный прибор 6 и размножитель сигналов 7 поступает на вход 
регулятора 14, на второй вход которого поступает через вторичный прибор 13 сигнал с расхо-
домера 12 воды в мельницу. В зависимости от установленного задатчиком 15 соотношения 
«руда-вода» регулятор 14 посредством исполнительного механизма 16 изменит положение за-
движки 17 таким образом, чтобы количество воды, подаваемой в мельницу, обеспечивало под-
держание стабильной крупности пульпы на ее выходе. 

При изменении физико-механических свойств руды, например, при переходе от твердых 
пород к мягким, произойдет переизмельчение руды в мельнице, в чего крупность руды в пуль-
пе на выходе мельницы 3 уменьшится, а плотность увеличится. Аналогичные изменения про-
изойдут в пульпе слива классификатора. Сигнал от датчика крупности 24 слива классификатора 
через вторичный прибор 25 поступит на вход регулятора 26 и в связи с возникшим разбалансом 
с сигналом задатчика 27 выработает сигнал корректировки заданного соотношения «руда-вода» 
в сторону восстановления заданной крупности. 

При поддержании стабильной крупности на выходе мельницы 3, изменение типа руды 
скажется только на изменении плотности пульпы на сливе классификатора 4, вызванной изме-
нением плотности (удельного веса) исходной руды, которая, в свою очередь, тесно связана с 
содержанием полезного компонента и вкрапленностью. Сигнал изменения плотности пульпы в 
сливе классификатора, измеряемой датчиком 18, через вторичный прибор 19 поступит на вход 
регулятора 20, где, после сравнения с заданным задатчиком 21 значением плотности, посредст-
вом исполнительного механизма 22 и задвижки 23 изменит количество воды, подаваемой в 
классификатор 4. В рассматриваемом случае, при переходе от твердых пород к мягким, когда 
плотность слива увеличилась, вода будет подаваться в классификатор 4 до тех пор, пока изме-
ряемая плотность слива не будет соответствовать заданному значению. 

Внедрение способа в производство позволит повысить точность и эффективность управления 
одностадийным циклом мокрого измельчения, обеспечивая питание последующих стадий обогаще-
ния пульпой стабильной плотности и стабильной крупности твердого в ней. Это, в свою очередь, по-
зволит снизить потери железа и его колеблемость в конечном продукте РОФ- концентрате. 

Недостаток предложенного способа общий со всеми ранее предложенными способами и 
системами автоматического управления І-й ст. ИК - отсутствие реакции на изменение содержа-
ния полезного компонента в исходной руде в результате чего колебания содержания общего и 
магнитного железа транзитом поступают на І ст. МС и далее. 

Сотрудниками ООО «Рудпромгеофизика» предложен способ, направленный на снижение 
колеблемости железа в концентрате за счет поддержания постоянства магнитной составляющей 
в исходной руде,- «Способ автоматического управления одностадийным циклом мокрого из-
мельчения магнетитовых руд» [7], рис 2.  
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Рис. 2. Функциональная схема системы автоматического контроля 
и управления массовой долей магнитного железа в конвеерном рудопо-
токе 

 

Суть способа, который включает стабилизацию на за-
данном (плановом) уровне расход руды, поступающей в 
шаровую мельницу, из заданным (плановым) содержанием 
магнитного железа, стабилизацию на заданном (расчет-
ном) уровне соотношение «руда-вода» изменением коли-
чества воды подаваемой в мельницу, стабилизацию задан-
ной  (плановой) плотности слива классификатора подачей 
дополнительной воды в классификатор, новизна которого 
заключается в том, что дополнительно измеряют текущее 
значение магнитного железа в исходной руде, сравнивают 
его из заданным значением и корректируют заданную про-
изводительность исходной руды в зависимости от величи-
ны отклонения содержания магнитного железа в исходной 
руде от заданного - при отклонении текущего значения от 
заданного в сторону увеличения, заданную производи-
тельность руды уменьшают, а при его отклонении в сторо-
ну уменьшения - увеличивают. При этом, значение скор-

ректированного расхода руды определяется из выражения 1 
Qск=QзFeмз/Feмт,       (1) 

где Qск,Qз- соответственно скорректированное и заданное (плановое) значение производитель-
ности исходной руды, т/ч; Feмз, Feмт - соответственно заданное (плановое) и текущее (измерен-
ное) значение магнитного железа в исходной руде, %. 

Для реализации предложенного способа на базе разработанного ООО «Рудпромгеофизика» 
комплексного устройства ДЖМ-К была разработана система автоматического контроля и 
управления массовой долей магнитного железа на конвейерном рудопотоке [8] (см. рис.2). Сис-
тема включает установленные в диспетчерском пункте сервер 1, преобразователь интерфейса 2 
и сеть 3, а так же концентратор 4, табло электронное 5, задатчик планового содержания маг-
нитного железа 6, задатчик производительности рудопотока 7 и корректор задатчика 8, а так же 
установленные на конвейере датчик магнитной восприимчивости 9, и выходной блок весоизме-
рителя 10 (источники питания схемы не указаны). 

Система работает следующим образом. 
В начале каждой смены оператор-технолог устанавливает на задатчиках 6 и 7 плановую 

производительность на смену рудопотока, что поступает на вход мельницы первой стадии из-
мельчения, а так же плановое содержание массовой доли магнитного железа в нем и включает 
систему в работу. Сервер 1 системы через преобразователь интерфейса 2, сети 3, концентратор 
4 с заданной периодичностью опрашивает точки контроля и отображает на электронном табло 
5 текущие значения производительности рудопотока и содержания в нем массовой доли маг-
нитного железа, которые определяются по показаниям выходного блока весоизмерителя 10 и 
датчика магнитной восприимчивости 9. На основании этих данных корректор 8 корректирует 
работу задатчика производительности 7. 

Техническими условиями на ведение технологического процесса устанавливается допус-
тимый диапазон изменения содержания магнитного железа в исходной руде которая поступает 
на РОФ в условиях горно-обогатительного комплекса. Колебания этого показателя обуславли-
вает колебания содержания железа в концентрате, что характеризует его качество. При выходе 
магнитного железа в исходной руде за пределы установленного диапазона сервер согласно 
формуле 1 определяет скорректированное значение производительности рудопотока, массовая 
доля магнитного железа в котором будет такой же как и при плановой производительности с 
плановым содержанием магнитного железа.  

С увеличением содержания магнитного железа в контролированном рудопотоке его произ-
водительность будет уменьшаться, а с уменьшением - увеличиваться. Так как из-за недостаточ-
ного усреднения исходной руды текущее содержание магнитного железа в рудопотоке отлича-
ется от средневзвешенного планового значения, производительность рудопотока будет также 
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изменятся как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения планового значения, обеспе-
чивая плановое производство при колебаниях массовой доли магнитного железа в руде, что 
поступает на вход секции обогащения. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Внедрение предложенной системы в 
производство позволит снизить колебание Feмагн на входе секции не менее, чем на 0,5%, что 
приведет к снижению колебаний железа в концентрате на 0,1% и будет способствовать повы-
шению производительности агломашин на 0,28% и снижено расхода топлива на 1,2%.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ПУЛЬПЫ В ПРОЦЕССЕ ФЛОТАЦИИ 

 

Приведено описание метода, позволяющего эффективно управлять составом газовой фазы пульпы в процессе 
флотации с использованием динамических эффектов высокоэнергетического ультразвука. 

Ключевые слова: фазированная решетка, ультразвук, флотация, пульпа, газовая фаза, управление. 
 
Проблема и ее связь с практическими задачами. Ультразвуковые колебания высокой 

интенсивности позволяют ускорить традиционные и реализовать новые процессы в жидких, 
твердых и газообразных средах. Эффективность таких процессов обусловлена возникновением 
нелинейных явлений при распространении высокоамплитудных колебаний, вызывающих кави-
тационные процессы, радиационное давление, микро- и макропотоки, приводящие к разрывам 
механических и химических связей, увеличению поверхностей и скорости взаимодействия, ус-
корению процессов массо- и теплопереноса. 

Анализ исследований и публикаций. Флотация является наиболее полной и универсаль-
ной операцией обогащения минерального сырья. Использование  ультразвука в технологии 
флотации связано с рядом специфических явлений.  Среди  этих  явлений  особое  место  зани-
мает  кавитация. Она  выражается  в появлении  в  жидкости  газовых  пузырьков  (полостей),  в  
которых  происходят  ионизация молекул и атомов, повышение давления (до нескольких тысяч 
атмосфер) и температуры (на сотни градусов). Установлено, что газовые (кавитационные) пу-
зырьки легче образуются на границе жидкого с твердым, энергично воздействуя на поверх-
ность последнего. 

                                           
 Моркун В.С., Пикильняк А.В., 2014 
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Эффективность процесса флотации напрямую связана с числом столкновений между час-
тицами и пузырьками, которые зависят от соотношения их размеров.  Размер пузырьков явля-
ется одной из наиболее важных характеристик, влияющих на эффективность процесса пенной 
флотации.  

В механических флотационных машинах распределение газовых пузырьков по размерам 
зависит от следующих факторов: скорость вращения ротора, расход воздуха, способ подачи 
воздуха в камеру флотации, а также поверхностное натяжение флотационного  раствора. 

Для того, чтобы обеспечить оптимальные условия процесса флотации, необходимо, чтобы 
распределение газовых пузырьков и частиц руды по крупности были близки. В противном слу-
чае, если размеры пузырьков будут значительно больше размеров частиц руды, гидродинами-
ческие потоки вблизи поверхности пузырька будут уносить частицы и тем самым препятство-
вать их присоединению к пузырьку, газовые образования же значительно меньших размеров не 
смогут поднять гидрофобные частицы твёрдой фазы пульпы к её поверхности.  

Цель исследований. Задачей исследований является математическое моделирование воз-
действия радиационного давления высокоэнергетического ультразвука на поток пульпы для 
формирования оптимальных параметров газовой фазы пульпы в процессе флотации. 

Изложение материала и результаты. Для формирования необходимых характеристик газовых 
пузырьков предлагается использовать динамические эффекты высокоэнергетического ультразвука. 

Вследствие воздействия высокоэнергетического ультразвука происходит перераспределе-
ние газовых пузырьков по размерам. При постоянной скорости течения пульпы характери-
стики этого перераспределения определяются параметрами ультразвука, концентра-цией и ха-
рактеристиками газовой фазы пульпы [1]. 

При моделировании физических процессов, определяющих технико-экономические пока-
затели флотации, необходимы точные данные о характеристиках газовой фазы: концентрации и 
распределении газовых пузырьков по размерам. Для учета давления газа в пузырьке и изме-
няющегося давления в жидкости, а также вязкости и поверхностного натяжения целесообразно 
использовать уравнение динамики кавитационного пузырька Рэлея-Плессета, в котором возбу-
ждающее Pi(t) давление задается в виде короткого импульса [2]  
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где Pо - статическое давление в жидкости; R(t) - текущий радиус пузырька; Rо - начальный ра-
диус пузырька; Pi(t) - давление в падающей волне; σ - коэффициент поверхностного натяжения, 
μ - динамическая вязкость жидкости; ρ - плотность жидкости; с - скорость звука в жидкости 
(для воды σ = 0,07 Н/м; μ=0,001 Н с/м2, ρ =103 кг/м3, с=1500 м/с); γ - показатель адиабаты газа в 
пузырьке (для воздуха γ=1,33). Начальные условия задавались в виде (t=0)=0. 

Из-за экстремального характера кавитационного воздействия в жидких средах необходимо 
не только формировать определенное значение амплитуды и частоты колебаний для иницииро-
вания соответствующих процессов, но и поддерживать их оптимальные значения при измене-
нии параметров среды (плотность, вязкость) и воздействии дестабилизирующих факторов (из-
менение температуры среды и материала пьезопреобразователя, демпфирующее действие сре-
ды и т.д.). В связи с тем, что оптимальное ультразвуковое воздействие обеспечивает макси-
мальную эффективность процесса и получение конечного продукта заданного качества, возни-
кает необходимость в автоматическом управлении параметрами ультразвукового поля (ампли-
туда и частота колебаний). 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать технологию фазированных 
решеток, имеющую ряд преимуществ по сравнению с традиционными одноэлементными пре-
образователями. 

Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных решеток - управляемые 
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, 
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размером фокусного пятна. 
Акустическое давление p(x,y,z) вычисляется путем моделирования группы пьезоэлементов 

и суммирования воздействий каждого элемента в каждой точке поля (x,y,z), используя урав-
нение Релея-Зоммерфельда и может быть представлено в виде [3]  
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где W - полная акустическая выходная мощность группы пьезоэлементов; ρ - плотность среды, c 
- скорость звука в среде; A - активная аппертура преобразователя; f - частота, S - область, 
формируемая источником; d - расстояние от источника до точки (x,y,z); φ - фаза колебаний; λ - 
длина волны; α - коэффициент затухания в среде. 

Активная апертура (общая длина решетки) рассчитывается по следующей формуле [4] 
)1(  ngneA ,       (5) 

где А - активная апертура; g - зазор между ближайшими элементами; e - ширина одного эле-
мента (как правило e <λ/2); n - количество элементов.  

Полезное давление всех пьезоэлементов, может быть получено суммированием  воздейст-
вий каждого отдельного источника и представлено в виде 
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В результате затухання полезная мощность в точке (x, y, z) определяется выражением [5] 
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Фаза каждого пьезоэлемента вычисляется по формуле 

  ndd oii 
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где φi - фаза пьезоэлемента i в градусах, di - расстояние от центра пьезоэлемента i до фокуса, 
dо - глубина фокуса, n - целое число, 0<=φi <=360°. 

На рис. 1 представлена конфигурация (размеры) фазированной решетки, используемая при моде-
лировании программно-техническими средствами пакета TAC (Transducer Array Calculation) [6] 

 
Рис. 1. Фазированная решетка состоящая из 9-х элементов 

 

Ультразвуковой преобразователь имеет определенные характеристики, которые определя-
ются его материалом и геометрией (рис. 2) 

 
Рис. 2. Характеристики преобразователя: 1 - амплитуда; 2- фаза; 3- активная мощность 
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На рис. 3 показано поле акустического давления девятиэлементного преобразователя в фо-
кальной плоскости x-z при y=0,05 м.  

 
Рис. 3. Поле акустического давления в фокальной плоскости x-z 

 
На рис. 4 показана зависимость резонансных размеров газовых пузырьков от давления 

ультразвуковых колебаний для различных значений их частоты. При увеличении частоты, ре-
зонансный размер пузырька уменьшается. При  увеличении давления, пузырек становится бо-
лее зависимым от давления, чем от частоты. Это изменение происходит при амплитудах давле-
ния при которых начинается переходная кавитация [7].  

 
Рис. 4. Зависимость размера газового пузырька от частоты: 1 - 0,5 МГц; 2 - 1 МГц; 3 - 3 МГц; 4 - 5 МГц 

 

Результаты моделирования процесса воздействия динамических эффектов высокоэнерге-
тического ультразвука на газовую фазу пульпы позволили получить зависимости параметров 
функции распределения газовых пузырьков по размерам от частоты и амплитуды приложенно-
го ультразвукового воздействия. 

Выводы. Результаты проведенных опытно-промышленных испытаний предлагаемого ме-
тода оптимизации процесса флотации свидетельствуют о том, что такой подход позволяет реа-
лизовать эффективное управление составом газовой фазы пульпы, повысить качество получае-
мого концентрата и энергоэффективность всего технологического процесса. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПО КОМФОРТНОСТІ ПРОЖИВАННЯ В КРИВОРІЗЬКОМУ  
РЕГІОНІ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ  
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО УРАХУВАННЯ  
ПРИ ПРОВЕДЕННІ І ВИЗНАЧЕННІ НОРМАТИВНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ 
 

Своєрідна геологічна будова порід, видобуток залізної та, в минулому, уранової руди, переробна промисло-
вість, супутні високо технологічні виробництва, дуже висока щільність населення зі своїми, не менш значними фак-
торами впливу на природне середовище, призвели до такої ситуації, коли зміна екологічного стану природного сере-
довища наближається до катастрофічного. 

 

Постановка проблеми. Урахування екологічного стану території при грошовій оцінці зе-
мель на території гірничопромислових комплексів є необхідною умовою для визначення їх до-
стовірної вартості, зниження податкового тиску на забруднених землях. Існуючі теоретичні та 
методичні підходи до грошової оцінки таких земель не в повній мірі враховують показники їх 
екологічної якості і базуються на застарілих даних. У нормативній літературі взагалі відсутні 
відповідні коефіцієнти для коригування вартості землі. Кривий Ріг велике промислове місто, 
що виділяється своєю особистістю за рівнем забруднення довкілля. За даними забруднення ат-
мосфери в містах України за 2012 р. місто індексоване високим рівнем забруднення [1].  

Зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями. За статистичними  даними 
1992-2013 рр., спостерігався дуже високий рівень забруднення атмосферного повітря, про це повід-
омляє Міністерство екології та природних ресурсів [2]. Так, протягом 20-річного періоду найбільш 
забрудненими є міста, в основному на сході та в центрі України, зокрема у центральному регіоні, 
найбільш забруднене повітря у Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Кривому Розі. 

Викладення матеріалу дослідження. Швидка, можна навіть сказати, швидкісна урбаніза-
ція як глобальна проблема з'явилася вже кілька десятків років тому і розвиток великих міст в 
мегаполіси привело до народження основних джерел перетворення й забруднення навколиш-
нього середовища, а також зміна міського простору. Основні критерії оцінки змін екологічного 
стану геологічного середовища міста Кривого Рогу зводиться то того, що місто, є унікальне 
щодо формування екологічної обстановки. Це практично єдине місце в Україні, де екологічний 
стан довкілля зумовлений такими різними і в той же час значними, за своїм впливом, фактора-
ми. Своєрідна будова геологічного середовища, видобуток залізної та, в минулому, уранової 
руди, переробна промисловість, супутні технологічні виробництва, дуже висока щільність на-
селення зі своїми, не менш значними факторами впливу на природне середовище у поєднанні з 
низьким захисним потенціалом призвели до такого наслідку, коли зміни екологічного стану 
геологічного середовища наближається до катастрофічної [3]. 

Проблема створення екологічних зон комфорту проживання в агресивному міському сере-
довищі набуває особливої важливості у зв'язку з бурхливим зростанням міського населення і 
ущільненням міської забудови. Зростання міста супроводжується скороченням кількості чисто-
го повітря, води, зеленого простору і тиші, чого так не вистачає сучасній людині з його приско-
реним ритмом життя в містах і мегаполісах. Великі міста вносять істотні зміни у сформований 
вітровий режим руху повітряних мас. Висотні будівлі, розміщені в міському середовищі без 
урахування вітрового режиму, також можуть призводити до створення небажаних вихрових 
потоків, оточуючі стіни будівель [4].  

У даний час важливим напрямком у розвитку міста є вироблення сучасної концепції фор-
мування екологічних зон по комфортності проживання. Криворізькою геологічною експедиці-
єю «Кривбасгеологія», була складена карта, електронний варіант якої представлено на рис. 1 

                                           
 Паламар А.Ю., Маяков Й.Д., 2014 
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Рис. 1 Карта зон по комфортності проживання населення в місті Кривий Ріг 
 

Дана карта полягає на використанні різних критеріїв екологічної оцінки геологічного сере-
довища. Для детального відображення на карті впливу всіх виявлених факторів на екологічний 
стан геологічного середовища було розроблено критерії екологічної оцінки, які подано в табл. 1 

 
 

Таблиця 1 
Критерії екологічної оцінки 

 
Природні та 

природно-техногенні фактори Техногенні фактори 

забруднення ґрунтів  потуж-
ність 
зони 
аерації 

захище-
ність під-
земних 
вод 

підтоп-
лення 

території хімічне  
в СКП К 

1.5 фонам 

радіоактивне 

техногенне 
навантаження  

техногенні 
зміни при-
родних 

ландшафтів 

хімічне 
забруднен-
ня підзем-
них вод 

Оцінка 
екологіч-
ного ста-
ну геоло-
гічного 
середо-
вища 

1 
захищенні 

більше 3 до 4 - - - до 3 спри-
ятлива 

>10 
умовно 
захищені 

- 4-8 - - - 3-10 умовно 
сприятли-

ва 
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Продовження табл. 1 
5-10 

не захи-
щені 

від 2 до 3 
потенцій-
но підто-
плені 

території 

8-20 - наявність 
підприємств 
агропромис-

лового 

наявність 
відвалів та 
кар’єрів 

10-30 неспри-
ятлива 

7-5 

- 

менш 2 
підтоплені 

більше 20 - наявність 
промислових 
підприємств, 

шахт 

наявність 
хвостосхо-
вищ, відва-

лів 

більше 30 вісьма 
несприят-

лива 

< 2 - - - наявність 
радіоактив-
них відходів 

гірнчо-
видобувних 
підприємств 

- наявність 
зон обва-
лення 

- вкрай 
неспри-
ятлива 

 

Екологічним станом на зональному районуванні території по комфортному проживанню 
відокремлено п’ять зон, які подано в табл. 2: сприятлива, умовно сприятлива, не сприятлива, 
вісьма несприятлива, вкрай несприятлива.  

Кожна із зон оцінюється по п’яти критеріям екологічної оцінки стану геологічного середо-
вища: хімічне забруднення ґрунтів, техногенне навантаження природних ландшафтів, техно-
генне навантаження, хімічне забруднення підземних вод четвертинного водоносного горизонту 
та підтоплені території.  

Всі критерії рівнозначні при наявності лише одного із двох критеріїв, для виділення зон, 
перевагу віддавали таким як: хімічне забруднення ґрунтів, техногенна зміна природних ланд-
шафтів, як найбільш вагомо впливаючи на життєдіяльність населення [5]. 

 

 
Таблиця 2 

Критерії оцінки зон по комфортності проживання 
 

Зони по комфо-
ртності прожи-

вання 

Хімічне забруд-
нення ґрунтів  (в 

СКП) 

Техногенна зміна 
природних ланд-

шафтів 

Техногенне наван-
таження 

Хімічне забруд-
нення підземних 

вод 
 (в СКП) 

Підтоплені 
території 
 (в м до 

рівня води) 
сприятлива 4 відсутня відсутнє до 3  

умовно сприят-
лива 

4-8 відсутня відсутнє 3-10 до 3 

не сприятлива 8-20 наявність відвалів 
та кар’єрів 

наявність підпри-
ємств агропромис-
лових комплексів 

10-30 від 2 до 3 
потенційно 
підтоплених 

вісьма несприя-
тлива 

більше 20 наявність хвостос-
ховищ, відвалів 
шлаків металур-
гійних підпри-

ємств 

наявність промис-
лових підприємств, 

шахт 

більше 30 менше 2 

вкрай несприя-
тлива 

наявність радіо-
активних відхо-

дів 

наявність зон об-
валення 

  підтоплені 
території 

 

У зв’язку з великим техногенним навантаженням велика частина території занята зонами с 
несприятливими, вісьма несприятливими та вкрай несприятливими територіями. Негативну 
роль впливу на екологічний стан середовища відіграє підтоплені території, причини яких недо-
статньо вивчені з техногенної точки зору, і , по всій вірогідності, зв’язані з різким зменшенням 
зони аерації та повсюдним інтенсивним зрошенням земель.  

Підтопленням території та різким збільшенням забруднення підземних вод. 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Надзвичайно важливим чинником, що 

істотно впливає на територіальну організацію всього соціально-економічного життя і ефектив-
ності виробництва, є екологічна обстановка.  

У роботі розглянуто умови формування та просторового поширення основних видів забру-
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днення природного навколишнього середовища міста Кривого Рогу. Матеріали геолого-
екологічних досліджень та карта зон по комфортності проживання на даній території дають 
підстави для висновку про кризовий стан довкілля. Для Кривого Рогу характерний сильний 
ступінь забрудненості повітря, ґрунтів та підземних вод майже на всій території міста при ви-
сокому ступені ураження поверхні штучно викликаними екзогенними процесами. Все зазначе-
не дає підстави для висновку, що територія Кривого Рогу вимагає негайних заходів щодо реабі-
літації навколишнього середовища [6]. 

Зачіпаючи всі області людської життєдіяльності екологічні чинники повинні впливати у 
тому числі і на нормативну грошову оцінку земельної ділянки.  

Показники нормативної грошової оцінки землі визначаються по категоріям території насе-
лених пунктів якості землі, її цілісним характеристиками, функціональному використанню. Та-
кож враховується екологічні і інші обмеження використання землі [7]. Якість навколишнього 
середовища істотно впливає на цінність того або іншого об’єкту нерухомості. Від того, наскі-
льки сприятлива екологічна обстановка на території, на якій розміщено земельну ділянку, за-
лежать масштаби попиту на цей об’єкт нерухомості. 

Отже вартість даного об’єкту знаходиться в прямій залежності від рівня атмосферного, 
шумового й іншого забруднення, що оточує цей об’єкт. На жаль, у даний час нормативна оцін-
ка землі, й відповідно, суми стягуваних грошових коштів у фізичних та юридичних осіб з опо-
даткування і орендної плати за користування цими земельними ділянками, не завжди відобра-
жаються, а частіше - зовсім не відображають вплив екологічних чинників на ці ціни.  

Вважаємо, що доцільно розгледіти можливість введення використання екологічного коефі-
цієнта в подальших роботах при проведенні і визначенні нормативної оцінки землі, адже на 
сьогодні, екологічний чинник у нормативній грошовій оцінці земель в Україні враховується 
лише на локальному рівні. 
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ПРОДУКТИВНІ ЗАТРАТИ І НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ  
НА ОПЛАТУ ПРАЦІ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ:  
ЗМІСТ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

 

Досліджено спільні і відмінні ознаки термінів «затрати» і «витрати» на оплату праці. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Неузгодженість у 
трактуванні змісту термінів «витрати» та «затрати» та наявність різних підходів у частині іден-
тифікації їх складових приводить до викривлення облікової інформації, що зумовлюється від-
мінностями у її складі та критеріях визнання.  

Процес виробництва продукції складається з понесення прямих і непрямих (накладних) ви-
трат, які прямо або розподільно включаються до собівартості продукції. Складові вищезазначе-
них витрат є затратами на виробництво продукції та призводять до формування оборотних ак-
тивів: готової продукції (робіт, послуг) за залишків незавершеного виробництва. Тому витрати 
на оплату праці понесені у процесі виробництва продукції є затратами і в бухгалтерській термі-
нології повинні вважатися як затрати на оплату праці. У процесі понесення витрат на оплату 
праці у складі витрат звітного періоду з наступним їх списанням на фінансовий результат, що 
не спричиняє створення будь-якого активу слід вживати термін не затрати, а витрати на оплату 
праці. Взаємодія витрат та затрат в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності від-
бувається через об’єкт бухгалтерського обліку - готову продукцію, собівартість якої формують 
затрати у процесі виробництва.  

Після завершення даної стадії кругообороту капіталу визнання собівартості витратами зві-
тного періоду відбувається у процесі реалізації готової продукції. Представлено трактування 
забезпечує розроблення єдиної теоретико-методичної основи для облікового відображення, 
удосконалення та розвитку системи внутрішнього контролю затрат на оплату праці. 

Аналіз досліджень та публікацій. У процесі історичного розвитку економічної думки ви-
значними доробками її представників стали теорії заробітної плати, які надають змогу відсте-
жити еволюції вартості робочої сили, розмежувати продуктивні затрати та непродуктивні ви-
трати праці та оцінити їх вплив на зростання національного багатства країни. Детальний аналіз 
генезису теорій заробітної плати засвідчив, що в залежності від звітності суспільно-економічної 
формації та розвитку напрямів в економічній думці змінювалась роль заробітної плати. На су-
часному етапі формування економічних відносин заробітна плата виступає не лише як винаго-
рода працівникам за виконану ним роботу, але й є показником ефективності використання тру-
дових ресурсів, залучених у господарську діяльність підприємства.[1] 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та удосконалення змісту, класифікації 
та облікового відображення продуктивних затрат і непродуктивних витрат на оплату праці кок-
сохімічних підприємств. 

Завданнями дослідження є: 
Встановити спільні та відмінні ознаки поняття «витрати» та «затрати». 
Виділити критерії розмежування продуктивних затрат і непродуктивних витрат на оплату праці. 
Сформувати підхід до облікового відображення продуктивних затрат на оплату праці. 
Викладення матеріалу та результати. Систематизація спільних і відмінних ознак (табл. 

1) між зазначеними термінами дала змогу обґрунтовувати неправомірність їх ототожнення. 
Під терміном «затрати» слід розуміти вартісну оцінку задіяних економічних ресурсів, що 

визнаються під час їх використання у виробничому процесі суб’єкта господарювання та фор-
мують собівартість продукції (робіт, послуг). 

Під витратами слід розуміти зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що прзводить 
до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 
вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

 

                                                            

 Брадул О.М., Кулакова О.В., 2013 
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Таблиця 1 
Спільні та відмінні ознаки понять «витрати» та «затрати» 

 
Витрати Затрати 

Спільні ознаки 
Грошовий вираз витрачених ресурсів у процесі здійснення господарської діяльності 

Впливають на формування результатів діяльності суб’єкта господарювання 
Відмінні ознаки 

Закріплено визначення та врегульовано склад витрат на 
законодавчому рівні 

Визначення не закріплено на законодавчому рівні, але 
використовується в нормативно-правових документах 

Визнаються під час реалізації продукції Визнаються під час витрачання ресурсів в процесі 
діяльності суб’єкта господарювання 

Формують фінансовий результат діяльності Формують собівартість продукції 
Приводять дозменшення капіталу підприємства Приводять до збільшення активів 

 

Тобто термін затрати на оплату праці доцільно використовувати при нарахуванні винаго-
роди за працю виробничому та загальновиробничому персоналу (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Порядок формування затрат і витрат підприємства 

 

На підставі аналізу відмінних ознак термінів «затрати» та «витрати» запропоновано розме-
жовувати продуктивні затрати та непродуктивні витрати на оплату праці із-за застосуванням 
виділених критеріїв (табл. 2). 

Наведені критерії розмежування продуктивних затрат та непродуктивних витрат на оплату 
праці надають змогу усунути ентропію в обліковому процесі за визначеними об’єктами обліку 
та забезпечують надання повної та достовірної інформації зацікавленим користувачам.  

Основним завданням суб’єкта господарювання є максимізація величини прибутку, отрима-
ного в результаті здійснення процесу виробництва.  
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Таблиця 2 
Критерії розмежування продуктивних затрат і непродуктивних витрат на оплату праці 

 

Продуктивні затрати на оплату праці Непродуктивні витрати на оплату праці 
Пов’язані з понесенням трудозатрат працівників  Не пов’язані з понесенням додаткових трудозатрат 

працівників під час виробництва продукції 
Формують собівартість продукції (робіт, послуг) Списуються на витрати звітного періоду підприємства 
Передбачають у процесі виробництва отримання пев-
ного економічного результату 

Пов’язані з неправильною організацією виробничого 
процесу на підприємстві 

Пов’язані лише з виробничою діяльністю Не виникають у ході виробничого процесу 
Мають плановий характер Необов’язкові та непланові  
Є виправданими та доцільними у процесі виробництва 
продукції (робіт, послуг) 

Зумовлені нераціональним використанням та розподі-
лом робочого часу 

 

У свою чергу, одним із найважливіших факторів впливу на величину фінансових результатів є 
собівартість продукції (робіт, послуг), яка формується з понесених затрат виробництва. Зі зменшен-
ням розміру собівартості продукції збільшується прибуток та рентабельність діяльності суб’єкта гос-
подарювання. Важливу роль у складі затрат виробництва відіграють затрати на оплату праці, які ста-
новлять значну питому вагу у складі затрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг) (зок-
рема за підсумками 2012 р. на коксохімічних підприємствах питома вага витрат на оплату праці в за-
гальній сумі собівартості продукції становила в середньому 14,2 %).  

Неправильне відображення продуктивних затрат на оплату праці приводить до надання не-
достовірної інформації керівництву підприємства про кількість та якість понесених трудозатрат 
працівниками на виробництво продукції.  

Під продуктивними затратами на оплату праці слід розуміти затрати праці, які передбачені 
технологією та організацією виробництва безпосередньо понесені працівником для створення 
блага (продукції, робіт, послуг) у матеріальній чи нематеріальній формі. Непродуктивні витра-
ти на оплату праці - це витрати, понесені на забезпечення та виплату компенсаційних та заохо-
чувальних витрат без понесення працівниками додаткових затрат праці (рис. 2а,б). 

 
 

Рис. 2а. Розмежування витрат на оплату праці на продуктивні затрати 
 

 
Рис. 2б. Розмежування витрат на оплату праці на непродуктивні витрати 
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Ресурсозбереження та раціональне використання трудових ресурсів сприяє прискореному 
розвитку діяльності суб’єкта господарювання, підвищенню конкурентоспроможності продук-
ції, збалансованості діяльності та приводить до економії засобів виробництва, що формують 
собівартість продукції (робіт, послуг). 

При реалізації політики зниження ресурсомісткості на підприємстві необхідно налагодити 
систему обліку і аналізу споживання усіх видів ресурсів, яка б сприяла підвищенню оператив-
ності прийняття рішень відносно їх раціонального використання. 

Пόділ витрат на оплату праці на продуктивні затрати та непродуктивні витрати, врахування 
основних положень функціонування системи ресурсозбереження, обґрунтування необхідності 
включення до собівартості продукції продуктивних затрат на оплату праці дозволили запропо-
нувати підхід до облікового їх відображення (рис. 3). 

 
Рис. 3. Підходи до бухгалтерського обліку затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження 

 
Запропонований підхід до пόділу витрат на оплату праці на продуктивні затрати та непро-

дуктивні витрати, дозволяє налагодити систему відображення та аналізу споживання трудових 
ресурсів, яка сприяє їх раціональному застосуванню, зниженню питомої ваги витрат виробниц-
тва за рахунок використання елементів системи ресурсозбереження. 

Затрати на оплату праці в умовах ресурсозбереження полягають у здійсненні виплат персо-
налу підприємства безпосередньо зайнятому в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) на 
основі застосування заходів, спрямованих на оптимізацію затрат праці та раціональне викорис-
тання кваліфікаційних та розумових здібностей працівників, що впливає на оптимізацію спо-
живання економічних ресурсів, наявних в розпорядженні підприємства. 

Оскільки затрати на оплату праці входять до складу виробничої собівартості продукції, а 
непродуктивні витрати на оплату праці списуються на витрати звітного періоду відбувається 
зміна обсягу отриманого валового прибутку порівняно з існуючим методичним підходом (збі-
льшення валового прибутку підприємства).  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проведений пόділ витрат на оплату праці 
на продуктивні затрати та непродуктивні витрати надає змогу виокремити затрати на оплату 
праці, які безпосередньо включаються до собівартості продукції, розмір якої впливає на вели-
чину прибутку підприємства. У свою чергу, управлінський персонал суб’єкта господарювання 
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має змогу проаналізувати необхідність оптимізації непродуктивних витрат та продуктивних 
затрат на оплату праці, що вплине на розмір собівартості продукції залежно від прийнятих 
управлінських рішень. 

Використання запропонованого підходу щодо включення продуктивних затрат до складу 
собівартості продукції (робіт, послуг) сприяє підвищенню економічної ефективності процесу 
виробництва та зниженню ресурсомісткості продукції, підвищенню рівня продуктивності праці, 
зростанню обсягів валової продукції підприємства. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ 
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ  
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розглянуто питання конструктивного узагальнення понять «техніко-технологічна база», «формування техніко-
технологічної бази» та «розвиток техніко-технологічної бази», що враховують внутрішню неоднорідність її 
елементів та поглиблюють наявні підходи в аспекті системної єдності технічної та технологічної складових і дають 
змогу оцінювати рівень управління техніко-технологічною базою крізь призму її збалансованості, забезпечення якої 
генерує зростання економічної, екологічної та соціальної ефективності. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Формування 
конкурентоспроможності промислового комплексу інноваційного типу є базовим у процесі 
ринкових перетворень в Україні. Вирішення цього завдання потребує розробки системи заходів 
щодо кардинального підвищення техніко-технологічного рівня діючих виробництв, запровад-
ження нових технологій та обладнання з високими техніко-економічними показниками.  

Для забезпечення конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках вітчиз-
няним промисловим підприємствам необхідно знаходити нові підходи до формування та розви-
тку їх техніко-технологічної бази (ТТБ), удосконалювати методи управління нею з метою 
підвищення ефективності функціонування підприємства з урахуванням високого рівня 
конкуренції та мінливого ринкового попиту на продукцію. 

Особливо актуальним є вирішення цих питань для підприємств гірничо-збагачувального 
комплексу України та Криворізького залізорудного басейну, оскільки економічний, соціальний 
та екологічний стан не тільки в даному регіоні, а й у межах всієї України залежить від обсягів 
виробництва конкурентоспроможної залізорудної сировини та результативності роботи цих 
підприємств, які є орієнтованими на експорт. 

Аналіз досліджень та публікацій. За радянських часів проблеми формування та розвитку 
ТТБ підприємства досліджувалися Р. Акбердіним, В. Александровим, Д. Барановим, 
О. Гапоненком, Л. Кантором, Ю. Куренковим, Д. Львовим, В. Новожиловим, Д. Палтеровичем, 
С. Покропивним, Є. Сапіро, В. Спіріним, А. Фуксом, С. Хейнманом, С. Ямпольським та ін. На 
сьогодні проблеми управління технічним базисом виробництва розглядаються переважно в 
аспекті інноваційного розвитку підприємств та технологічних змін. Варто відзначити наукові 
дослідження О. Амоші, Ю. Бажала, І. Булєєва, О. Галушко, В. Геєця, Н. Гончарової, 
І. Гонтарєвої, В. Захарченка, С. Іляшенка, Є. Крикавського, О. Лапко, О. Мороза, О. Орлова, 
Й. Петровича, О. Редькіна, М. Римара, І. Рєпіної, А. Савчука, І. Скворцова, Ю. Стадницького, 
В. Соловйова, І. Тивончука, Л. Федулової, П. Харіва, А. Яковлєва та ін.  
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Дослідженням технічного базису, технологій виробництва та інноваційного розвитку в аспе-
кті функціонування підприємств гірничо-металургійного комплексу присвячено роботи 
В. Буханця, Л. Варави, М. Горлова, В. Ковальчука, С. Максимова, В. Нусінова, А. Турило. 

Постановка завдання. Незважаючи на велику кількість наукових праць, проблему 
управління ТТБ підприємства вирішено недостатньо комплексно з точки зору наукового уза-
гальнення та систематизації поглядів на її формування та ефективне використання. Сучасні 
підходи до управління ТТБ підприємства мають здебільшого фрагментарний характер у контексті 
інноваційного розвитку, ефективності використання виробничого потенціалу та його складових 
і не враховують галузеві особливості ТТБ підприємств. Враховуючи вищезазначене, обрана тема 
дослідження, його мета та завдання, які полягають у конструктивному узагальненні понятійно-
категоріального апарату ТТБ підприємства, удосконаленні теоретико-методичних засад її фор-
мування та розвитку. 

Викладення матеріалу та результати. Поняття техніко-технологічної бази підприємства 
з’явилося в економічній літературі у другій половині ХХ сторіччя. Частка досліджень техніко-
технологічної бази у сучасних наукових спрямуваннях складає лише близько 5%, що свідчить 
про недостатню увагу науковців до її вивчення. Натомість, на перший план в останні роки в 
наукових публікаціях вийшли терміни «інновація», «технологічна інновація», «технологія», 
«інноваційна активність», «інноваційна діяльність», «інноваційний потенціал» та ін. Інші групи 
науковців зосереджують свою увагу на дослідженні технічного або організаційно-технічного 
розвитку. Варто зауважити, що всі виділені групи досліджень прямо чи опосередковано торка-
ються проблем формування та розвитку ТТБ підприємства, але стратегії інноваційного розвит-
ку розглядаються відірвано від технічного базису, що дозволяє зробити висновок про їх фраг-
ментарний характер.  

Дослідження сутності, ефективності використання та відтворення основних засобів також 
не сприяють комплексному уявленню про ТТБ підприємства. 

Узагальнення наукової літератури свідчить, що на сьогодні серед вітчизняних дослідників і 
практиків відсутній консенсус стосовно поняття «техніко-технологічна база підприємства», для 
трактування єдності елементів якої використовують такі визначення, як «комплекс», «угрупу-
вання», «сукупність», а перерахування окремих складових у її трактуванні перевантажує 
змістовне наповнення цього поняття  

У сучасній економічній літературі ТТБ підприємства розглядається як сукупність найбільш 
активних елементів виробництва, що визначає технологічний спосіб одержання продукції (ви-
конання робіт, надання послуг), який здійснюється за допомогою машинної техніки, 
різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, 
організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому [3]. 

Трактування ТТБ підприємства як сукупності елементів зумовлює необхідність їх 
систематизації та визначення ключових ознак. До них відносили лише основні виробничі фон-
ди і потужності; вважали, що ТТБ повинна включати в себе рівень технології, наявну систему 
комунікацій, техніку, організацію та систему отримання, переробки й переміщення інформації; 
до складу ТТБ включали виробничі фонди, ресурси управління й організації виробництва, нау-
ково-технічну інформацію [1,2]. 

Неоднозначність підходів до сукупності елементів ТТБ промислових підприємств призво-
дить до необхідності виокремлення найбільш вагомих груп. На нашу думку, ключовими еле-
ментами ТТБ підприємства є технічні та технологічні, між якими існує тісний взаємозв'язок. До 
складу технічної компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть без-
посередню участь у реалізації виробничих технологій: виробничі машини та устаткування, 
транспортно-переміщувальні машини й засоби, енергетична база, інформаційні засоби.  

Технологічну компоненту складає сукупність способів і прийомів переробки ресурсів та 
одержання готової продукції, а також операції з видобутку, обробки, переміщення, складуван-
ня, контролю та інших складових частин виробничого процесу. Це дає можливість, по-перше, 
виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об’єктивно необхідного 
техніко-технологічного розвитку виробництва; по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, 
чинники, способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування 
технологічних процесів і відповідної їм виробничої техніки. 
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Використання системного підходу дозволило авторові визначити техніко-технологічну ба-
зу промислового підприємства як складну, організовану, відкриту, динамічну систему, що 
формується з множини техніко-технологічних елементів, що перебувають у взаємозв’язку та 
взаємодії й виконують різні функції в процесі виготовлення продукції необхідної кількості та 
якості в терміни, визначені ринком. 

Оскільки особливістю ТТБ промислових підприємств є те, що всі її елементи 
функціонують одночасно і в сукупності, це визначає подальшу логіку її дослідження як систе-
ми. Вищезазначене зумовлює необхідність оцінювання ТТБ підприємства не лише крізь призму 
функціонування складових елементів, а передбачає аналіз взаємозв’язків між окремими еле-
ментами та діагностику впливу на результати функціонування виробничої системи загалом. 

За результатами аналізу автором визначено місце ТТБ як відкритої системи у виробничому 
потенціалі підприємства та зв’язки її з іншими підсистемами (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Місце та зв’язки ТТБ з іншими системами підприємства 
 

У представленій структурі найбільш активним елементом виробництва виступає ТТБ – 
сукупність машин, обладнання, приладів, різноманітних транспортних, передавальних, 
діагностичних, інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничого про-
цесу. ТТБ є органічною частиною виробничого апарату, до складу якого, як зазначалося вище, 
відносяться також будівлі, споруди та організаційне забезпечення процесу виробництва. 

Загальновідомо, що процес виробництва матеріальних благ визначається використанням 
сукупності матеріальних елементів (предметів праці), обладнання, устаткування, різних 
технічних пристроїв і технологічних рішень. З урахуванням цього комплексне поєднання на-
званих складових являє собою матеріально-технічну базу виробництва. Існує думка, згідно якої 
поняття матеріально-технічної бази як певного обсягу та якісних характеристик ресурсів, залу-
чених у виробництво, відповідає поняттю «виробничий потенціал» [5]. Проте поняття «вироб-
ничий потенціал» є більш широким поняттям, що включає раціональне використання всіх видів 
ресурсів для задоволення потреб споживачів, у тому числі трудових, природних, інвестиційних, 
науково-технічних, а головною характеристикою виробничого потенціалу є можливість забез-
печення якісних та кількісних характеристик розвитку виробництва. Таким чином, виробничий 
потенціал є більш ємним поняттям і включає матеріально-технічну базу виробництва як 
невід’ємну складову. 

У свою чергу, однією із складових виробничого потенціалу є iннoвaцiйнo-тexнoлoгiчний 
потенціал. Тiльки зa умoви eфeктивнoгo викopиcтaння iннoвaцiйнo-тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлу 
умoжливлюєтьcя пepexiд вiд пpиxoвaнoї мoжливocтi дo явнoї peaльнocтi, тoбтo вiд oднoгo 
тexнoлoгiчнoгo cтaну дo iншoгo (a caмe, вiд тpaдицiйнoгo дo нoвoгo). Інaкшe кaжучи, 
iннoвaцiйнo-тexнoлoгiчний пoтeнцiaл пeвнoю мipoю xapaктepизує здaтнicть cиcтeми дo змiн, 
пoкpaщaння, poзвитку зaвдяки упpoвaджeнню тexнoлoгiчниx iннoвaцiй. Вeликe знaчeння для 
дocлiджeння iннoвaцiйнo-тexнoлoгiчнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa мaють тexнiкo-тexнoлoгiчнi 
xapaктepиcтики виpoбничoгo уcтaткувaння, йoгo здaтнicть дo пepeнaлaгoджeння, пepeплaну-
вaння oпepaцiй та ін. 
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Взаємозв’язок техніко-технологічної бази підприємства з окремими елементами вищеза-
значених систем наочно зображено на рис. 1. 

Управління формуванням та розвитком ТТБ підприємства передбачає чітке розуміння 
сутності цих процесів. Узагальнення літературних джерел та наукових публікацій з цієї про-
блематики дозволило зробити висновок про відсутність єдиного підходу у вирішенні цих пи-
тань. Під поняттям «розвиток» розуміють процес закономірної зміни, переходу із одного стану 
в інший, більш досконалий, перехід від старого якісного стану до нового, від простого до 
складного, від нижчого до вищого [4]. У такому контексті розглядають і поняття «технічний 
розвиток», вважаючи, що технічний розвиток відображає процес формування та вдосконалення 
техніко-технологічної бази підприємства та має бути постійно зорієнтованим на кінцеві резуль-
тати його виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності. 

У зарубіжній та сучасній вітчизняній літературі для відображення взагалі розвитку, онов-
лення широко використовується поняття «інноваційний процес» («нововведення») як 
сукупність прогресивних, якісно нових змін, що постійно виникають. У той же час як для ви-
значення споріднених понять «інноваційний процес», «нововведення», так і поряд з ними 
(самостійно) використовується термін «інновація». Оновлення техніко-технологічної бази 
підприємства здійснюється у ході реалізації технологічних інновацій (нововведень). Однак, 
варто зауважити, що поняття «технічний розвиток» є більш широким, ніж «оновлення», 
оскільки охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу розвит-
ку виробничого потенціалу і забезпечувати просте та розширене відтворення засобів праці. 

Узагальнення літературних джерел дозволило зробити висновок, що складовими 
технічного розвитку є заходи, які, з одного боку, спрямовані на підтримання техніко-
технологічної бази на попередній технічній основі, а, з іншого,- спрямовані на її розвиток через 
удосконалення і нарощування. Ми принципово не погоджуємося с таким твердженням, 
оскільки це суперечить змістовному наповненню поняття «розвиток», який в контексті 
технічних складових завжди повинен бути сполучений із постійним удосконаленням елементів 
техніко-технологічної бази, тобто оновленням. Замість морально застарілих і фізично зношених 
засобів праці у виробничий процес повинні вводитися якісно нові засоби праці. 

 

 
Рис. 2. Трактування взаємозв’язків ТТБ з окремими елементами матеріально-технічних систем  

та виробничим потенціалом промислового підприємства 
З авторських позицій, підтримання техніко-технологічної бази шляхом капітального ремо-

нту, заміни спрацьованого обладнання новим такого самого технічного рівня та розширення на 
попередній технічній основі збігається із процесом відновлення, а безпосередній розвиток че-
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рез удосконалення й нарощування виробництва на новому технічному рівні шляхом модерніза-
ції, технічного переозброєння, реконструкції, розширення і нового будівництва на новій техні-
чній основі здійснюється в ході оновлення техніко-технологічної бази. Отже, безпосередньо 
техніко-технологічна база промислових підприємств розвивається через її оновлення [6]. 

Отже, на підставі зазначеного нами пропонується чітко розмежовувати поняття «форму-
вання ТТБ підприємства» та «розвиток ТТБ підприємства». В авторському трактуванні, форму-
вання ТТБ підприємства - систематичний, організований процес, спрямований на забезпечення 
збалансованої послідовності переходу елементів ТТБ від наявного стану до бажаного шляхом 
відновлення та оновлення. Отже, формування ТТБ підприємства може відбуватися двома шля-
хами: традиційним (відновлення), інноваційним (оновлення). Останньому напряму відповідає 
поняття «розвиток ТТБ». Це процес комплексного вдосконалення елементів техніко-
технологічної бази на інноваційній основі, збалансованість розвиток якого визначає рівень 
економічної, екологічної та соціальної ефективності виробництва. Запропонований підхід є 
більш адекватним до реальних процесів відновлення та оновлення елементів ТТБ, розмежовує 
сутність цих понять у процесах її формування та розвитку (рис. 3). 

ТТБ промислового підприємства є складною, організованою, відкритою, динамічною сис-
темою. Відповідно, їй притаманні ознаки, властиві будь-якій системі, тобто цілісність, 
емерджентність і ділимість, що передбачає наявність зворотних матеріальних та інформаційних 
зв’язків між окремими її елементами. 

 
Рис. 3. Тлумачення понять «формування ТТБ підприємства» та «розвиток ТТБ підприємства» 

 
Висновки та напрямок подальшого дослідження. Результати проведених досліджень 

теоретико-методичних засад формування та розвитку техніко-технологічної бази підприємства 
дозволили дійти до висновків, що серед вітчизняних науковців і практиків відсутній консенсус 
стосовно понятійного апарату техніко-технологічної бази підприємства; розробка проблеми 
формування та розвитку ТТБ підприємства має здебільшого фрагментарний характер; процес 
формування ТТБ ототожнюється з технічним розвитком; відсутній комплексний, системний 
підхід до дослідження ефективності формування та розвитку ТТБ підприємства. 

Зростання ефективності виробничо-господарської діяльності бізнес-одиниць можна досяг-
ти за рахунок їх збалансованого розвитку та оптимального співвідношення складових ТТБ. За-
безпечення цих умов продукує можливості отримання не лише економічної, а й екологічної та 
соціальної ефективності. Вищезазначене доводить доцільність оцінювання рівня управління 
формуванням та розвитком ТТБ підприємства крізь призму узагальнюючих показників, що ви-
магає удосконалення методичного інструментарію у цьому напрямі з урахуванням галузевих 
особливостей діяльності суб’єктів господарювання. 
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ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ФІНАНСОВОГО АУДИТУ 
 

У статті визначено зміст інформаційної технології внутрішнього фінансового аудиту, її складові та характерні 
ознаки, місце інформаційної технології внутрішнього фінансового аудиту в інформаційній технології управління. 
Окреслено вимоги до методики фінансового аудиту в середовищі інформаційних технологій та центрів 
інформаційних технологій фінансового аудиту, цілі їх експлуатації.  

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Для сучасного стану 
розвитку національної економіки є характерним підвищення оперативності реагування її 
суб’єктів на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, а також широким застосуванням 
інформаційних технологій в управлінні. Кризові явища виступили певним каталізатором пере-
будови національної економіки, який сприяв виявленню низки внутрішніх проблем в 
управлінні, до яких разом із неефективним використанням ресурсів належить перед усім брак 
довіри до облікової інформації, необхідної для прийняття рішень, яка, за відсутності дієвого 
контролю, може бути суттєво перекручена. За таких умов важливим є налагодження системно-
го підходу в управлінні і ефективне здійснення внутрішньогосподарського контролю та аудиту. 
Виконання цих завдань потребує не лише автоматизації бізнес-процесів, використання 
комп’ютерних інформаційних облікових систем для їх контролю, а й автоматизації контроль-
них процедур та широкого застосування інформаційних технологій у внутрішньо-
господарському контролі та внутрішньому фінансовому аудиті. Доступність інформаційних 
технологій, їх можливості, об’єктивно призвели до широкого їх застосування в аудиті, в т.ч. 
фінансовому. Фінансовий аудит, на відміну бухгалтерського обліку, є менш стандартизованою 
системою, а отже виникають дискусії щодо ефективності застосування інформаційних 
технологій у фінансовому аудиті. Особливо у процедурно-процесуальному аспекті. Теоретико-
методологічним положенням здійснення фінансового аудиту у середовищі інформаційних 
технологій приділяється мало уваги. У зв’язку з цим, розробка таких положень у даному 
контексті є надзвичайно актуальною. 

Аналіз досліджень і публікацій. Процес вироблення нових наукових знань у царині роз-
витку інформаційних технологій, їх застосування в управлінні, обліку, контролі, аналізі, аудиті; 
удосконалення контролю, аналізу, аудиту, зокрема фінансового аудиту, знайшов своє 
відображення у працях Бардаша С.В. [6], Бенька М.М. [1], Брадула О.М. [2], Мельниченко С.В. 
[7], Мниха Є.В. [4, 6], Івахненкова С.В. [5] та інших вчених.  

Разом з цим відсутність комплексних досліджень застосування інформаційних технологій у 
фінансовому аудиті вимагає розробки теоретико-методологічних та практичних положень по-
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будови систем фінансового аудиту в середовищі інформаційних технологій та вирішення конт-
рольно-аналітичних задач. 

Постановка завдання. На основі дослідження змісту інформаційних технологій, методики 
та організації внутрішнього фінансового аудиту, визначити сутність інформаційної технології 
фінансового аудиту, її складові та характерні ознаки, обґрунтувати організаційну форму конт-
ролю і аналізу інформації у фінансовому аудиті на основі центрів інформаційних технологій, 
визначити їх цілі і завдання.  

Викладення матеріалу та результати. Сучасний розвиток комп’ютерної техніки та інфо-
рмаційних технологій (ІТ) дає змогу значно розширити сферу їх застосування у процесах облі-
ку, аналізу та аудиті, залучити їх до будь-яких логічних аналітичних, розрахункових процедур. 
Це суттєво впливає на організацію фінансового та управлінського обліку, методику і техніку 
внутрішньогосподарського контролю, внутрішнього аудиту. Застосування інформаційних 
технологій у цьому напрямку в більшості випадків має локальний характер, що не відповідає 
стратегії розвитку національної економіки.  

Зокрема внутрішній аудит в Україні впроваджується досить повільно і не зайняв належного 
місця в системі управління. Діючі контрольно-ревізійні служби у багатьох суб’єктів 
національної економіки не виконують повною мірою усіх функцій властивих внутрішньому 
аудиту, здійснюючи лише ревізію та тематичні перевірки. Таке явище обумовлене неналежним 
налагодженням системи внутрішнього контролю як найбільш дієвого заходу підвищення 
ефективності управління [6, с. 50]. Запровадження в систему управління підприємств служби 
внутрішнього аудиту з притаманними йому функціями є об’єктивною необхідністю в умовах 
ринкових відносин. Внутрішній аудит повинен розглядатися як невід’ємна частина загальної 
системи управління, його роль розширена шляхом включення до неї оцінки якості інформації, 
яка подається в управлінні для прийняття рішень, а також оцінки корисності застосування ме-
тодики аналізу інформації у суб’єкта національної економіки. Роль використання 
інформаційних технологій у цьому процесі дуже важлива.  

Інформаційна система (ІС) внутрішнього аудиту є елементом ІС управління підприємством 
(ІСУП) - (єдиного інформаційного простору) підприємства, яка має доступ до всіх необхідних 
параметрів ІС. Здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві включає виконання великої 
кількості етапів, яким притаманні опрацювання великого масиву інформаційних джерел. Тому 
робочий процес внутрішнього аудитора повинен бути повністю автоматизованим. Розвиток ІТ 
в обліку, аналізі та аудиті повинен здійснюватися на базі ІТ на рівні суб’єкта національної 
економіки шляхом формування єдиного інформаційного простору. 

Фінансовий аудит, 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, в тому числі інтереси 
користувачів інформації. Зрозуміло, що робота аудитора повинна бути автоматизована, але це 
стосується не тільки автоматизації його робочого місця. Основні умови забезпечення 
ефективності аудиту в середовищі ІТ - це високий рівень компетентності та професійної 
майстерності персоналу. Це передбачає, що для проведення аудиту на підприємстві в 
середовищі ІТ аудитор повинен мати глибокі знання про технічне і програмне забезпечення 
комп’ютерної техніки, володіти методикою контролю з використання комп’ютерів. Знати 
технологію автоматизованого облікового процесу, мати достатні навики практичної роботи. 

Контроль і аналіз інформації в середовищі ІТ фінансового аудиту при проведенні 
аналітичних досліджень має певні особливості. Аналітичне оброблення економічної інформації 
досить трудомісткий процес, що насамперед зумовлено його великими обсягами. Крім того, 
отримані дані повинні бути оперативними. Саме ці фактори зумовили необхідність викори-
стання ІТ у фінансовому аудиті. 

Сутність поняття «інформаційні технології», у. т.ч. в аудиті, досліджували такі науковці як 
Бенько М.М. [1], Бардаш С.В. [6], Мельниченко С.В. [7], Івахненков С.В. [5], ін. Аналіз визна-
чень вказує на те, що науковці головним чином визначають ІТ як сукупність методів, процесів 
та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюг, що забезпечує збір, 
зберігання, обробку та передачу інформації. Відмінності полягають у суті їх застосування: на 
зниження працемісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх 
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надійності та оперативності, з метою ефективної організації діяльності людей, для вирішення 
управлінських завдань економічного об’єкта [7, с. 38; 9, с. 11].  

На думку автора, найбільш прийнятним є наступне визначення - ІТ це система методів, 
способів і процедур збору, накопичення, реєстрації, передачі, обробки, зберігання, пошуку, 
модифікації, аналізу, захисту, видачі необхідної інформації, в автоматизованій системі, всім 
зацікавленим підрозділам на основі використання технічних та програмних засобів, що 
забезпечує автоматизоване виконання функцій управлінського працівника [1, с. 197]. 

ІТ фінансового аудиту, на наше переконання, слід розуміти як сукупність методів і 
способів пошуку, накопичення, зберігання й оброблення інформації на основі використання 
технічних та програмних засобів, що забезпечує автоматизоване виконання функцій контроль-
но-аналітичного працівника (органу). ІТ є техніко-технологічним  засобом фінансового аудиту 
та стратегічних інформаційних ресурсів підприємства, які зумовлюють його успішний розви-
ток. Матеріалізуючи інформацію ІС фінансового аудиту ІТ дають змогу перетворити дані на 
нові знання, на джерело нових підходів, підвищують ефективність діяльності підприємства. 
Широке застосування ІТ у фінансовому аудиті сприяє збільшенню й підвищенню методичного 
рівня контролю і аналізу, створенню оптимальної організаційної моделі фінансового аудиту. 

Здійснення контролю і аналізу у середовищі ІТ є наслідком загального швидкого розвитку 
науки пов'язаного не тільки з удосконаленням ІТ, але й розробкою методологічних і методич-
них підходів до здійснення контролю і аналізу, в яких враховано нові можливості. 

Питанням розвитку економічного аналізу і контролю присвячено наукові праці таких 
вітчизняних вчених як Бардаш С.В. [6], Барабаш Н.С. [4], Брадул О.М. [2], Мних Є.В. [4,6], Ни-
конович М.О. [4], Шевчук О.А. [6], інших. Але наукові праці, які були б присвячені контролю і 
аналізу в середовищі ІТ фінансового аудиту практично відсутні. 

Методика контролю і аналізу інформації, що орієнтована на середовище ІТ повинна задо-
вольняти вимоги системності, комплексності, оперативності, точності, прогресивності та 
динамічності. Виконання цих вимог сприятиме розвитку, підвищенню ефективності 
господарської діяльності. 

Отже, характерним при організації контролю і аналізу в середовищі ІТ є: 
підвищення системності контролю і аналізу; 
забезпечення аналізу впливу на досліджуваний об’єкт широкого кола внутрішніх і 

зовнішніх факторів; 
підвищення достовірності та надійності отриманих результатів; 
розширення можливостей реалізації аналітичних досліджень; 
створення можливостей для проведення комплексних аналітичних досліджень. 
Найбільш ефективною організаційною формою контролю і аналізу інформації у 

фінансовому аудиті в середовищі ІТ є створення центрів інформаційних технологій (ЦІТ) 
фінансового аудиту – це фахово орієнтована ІС, що призначена для автоматизації контрольно-
аналітичних процедур у процесуальній будові фінансового аудиту. Вона є сукупністю програм 
оброблення контрольно-аналітичних даних за методикою комплексного контролю і аналізу 
діяльності підприємства. 

Ефективність роботи ЦІТ фінансового аудиту багато в чому залежить від удосконалення 
методики аналізу і контролю, від того наскільки вона відповідає сучасним вимогам управління, 
а також прогресивності ІТ. 

Основними вимогами до функціонування ЦІТ фінансового аудиту є: 
своєчасне задоволення обчислювальних та інформаційних потреб управління; 
можливість надання результатних даних в табличній і графічній формі; 
можливість корегування методики розрахунків і форм відображення кінцевого результату. 
Для задоволення цих вимог необхідно забезпечити: 
постановку та опис завдань комплексного аналізу і контролю; 
розробку алгоритмів і моделей вирішення завдань; 
створення банку даних для аналізу і контролю; 
впровадження ЦІТ в практику. 
Експлуатація комплексу ЦІТ передбачає досягнення наступних цілей: 
зниження трудомісткості та вартості контрольно-аналітичного процесу; 
скорочення строків оброблення даних, підвищення їх якості та достовірності; 
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створення умов для переходу до без паперової технології оброблення даних; 
забезпечення дотримання термінів надання результатів аналізу і контролю; 
підвищення гнучкості й забезпечення управління контрольно-аналітичним процесом; 
удосконалення організації праці у фінансовому аудиті. 
Отже, ЦІТ перетворюють фінансовий аудит у підсистему контрольно-аналітичного забез-

печення управління господарською діяльністю, на постійно діючий фактор підвищення 
ефективності діяльності за рахунок активізації усієї ІС суб’єкта національної економіки. У 
виконанні цих завдань підсистема фінансового аудиту безпосередньо пов’язана з підсистемою 
бухгалтерського обліку і використовує її дані. 

Послідовність розв’язання контрольно-аналітичних завдань у системі ЦІТ забезпечує роз-
робка технологічної карти розв’язання контрольно-аналітичних завдань. Ми пропонуємо 
складові елементи технологічної карти, що наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Технологічна карта ЦІТ фінансового аудиту 

 
Контрольно-аналітичні завдання: 
Формування, збирання, введення і коригування інформації для контролю і аналізу 
Оброблення файлів за процедурними програмами надання інформації 
Оброблення файлів за процесними програмами надання інформації  
Оброблення файлів за програмами функціонування ЦІТ 
Підготовка файлів для наступної роботи 

 

Підсистема фінансового аудиту разом з підсистемою бухгалтерського обліку є основою ІС 
менеджменту підприємства (ІСМП) та ІС управління підприємством (ІСУП), що містить інфо-
рмаційну базу для систем підтримки прийняття рішень (СППР). 

Технологія СППР застосовується для вирішення аналітичних управлінських задач високого 
рівня, пов’язаних із складними розрахунками, прогнозуванням, моделюванням сценаріїв, коли 
необхідна швидка адаптація до постійно мінливих умов ринку, прийняття максимально зваже-
них рішень, оперативний аналіз даних про фінансово-господарську діяльність підприємства, 
визначення оптимальної фінансової стратегії ведення бізнесу.  

Користувачами СППР на підприємстві є менеджери вищої і середньої ланки, що відпові-
дають за прийняття і реалізацію тактичних і стратегічних рішень з питань розвитку бізнесу [8, 
с. 38]. До СППР стікаються потоки інформації від усіх підсистем ІСУП, тому на неї покладено 
функцію контролю і аналізу потоків інформації в ІСУП. СППР допомагає керівнику 
підприємства приймати рішення на основі аналізу даних, що знаходяться всередині системи, а 
також інформації, що знаходиться в зовнішніх базах даних [3, с. 97]. 

ІСМП, користувачами якої є, головним чином, менеджери нижчого рівня управління, 
базується на плануванні виробничого процесу (діяльності), контролю та аналізу. ІСМП так са-
мо як ІСУП застосовує функціональні та предметні ІТ. 

ІС фінансового аудиту в ІСУП та ІСМП - це інформаційна контрольно-аналітична система 
оперативного надання інформації. Основні її характеристики суттєво відрізняються від ІС бух-
галтерського обліку (табл. 2). 

Таблиця 2 
Функціональні відмінності ІС фінансового аудиту та ІС бухгалтерського обліку в ІСУП 

 
Функціональна  
характеристика 

ІС бухгалтерського обліку ІС фінансового аудиту 

Типові запити 
Кількість? Вартість? Документ? 
Підстава? Дата? 

Причина? Наслідок за певних обставин? 

Типові операції 
Реєстрація історичних даних, регламен-
тований звіт, стандартний звіт 

Послідовність інтерактивних звітів, діаграм, 
екранних форм; динамічна зміна рівнів агрегації 
та зрізів даних 

Час відгуку Не регламентується Секунди  
Типи екранних форм Регламентований  Визначається користувачем 
Типи запитів Передбачувані Довільні  

Призначення  
Обробка поточних господарських 
операцій, збереження оперативних даних 

Багаторазовий аналіз, контроль, моделювання 

Ефективність управління суб’єктом національної економіки залежить від наявності 
достовірної та оперативної інформації. Звідси необхідність створення єдиної ІС, що забезпе-
чить співпадання і достовірність даних на всіх етапах її обробки і використання. 
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ІТ фінансового аудиту включає опорну технологію (апаратні засоби, системне й 
інструментальне програмне забезпечення) і базу знань (база даних, прикладне програмне забез-
печення). ІТ забезпечує інформаційно-технічні процеси ІС фінансового аудиту. Інформаційну 
технологію фінансового аудиту визначають: предметна сфера, функціональні процеси і моделі 
предметної сфери (рис. 1). 

 
Рис. 1. Складові ІТ фінансового аудиту 

 
ІТ фінансового аудиту забезпечують автоматизацію функцій контролю, аналізу, управління 

в ІС фінансового аудиту.  
Отже, використання ІТ є не тільки актуальним завданням успішної роботи аудитора, а іноді 

й необхідною умовою її виконання.  
Українські аудитори повинні твердо усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння потен-

ціалу засобів інфраструктури ІТ дозволить їм актуалізувати інформацію для цілей управління 
суб’єктами національної економіки та одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на 
вітчизняних і закордонних ринках. 
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МОДЕЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ  

 

Розглянуто питання управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємств гірничо-
металургійного комплексу на основі розроблених моделей оцінки якості корпоративного управління і рівня корпора-
тивної соціальної відповідальності та фінансової ефективності.  

 

Проблема і її зв’язок з науковими та практичними задачами. Корпоративна соціальна 
відповідальність (КСВ) підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) - це сукупний 
обов’язок власників, менеджменту, стейкхолдерів (зацікавлених груп) щодо своєчасного при-
йняття рішень в створенні конкурентних переваг і операційних можливостей та стратегії інно-
ваційно-інвестиційного розвитку корпоративних підприємств до 2030 р.  

В останні п’ять років менеджмент публічних акціонерних товариств (ПАТ) гірничо-
металургійного комплексу (ГМК) намагаєься реалізувати на практиці концепцію корпоративної 
соціальної відповідальності, і ставе перед собою мету досягнення стійкого розвитку регіону за 
рахунок збільшення власних інвестицій в соціально-економічний розвиток та охорону навко-
лишнього середовища.  

Тому виникає об’єктивна необхідність дослідити роль корпоративної соціальної відповіда-
льності в системі управління криворізькими підприємствами ГМК на довгостроковому періоді 
їх стратегічного розвитку та її вплив на вихідні фінансові показники підприємств. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні положення в сфері корпорати-
вної соціальної відповідальності розглянуті в роботах закордонних авторів: І. Ансоффа [1], П. 
Дракера [2], Д. Карнегі [3], Ф. Котлера [4], М. Мескона [5], М. Портера [6], М. Фрідмана [7], 
Р.Дафта [8] та ін.  

Значний вклад в рішення проблеми внесли вітчизняні дослідники: В. Кашин [9], Л. Грици-
на [10], Р. Краплич [11], О. Лазаренко [12], М. Саприкіна [13], О. Степанова [13] та ін. 

Питання корпоративної відповідальності підприємств ГМК розглянуто також в роботах кри-
ворізьких вчених: Л. Варави [14], В. Капіци [15]. Не зважаючи на значну кількість публікацій в 
цьому напрямку досліджень, невизначеними є питання ідентифікації корпоративної відповідаль-
ності на якість корпоративного управління криворізьких ПАТ та їх фінансові показники. 

Отже, виникає необхідність емпіричного вивчення сумісного впливу якості корпоративно-
го управління і рівня корпоративної соціальної відповідальності на вартісні показники публіч-
ного акціонерного товариства.  

Постановка задачі. Корпоративна соціальна відповідальність є функцією багатьох чинників 
і є механізмом розвитку корпоративних підприємств в умовах високої конкуренції та невизначе-
ності зовнішнього середовища, і яка залежить від траекторії сталого розвитку ГМК України.  

З метою оцінки та обгрунтування стратегії інноваційного розвитку криворізьких ПАТ ГМК 
на основі стейкхолдерської теорії підприємств [16] виникла необхідність розробити моделі за-
лежності КСВ від основних чинників, які визначають корпоративну ефективність управління 
підприємствами та на їх основі дослідити вплив зацікавлених груп на їх розвиток. 

Таким чином, метою статті є дослідження та побудова багатофакторних моделей взаємо-
зв’язку між рівнем корпоративної соціальної відповідальності і якістю корпоративного управ-
ління (ЯКУ) та їх впливу на вартісні показники підприємств ГМК. 

Викладення матеріалу та результати. Під якістю корпоративного управління будемо ро-
зуміти рівень захисту прав акціонерів відносно ринкових і галузевих стандартів, а також ета-
лонні показники з кращої практики в даній сфері, а під рівнем соціальної відповідальності ПАТ 
в інструментальному плані будемо розуміти віддзеркалення стану захисту прав інших нефінан-
сових груп, зацікавлених в роботі підприємств ГМК на території міста та регіону (Дніпропет-
ровської області) [17]. 
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Наведені нижче результати досліджень проведені на матеріалах корпоративних підпри-
ємств Групи МетІнвест, які розпочали створювати програми інноваційного розвитку до 2030 р. 
[18]. 

Інноваційна стратегія сталого розвитку підприємств ГМК до 2030 р. дозволяє не лише ви-
вести на передові рубежі гірничу та металургійну галузі України, а й суттєво змінити негатив-
ний вплив потужних виробництв на довкілля. Для цього необхідно в регіоні впроваджувати 
лише безвідходні інноваційні технології виробництва високоякісної продукції, технології енер-
гозбереження, охорони навколишнього середовища та підвищення екологічної безпеки підпри-
ємств ГМК.  

Для більш точної оцінки впливу різних чинників на КСВ будемо використовувати як ста-
тистичну інформацію так і експертну, а для оцінки меж КСВ використаємо кластерний аналіз 
[19].  

Для цього генеральну сукупність підприємств Групи Метінвест розділемо на три кластери 
(рис. 1): 

Кластер К1, відповідає генеральній сукупності за рівнем соціальної відповідальності, до 
якого віднесені підприємства, рівень соціальної відповідальності яких перевищує одне стандар-
тне відхилення від середнього значення в межах відповідного року; 

Кластер 2 К2 - відповідає генеральній сукупності за рівнем соціальної відповідальності тих 
підприємств Групи Метінвест, рівень соціальної відповідальності яких коливається в межах 
одного стандартного відхилення від середньорічного значення щодо виборки; 

В третій Кластер К3 були включені підприємства Групи Метінвест, рівень соціальної від-
повідальності яких нижче одного стандартного відхилення від середньорічного значення. 

Рис.1 Положення кластерів К1, К2, К3 в просторі визначених 
чинників 

 
Аналогічна кластеризація генеральної сукупності 

проведена в залежності від якості корпоративного 
управління і, відповідно, були виділені кластери КК1, 
КК2, КК3. 

З метою багатоваріантного аналізу були сформова-
ні по 2 даммі-змінні (фіктивні змінні), які є додаткови-

ми до кожного із основних цільових показників КСВ та ЯКУ, а детальний опис змінних наве-
дено в табл. 1. 

В процесі досліджень були сформульовані наступні рівняння регресії 
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У цих рівняннях в якості залежної змінної ФЕі, яка віддзеркалює фінансову ефективність 

корпоративного підприємства, був використаний показник інвестиційного потенціалу - коефі-
цієнт Q Тобінга, відповідно до одного із розповсюджених варіантів трактування (наведених в 
табл. 1). 

Параметр Мкапі представляє собою натуральний логарифм ринкової капіталізації корпора-
тивного підприємства (в млн грн.) і введений в модель для зменшення впливу масштабу під-
приємства на результати регресії;  

ФВажі - показник фінансового важеля, який для наших досліджень розрахований як від-
ношення ринковго сукупного боргу до ринкової вартості акціонерного капіталу і дозволяє оці-
нити вплив кредитного навантаження і фінансової політики підприємства на її інвестиційний 
потенціал; 

показник ДДАКі- віддзеркалює дивідендну дохідність акціонерного потенціалу (dividend 
yield) і характеризує дивідендну політику підприємства, яка суттєвим чином впливає на довго-
строковий інвестиційний потенціал; 
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ЕВІТDAі - економічний сенс цієї змінної полягає в тому, що даний параметр є доподатко-
вим прибутком, який підприємство може одержати не маючи боргу (тобто, коли підприємство 
фінансується виключно із власних засобів) без урахування амортизаційних відрахувань. EBIT-
DA є найбільш вірним чинником ефективності роботи операційного менеджменту [20], а тому 
EBITDA активно використовується інвесторами для оцінки ефективності оперативного управ-
ління підприємством; 

 - параметр помилки. 
Таблиця 1 

Опис змінних 
Змінна Опис / формулювання 

ЯКУ (Y1) 
Показник якості корпоративного управління (%), оцінений експертним шляхом на основі 
зростання вартості акцій підприємств Групи Метінвест 

KCB (Y2) 
Показник рівня соціальної відповідальності, розрахований експертним шляхом для під-
приємств Групи Метінвест 

dumKCBK1 (X1) 
Даммі-змінна рівня соціальної відповідальності, визначена для підвиборки з високою 
якістю корпоративного управління (в межах від 85% до 98%) 

dumKCBK3 (X2) 
Даммі-змінна рівня соціальної відповідальності, визначена для підвиборок з низькою 
якістю корпоративного управління (в межах від 15% до 28%) 

dumЯКУ KК1 (X3) 
Даммі-змінна якості корпоративного управління, визначена для підвиборки з високим 
рівнем соціальної відповідальності (в межах від 85% до 98%) 

dumЯКУ KК3 (X4) 
Даммі-змінна якості корпоративного управління, визначена для підвиборки з низьким 
рівнем соціальної відповідальності (в межах від 15% до 28%) 

Tobin’s Q (X5) 
Коефіцієнт Q Тобінга = (бухгалтерська вартість активів – бухгалтерська вартість звичай-
них акцій – відкладені податкові активи + ринкова вартість звичайних акцій) / бухгалтер-
ська вартість активів 

MKan (X6) Ринкова вартість звичайних акцій підприємства, млн. грн. 
Ln MKan (X7) Натуральний логарифм показника ринкової капіталізації (в млн. грн.) МКап 
ФВаж (Х8) Відношення ринкової вартості сукупного боргу до ринкової вартості звичайних акцій 

ДДАК (х9) 
Дивідендна дохідність акціонерного капіталу підприємства (dividend yield), відношення 
дивідендів на одну акцію до ринкової вартості акцій 

УВIТDA (X10) 
+ Валовий обсяг продажів – податок з продажів – НДВ = Чистому обсягу продажів – собі-
вартість реалізованої продукції = Валовому доходу підприємства – Торгівельні загальні та 
адміністративні затрати = EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації) 

 
Включення в регресійні рівняння даммі-змінних рівня корпоративної соціальної відповіда-

льності (dumKCBK1, dumKCBK3) і якості корпоративного управління (dumЯКУК1, dumЯКУК3) до-
зволяє оцінити наявність модеруючого ефекту одного параметру з показником фінансової ефе-
ктивності.  

Параметри багатофакторних регресійних моделей для трьох Криворізьких підприємств 
Групи «Метінвест» наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Параметри багатофакторних регресійних моделей 

Підприємства Параметри 
ПАТ «ПівнГЗК» ПАТ «ЦГЗК» ВАТ «ПівдГЗК» 

ао 29,224 31,384 11,232 
х1 0,95 0,98 1,00 
х2 0,98 0,96 0,98 
х5 1,481 1,492 1,281 
х6 1,002 0,981 0,956 
х7 1,021 1,120 0,891 
х8 -0,2801 -0,3211 -0,4232 
х9 -0,5781 -0,6011 -0,4810 
х10 0,9812 0,7809 0,6902 
N 60 60 60 
R2 0,962 0,958 0,921 

 
В процесі аналізу табл. 2 відстежується стійкий взаємозв’язок між впливом якості корпора-

тивного управління і рівнем корпоративної соціальної відповідальності на фінансову ефектив-
ність ПАТ Групи «МЕТІНВЕСТ», що може бути інтерпретоване як свідчення про те, що ринок, 
в свою чергу, позитивно сприймає вплив нефінансових стейкхолдерів на групи мажоритарних 
акціонерів та топ-менеджерів.  
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Корпоративне підприємство ВАТ «ПівдГЗК» має більш низький, ніж у конкурентів ПАТ 
«ПівнГЗК», ПАТ «ІнГЗК», ПАТ «ЦГЗК» рівень корпоративної соціальної відповідальності, то-
му що його менеджмент лише у післякризовий період почав виконувати ряд зобов’язань щодо 
соціальних витрат на розвиток та захист навколишнього середовища і соціальний захист персо-
налу та підвищення якості життя [21]. 

З урахуванням виявлених результатів дослідження можливо зробити висновок про те, що 
даний конкурентний процес у середньо-терміновому періоді рухається до Парето-ефективної 
рівноваги як для окремого підприємства, так і для всього ринку в цілому, тобто у загально-
економічному плані являє собою гру з нульовою сумою. 

Характер взаємного впливу якості корпоративного управління і рівня соціальної відповіда-
льності на фінансову ефективність підприємств гірничо-рудного дивізіону фактично являє со-
бою криву безпечності «ризик-доходність» для зовнішніх інвесторів, а оптимальною тактикою 
для них є мімікрія [22].  

У зв’язку з цим, звертає на себе увагу той факт, що ефективне підвищення середньоринко-
вого оптимума у відношенні рівня соціальної відповідальності можливе лише при загальному 
зростанні якості життя, тобто при зміщенні всієї кривої безпечності і відповідних змін щодо 
очікування інвесторів. 

В той же час із результатів одержаних моделей випливає наступне: 
у рамках розроблених статистичних моделей при фіксованому рівні добробуту (якості жит-

тя) підвищення рівня корпоративної соціальної відповідальності можливе лише за рахунок збі-
льшення витрат на соціальні програми.  

ринок (інвестиційне товариство) сприймає баланс прав зацікавлених осіб (стейкхолдерів) 
підприємства як важливий фактор його інвестиційного потенціалу. При чому ринок відносить-
ся до тієї чи іншої групи стейкхолдерів недискримінаційно, враховуючи реальний рівень її 
впливу на ПАТ. Тим самим ринок признає в якості носіїв залишкового ризику не лише акціоне-
рів, але й інші групи зацікавлених осіб, при умові вкладення ними специфічного капіталу в 
ПАТ, достатнього рівня однорідності інтересів та потенційної можливості до кооперації щодо 
захисту території від техногенних явищ і зменшення впливу підприємств на навколишнє сере-
довище. 

Висновок та напрям подальших досліджень. Взаємний аналіз якості корпоративного 
управління і рівня корпоративної соціальної відповідальності на фінансову ефективність під-
приємств Групи «Метінвест» має характер динамічної Парето-ефективної рівноваги.  

Доведено, що відхилення рівня соціальної відповідальності і якості корпоративного управ-
ління від середньоринкових (середньогалузевих) значень може розцінюватись ринком як фак-
тор збільшення інвестицій в якість життя та охорону навколишнього середовища з огляду мож-
ливого конфлікту зацікавлених груп. 

У зв’язку з цим оптимальною тактикою топ-менеджерів підприємств Групи «Метінвест» на 
етапі стратегічного розвитку гірничо-металургійного комплексу до 2030 р. з урахуванням чин-
ників КСВ є стратегія «наслідуй лідера», тобто збільшення стратегічних інвестицій в розвиток 
соціальних програм, охорону здоров’я персоналу, зменшення викидів пилу в навколишнє сере-
довище та інноваційний розвиток технологій ресурсозбереження виробництва продукції.  

Подальші дослідження авторів будуть направлені на розробку інтелектуальних підсистем 
управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємств Групи «Метінвест». 
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ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ 

 

На підставі аналізу ретроспективних даних 1900-2012 років виявлено циклічну природу індустріально-
економічного процесу розвитку виробництва сталі у Світі, що виражається 51-річними суперциклами. Отримані 
емпіричні функції є статистично значимими і характеризують залежність динаміки розвитку аналізованого процесу 
як функції від часу. за На основі співставлення найбільших світових баз даних уточнено надані аналітиками World 
Steel Association характеристики віх розвитку світової індустрії виробництва сталі. Для характеристики К-хвиль у 
даній роботі обрано чотирьохфазна модель їх опису (P →R→D→E). Наведено характеристики фаз бізнес-циклів (К-
хвиль) світового виробництва сталі за кількістю років та середньозваженим темпом річного приросту виробництва 
сталі. Визначено, що перехід до нової системи ціноутворення на залізорудну продукцію є наслідком перебудови 
ринку в наслідок кризових трансформацій при зміні тренду індустріального бізнес-циклу гірничо-металургійного 
комплексу. Розроблено на представлено аналітичний інструмент підтримки управлінських рішень, що дозволяє під-
вищити точність визначення зміни тренду за процедурою лінійної фільтрації часового ряду, що встановлюються за 
кількістю точок за Числами Фібоначчі (Golden ratio). 

Ключові слова: економічний процес, тенденції, тренд, апроксимація, інструменти, періодичні цикли, функція, 
часова компонента, поліном, згладжування. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. У сучасних економіч-
них умовах зовнішнє середовище підприємств формується під впливом тенденцій глобалізації. 
                                                            

˙© Бабець Є.К., Гребенюк С.Я., 2014 
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Цим викликано загострення конкуренції на світовому ринку продукції гірничо-металургійного 
комплексу (ГМК). Значні обсяги інвестицій, що потребує як залізорудна підгалузь, так і гірни-
чо-металургійний комплекс України в цілому вимагають обґрунтування перспектив розвитку 
галузі. 

Достатньо показовим відносно значимості змін кон’юнктури ринку для забезпечення ефек-
тивності функціонування бізнесу у ГМК є річний звіт та фінансова звітність Метінвесту за 2012 
рік під назвою «Rising to the challenge» [1]. У ньому особливий наголос зроблено на інтегрова-
ність холдингу до зовнішнього середовища та визначальний вплив структурних змін у світовій 
економіці та тенденцій ринку на успіх бізнесу. 

У цьому контексті варто зауважити, що процес бізнес-планування повинен враховувати 
специфічні особливості процесів розвитку індустрії у часі на глобальному масштабі. Так, за-
значимо, що розвиток світової індустрії виробництва сталі має певну циклічність. Циклічний 
характер виявленого процесу у часі заслуговує на науково-теоретичну увагу та досить цікавий з 
практичної точки зору, адже може бути цікавий як інформаційно-аналітична основа для здійс-
нення подальшого процесу стратегічного планування на підставі природи процесу. Це дозво-
лить підприємствам ГМК використовувати стратегічний потенціал для забезпечення сталості їх 
економічного зростання незалежно від фази економічного циклу як на фазі підйому, так і на 
фазі спаду економічних циклів.  

Аналіз досліджень та публікацій. Існування циклічності природи соціально-економічних 
процесів закладено у дослідженнях М.Д. Кондрат’єва, основоположника однієї з найвідоміших 
теорій економічних циклів «Цикли Кондрат’єва» (К-цикли або К-хвилі) [2,3], яким виявлено 
періодичні цикли світової економіки тривалістю 40-60 років. Дану тему також досліджували 
відомі учені С. Кузнець [4], К. Жугляр [5], Д. Кітчин [6], М. Абрамовіц [7], Ж.В. Форрестер [8], 
С.П. Капіца [9], А. В. Коротаевим, Л. Е. Гринином [10, 11] та інші [12-19]. 

Таблиця 1 
Характеристика періодичності економічних циклів 

 
Назва циклу Характерний період 

Цикл Кондрат’єва 45-60 років 
Цикл Кузнеця 15-25 років 
Цикл Жугляра 7-11 років 
Цикл Кітчина 3-5 років 

 
Не зважаючи на фундаментальну економічну роль циклічності світового виробництва сирої 

сталі для кон’юнктури ринків ГМК, що полягає у теоретичній та практичній цінності для про-
цесу стратегічного планування залізорудних та металургійних підприємств, даному питанню 
майже не приділено жодної уваги у роботах вітчизняних науковців. 

Інструменти математичного аналізу ефективно вбудовані в спеціалізовані сучасні програм-
ні засоби (ПЕОМ). Вони дозволяють без здійснення громіздких розрахунків здійснити операти-
вний аналіз великих обсягів даних, скоротивши як час на обробку так і варіативність застосу-
вання даних засобів при аналізі одного і того ж економічного явища. Тому застосуванню даних 
інструментів приділено особливе місце у роботі сучасного економіста, менеджера, фінансового 
аналітика при здійсненні розрахунків та моделюванні процесів та механізмів ринку, що вивча-
ється. Це значно розширює арсенал доступних моделей, необхідних для обґрунтованого, швид-
кого прийняття оперативних та стратегічних рішень, дозволяє досягти гнучкості стратегії і так-
тики через застосування варіативного математичного інструментарію. 

Постановка завдання. Основними завданнями статті є: 
провести емпіричне дослідження довгострокових тенденцій процесу розвитку світової індуст-

рії виробництва сталі на прикладі аналізу ретроспективних даних за допомогою сучасних інструме-
нтів ПЕОМ з використанням пакета Microsoft Office 2010 (Excel 2010); розширення аналітичного 
інструментарію визначення довгострокових перспектив тенденцій розвитку галузі; 

надання спрощених та змістовних інструментів, що при визначеній постановці завдання 
дозволяють пришвидшити аналітичні розрахунки. 

Викладення матеріалу та результати. Гіпотеза авторів полягає у циклічності ділової ак-
тивності світового виробництва сталі, що становить основу споживчого попиту на глобальному 
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ринку залізорудної продукції (ЗРП) та є основним споживачем продукції гірничорудних під-
приємств України. 

Науковий підхід, що покладено в основу даного дослідження це теорія Кондрат’єва, яка 
описує цикли зростання у світовій економіці. На підставі аналізу попередніх досліджень [2-19] 
автори дійшли висновку, що найкраще описує характерні особливості типового бізнес-циклу 
чотирьохфазна схема: prosperity (P-процвітання)→recession (R-рецесія)→depression (D-
занепад/депресія) → improvement/revival (E-зростання/піднесення/відродження). 

Концептуальний вид К-хвиль на проміжку 1800-1990 р.р. відображено на рисунку (рис.1). 
Згідно з даною теорією кожний бізнес-циклу (Кондрат’єва) складається з 4-ьох послідовних 
фаз:  

 
Рис.1. Концептуальна схема циклів та фаз бізнес-циклу у світовій економіці  

згідно з теорією Кондратьєва (K-wave) 
 

Для періоду після промислової революції зазвичай виділяються наступні К-цикли [12]:  
1 цикл - з 1803 до 1841-1843 рр. (визначені моменти мінімумів економічних показників сві-

тової економіки); 2 цикл: з 1844-1851 до 1890-1896 рр.; 3 цикл: з 1891-1896 до 1945-1947 рр.; 4 
цикл: з 1945-1947 до 1981-1983 рр.; 5 цикл: з 1981-1983 до ~ 2018 (прогноз); 6 цикл: з ~ 2018 до 
~ 2060 (прогноз).  

Варто зазначити, що після 2030-х (2050-х за іншими даними) можливе настання технологі-
чної сингулярності (NBIC-конвергенція, як конвергенція нано-, біо-, інформаційних та когніти-
вних технологій) [10], яка не піддається на даний момент аналізу і прогнозу. Якщо ця гіпотеза 
вірна, то К-цикли можуть обірватися ближче до 2030 року. 

Однак, є відмінності в датуванні «посткондрат’євских» циклів. Аналізуючи ряд джерел [10] 
дослідники наводять такі межі початку і кінця «посткондрат’євских» хвиль: 3 цикл: з 1890-1896 
до 1939-1950 рр.; 4 цикл: з 1939-1950 до 1984-1991 рр.; 5 цикл: з 1984-1991 до…(?). 

Як бачимо, не існує узгодженості щодо чітких періодів. Звісно це походить і від специфіки 
певного економічного явища, що аналізується. 

Аналізуючи кон’юнктуру світового і українського ринку (як “частини цілого” складної си-
стеми) продукції металургійної галузі важливо виділити головні тенденції розвитку.  

Для світової індустрії виробництва сталі за даними World Steel Association (WSA) [20] з 
1946 по 1973 рр. середньозважений темп річного приросту (CAGR) виробництва сталі в Cвіті 
склав 7,0 %, з 1974 по 1994 рр. - 0,1 %, а з 1995 по 2010 рр. - 4,3 %. В 2004 р. виробництво сирої 
сталі у Світі перевищило 1 млрд т. Економістами WSA виділено 4 віхи розвитку (рис. 1, табл.1). 

Для визначення достовірності на підставі власного аналізу за співставленням найбільших 
статистичних баз даних [21,22,23] авторами отримано уточнені значення CAGR виробництва 
сталі у Світі які представлено нижче (табл.2., ст. 5). 

Крім темпів приросту, за якими характеризують світову індустрію виробництва сталі, існує 
дуже важлива характеристика - циклічність, що виявлено автором (рис. 2) при аналізі історич-
ного тренду розвитку. Дана особливість характерна багатьом економічним процесам, тому її 
врахування робить процес стратегічного планування більш зваженим. 

Так, розглядаючи історичні тенденції індустріального розвитку металургійної галузі можна 
сказати, що попри вплив багатьох чинників у кон’юнктурі (даної галузі) прослідковується ви-
ражена циклічність (рис. 2). Це пояснює нестабільність розвитку ринку сталі і робить його про-
гнозування ефективнішим. 
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Таблиця 2 
Виділення 4 основних віх розвитку світової індустрії виробництва сталі 

№ Назва віхи/ери Період 

Середньозважений 
темп річного при-
росту виробництва 
сталі (CAGR)*, % 

Уточнені на підставі розрахунку 
середньоарифметичних значень 
CAGR* за співставленням даних 
[21, 22, 23], % 

1 2 3 4 5 
I Ера становлення до 1945 року 5,1 5,1 
II Золота ера 1946-1973 роки 7,0 6,95 
III Ера стабільності  1974-1994 роки 0,1 0,27 

IV Ера Азії з 1995 року 4,3 4,59 
Примітка: *CAGR розраховано окремо за періодами віх для 1900-1945 рр., 1946-1973 рр., 1974-1994 рр., з 1995 

р. 
Основними споживачами ЗРС у світі є металургійні комбінати, тому потреба на цю сиро-

вину буде визначатися станом та перспективами розвитку світового металургійного виробниц-
тва, яке має циклічний характер, коли після зниження обсягів виробництва спостерігається під-
несення.  

Тобто аналіз тренду розвитку виробництва сирої сталу у Світі дозволяє зробити висновок, 
що його функція має стійку (R²=0,7919) тенденцію до зростання, що виражається лінійною 
компонентою з функцією 

у = 8,24437 х       (1) 
де x - час, порядковий номер року (наприклад, 1999, 2000, 2001, і т.ін.); y - сумарні річні обсяги 
виробництва сирої сталі у Світі, млн т/рік. 

Проте, щодо тенденції зростання, то її більше (R²=0,9575) характеризує експоненційна фу-
нкція 

у = 34,9301821  е 0,0341487 х      (2) 
З теорії кібернетики відомо, що функцією поліному 6-го ступеня можна описати будь-який 

динамічний процес. Так, використовуючи функціональні можливості Excel побудуємо тренд 
для часового ряду виробництва сирої сталі у Світі за період 1900-2012 рр., використавши полі-
номіальну функцію 6-го ступеня. Застосувавши дану функцію можна підкреслити, що графіч-
ний аналіз тенденцій розвитку аналізованого процесу дає підставу стверджувати, що існує чіт-
ко виражена циклічність розвитку у часі. Видно, що коливання значень показників мають тен-
денцію до зростання. Це підтверджується шляхом побудови лінійної функції тренду (рис. 2).  

 
Джерело: побудовано автором на підставі даних WSA, IMF, USGS, UNCTAD [20-23] 

Рис. 2. Глобальні бізнес цикли та 4 основні віхи розвитку світової індустрії виробництва сталі  
1900-2012 з побудовою апроксимуючих кривих функцій: лінійного, експоненційного трендів  

та поліноміального тренду 6-го ступеня 
Циклічність, що досить точно (R²=0,9897) виявлено автором на підставі описової функції 

апроксимації часового ряду значень виробництва сирої сталі у Світі, застосовуючи поліном 6-



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 36, 2014 310 

го ступеня через можливості MS Excel. На рис. 2 отриману (у середовищі MS Excel) функцію 
лінії тренду, яку наведено (скорочено) у експоненційній формі запису дійсних чисел (див. рис. 
2). Шляхом інтерпретації нормалізованої форми чисел виразу отримано формулу (3) 

4935,4462408 + 3·5,26392602 -4·1,23667938

 + 4·0,06800640 - ·0,00155567 + ·1,51163·10 -  ·5,25564·10
2

345-56-8

xx

xxxxy




, (3) 

що також можна записати у формі (4) 

4935,4462408 + 3·5,26392602 -4·1,23667938

 + 4·0,06800640 - ·0,00155567 + 63·0,00001511 -  256·0,00000005
2

3456

xx

xxxxy




.  (4) 

Багато дослідників пов'язують зміну хвиль з технологічними укладами (див. рис. 1). Про-
ривні технології відкривають можливості для розширення виробництва і формують нові секто-
ри економіки, що утворюють новий технологічний уклад. Крім того, К-хвилі є однією з найва-
жливіших форм реалізації індустріальних принципів виробництва [10]. 

Досить відомим є факт того, що до соціальних та економічних об’єктів та процесів, що ма-
ють експоненційний характер динаміки розвитку, у певний момент часу відбувається перегин у 
точці неповернення [9]. Дане твердження щодо можливих теоретичних наслідків експоненцій-
ного характеру поширення у часі є досить логічним та практично обґрунтованим, адже основ-
ним стримуючим фактором (обмеженням у часі) є природно обумовлена обмеженість залізору-
дних ресурсів. Звичайно, потреби галузі можуть бути також забезпечені і іншими продуктам, 
що частково виступають замінниками (субститутами) відносно ЗРП для металургійного переді-
лу, а саме металобрухтом (ломом) та ПВЖ.  

Проте їх застосування вимагає також і технічно-технологічного стрибка індустрії, як пере-
ходу значної кількості підприємств, що виробляють сиру сталь з використанням доменного 
процесу, що є найбільш поширеним на цей час, на електродуговий та інші, що використовують 
відмінні від ЗРП види металургійної сировини. 

З погляду економічної науки це підтверджує концептуальну теорією бізнес циклів індустріаль-
них ринків. У даному випадку виявлено, що для аналізованого процесу виробництва сирої сталі у 
світі один цикл становить у середньому (~) 51 рік.  

На підставі аналізу статистично-значимої вибірки, що охоплює значну ретроспективу (історії) 
розвитку виробництва сталі у Світі за існуючими (основними) технологіями за 1900-2012 роки (112 
років) виявлено 2,5 таких цикли, а саме 2 повних та зроблено теоретичне припущення щодо насту-
пного прогнозного (циклу): 

I цикл (повний/закінчений) - 1905-1957 р.р. з точкою розвороту 1946 року, 
II цикл (повний/закінчений) - 1958-2007 р.р. з точкою розвороту 1996 року, 
III цикл (не повний/не закінчений) - з 2008 року теоретично до 2056-59 року (прогноз) з то-

чкою розвороту 2044-47 року. 
Вважається,що для виявлення чіткої закономірності необхідно її ідентифікувати не менше 

трьох разів. У даному випадку ідентифіковано тільки 2 повних цикли. Тому твердження про 
існування довгострокової тенденції щодо 51-річних циклів виробництва сирої сталі у Світі є 
гіпотезою. 

Для аналізу взято період 1900-2012 рр. Варто зауважити, щодо 1945 р. економіка вийшла на 
економічно доцільний рівень промислового виробництва сирої сталі та металоспоживання, що 
пояснюється тим, що відбувався поступовий розвиток індустрії становлення багатьох ринків 
споживання (продукції ГМК) металопродукції, що обґрунтували збільшення потужностей та 
розвиток технологій виробництва сталі. 

На особливу наукову увагу заслуговує той факт, що рік початку біржової торгівлі ЗРП у 
2008 року, співпадає з теоретичним початком нового суперциклу ГМК, ознаменувавши його.  

Таким чином, дана подія є наслідком природного циклічного процесу еволюції індустрії 
(ГМК). 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 36, 2014 311

Таблиця 3 
Характеристики бізнес-циклів (К-хвиль) світового виробництва сталі як чотирьохфазної системи  

 

Назва фази 
суперциклу 

Напрям зміни темпу економі-
чного зростання (CAGR, %) 

виробництва сталі 

Позначення 
тенденції 
тренду  
К-хвилі 

Фактичні та прогнозні межі про-
ходження фаз суперциклів, роки 

Середня 
кількість 
років у 
фазі 

Середнє 
арифмети-
чне CAGR 
за пері-

одами фаз
1905-1917 рр. 
1958-1970 рр. 

P 
(prosperity) – 
процвітання. 

↑ 
(підвищувальний) 

А 
2008-(~) 2020 рр. (прогноз) 

13 7,32% 

1918-1932 рр. 
1971-1983 рр. 

R  
(recession) – 

 рецесія 

↓ 
(понижувальний) 

B 
2021-2034 рр. 

14 -0,18% 

1933-1945 рр. 
1984-1995 рр. 

D  
(depression) –
депресія 

↓ 
(понижувальний) 

B 
(~) 2035 – (~) 2047 рр. (прогноз) 

13 4,46% 

1946-1957 рр. 
1996-2007 рр. 

E  
(improvement) 
– зростання 

↑ 
(підвищувальний) 

А 
(~) 2048 -(~) 2059 рр. (прогноз) 

12 7,34% 

 
Застосувавши поліноміальну теоретичну криву до прогнозування стану об’єкту (рис. 3), 

при виділенні періоду після закінчення «Ери становлення» (1900-1945 рр.) з 1946 до 2012 року, 
можна сказати, що досить вірогідним є початок фази зниження з 2022-2023 р.р. Можливість 
цього підтверджується коефіцієнтом детермінації функції, що є статистично значимим (R² = 
0,988). 

 
 

Рис. 3. Теоретичний прогнозний тренд на основі побудови поліноміального тренду 6-го ступеня  
 (горизонт до 2020 року) кривої емпіричної функції обсягів виробництва сирої сталі у Світі 

 
Важливим правилом у теорії прогнозування є використання вибірки, що перевищує гори-

зонт надання прогнозу не менш ніж втричі. Тому для надання зваженого прогнозу на 10 років 
статистично значима (змістовна) вибірка повинна включати значення на менше ніж за 30 
останніх років, тобто приблизно з 1980 до 2010 рр. Використання більшого проміжку, що охоп-
лює значення явища, яке вивчається, динаміку розвитку якого охоплено за 66 останніх років (з 
1946 до 2012 рр.), дозволило нам досягти більшої обґрунтованості теоретичних значень прогно-
зу емпіричної кривої виробництва сирої сталі у Світі. 

Варто сказати, що додатковим індикатором зміни глобального тренду може слугувати ана-
ліз за процедурою лінійної фільтрації часового ряду, що встановлюються за кількістю точок 
залежно від аналітичного завдання. Чим більше точок враховується при їх побудові, тим більш 
короткі коливання процесу вони відображають. Відповідно з поставленим у публікації завдан-
ням, було вирішено побудувати ковзні середні з лінійною фільтрацією за обраними точками 
лінійних фільтрів апроксимуючих (згладжених) кривих обсягів виробництва сирої сталі у Світі. 
Даний інструмент подібний до тих, що використовується при технічному аналізі у біржовій то-
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ргівлі. Підбір чисел для встановлення фільтрів можна здійснити за Числами Фібоначчі (Golden 
ratio). Так, шляхом підбору з елементів послідовності (Фібоначчі) нами обрано числова 3,5,8.  

Аналітичний зміст інструменту полягає у тому, що отримані графічні лінійні фільтри є лі-
ніями підтримки, мають функцію індикатора для аналізованого процесу. Так, при перетині 
трьох побудованих ліній відбувається зміна тренду на протилежний напрямок (див. рис. 3), 
тобто перехід (зміна) фази зростання фазою спаду або навпаки. Коли апроксимуючі криві за-
ймають положення під емпіричною кривою аналізованого показника, вони вказують на продо-
вження фази підйому, а при їх положенні над - на протилежну фазу відповідно. 

Висновки і напрямки подальших досліджень. Авторами виявлено існування 51-річного 
явища кон’юнктурної циклічності у функціонуванні металургійної галузі на підставі аналізу 
виробництві сирої сталі у Світі на проміжку, що охоплює більше (>)110 років (1900-2012 рр.).  

Визначено характерний період хвиль індустріального розвитку ГМК - 50 років з можливим 
відхиленням у 3 роки (від 47 до 53 років). Цикли складаються з послідовних фаз відносно висо-
ких і відносно низьких темпів економічного зростання. Моделі, отримані на підставі статисти-
чної характеристики тенденцій розвитку процесу у часі, можуть бути застосовані для довго-
строкового стратегічного планування на підприємствах, що входять до ГМК. Теоретичні зна-
чення, отримані на підставі аналізу емпіричної кривої процесу, можливо уточнити шляхом по-
дальшого статистичного дослідження менших проміжків часу та виявлення підциклів і їх часо-
вих характеристик, а також сезонності. Зауважимо, що данні функції несуть більше інформати-
вний характер, згладжуючи загальний напрямок розвитку на певному проміжку часу. Вони не 
мають на меті точне прогнозування з відображенням очікуваних змін у найдрібніших деталях.  

Неминучі відхилення від тренду є предметом поглибленого дослідження, необхідність яко-
го визначається виходячи з завдання, що вирішується дослідником. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСУ  
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО УСТАТКУВАННЯ  

 

Проведено аналіз визначення методологічних підходів до оцінки ефективності відтворення основних фондів пі-
дприємств; визначено взаємозв’язок між часом впровадження нового устаткування і економічним ефектом від впро-
вадження нового устаткування.; удосконалено методологічний підхід визначення оптимального часу впровадження 
нового устаткування за критерієм максимального економічного ефекту. 

 

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними задачами. Економічна сутність і ма-
теріально-речовий зміст виробничих фондів служать визначальними характеристиками функці-
онування та розвитку будь-якого виробництва. Зростання й удосконалення засобів праці забез-
печують безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого 
персоналу, що в свою чергу, обумовлює конкурентні переваги підприємств. В умовах підви-
щення темпів науково-технічного прогресу та постійної конкуренції виникає необхідність ви-
значення оптимальних строків заміни діючого морально застарілого обладнання новим, насам-
перед, за критерієм економічного ефекту від впровадження нового устаткування.  

Аналіз досліджень і публікацій. В економічній літературі питанням відтворення основних 
виробничих фондів займалися багато науковців: Бойчик I.М, Покропивний С.Ф., Ігнашкіна Т.І, 
Гетьман О.О., Шаповал В.М., Мосаковський Я.В. та ін. Проте питання щодо вибору оптималь-
ного строку заміни морально застарілого устаткування недостатньо досліджено і потребує ком-
плексного аналізу даної проблеми на виробництвах різних галузей господарювання. 

Постановка завдання. Для підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних 
умовах пріоритетне значення відводиться своєчасній заміні й мобілізації морально застарілого 
устаткування та організації прискореного введення в експлуатацію придбаної нової техніки.  

Метою статті є визначення методологічного підходу щодо вибору оптимального часу впро-
вадження нового обладнання. 

Викладення матеріалу та результати. Виготовлення продукції здійснюється в процесі 
взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим 
складом становлять виробничі фонди підприємства.  

Протягом свого тривалого функціонування основні фонди зазнають фізичного (матеріаль-
ного) й економічного спрацювання, а також техніко-економічного старіння. Особливу увагу в 
реальному часі приділяють моральному зносу основних фондів. Сутність морального зносу по-
лягає в тому, що деякі основні фонди, фізично ще придатні для виробничої діяльності, можуть 
стати в конкретних умовах невигідними для подальшого їх використання унаслідок наявності 
більш досконалих і економічно ефективних основних фондів або фондів, що забезпечують ко-
мфортніші 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. Прийняття рішення щодо 
подовження або скорочення строків експлуатації залежить від цілей підприємства. Якщо під-
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приємство націлюється на отримання короткочасних прибутків, то не скорочують строки екс-
плуатації машин за критерієм морального зносу, тому що подовження періоду функціонування 
машин і устаткування дає змогу зменшити обсяг щорічної заміни спрацьованих засобів праці і 
за рахунок цього спрямувати більше ресурсів для розширеного їхнього відтворення, але спри-
чиняє зниження сукупної продуктивності діючих знарядь праці, значне збільшення витрат на 
їхнє утримання та експлуатацію. Скорочення строків експлуатації машин (устаткування), з од-
ного боку, призводить до зменшення техніко-економічного старіння знарядь праці, підвищення 
технічного рівня підприємств, зростання продуктивності праці, зниження ремонтно-
експлуатаційних витрат, а з іншого, - обумовлює збільшення собівартості продукції за рахунок 
амортизаційних сум, потребує більших інвестиційних ресурсів для нарощування виробничих 
потужностей підприємства. Саме тому, строки експлуатації машин і устаткування мають бути 
оптимальними, тобто такими, що забезпечують найменші затрати суспільної праці на їхнє ви-
готовлення й використання у виробничому процесі протягом усього періоду функціонування. 

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-
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.  

Аналіз теоретичних підходів показав, що найбільш поширеною є методика визначення за 
мінімальною величиною так званих питомих затрат суспільної праці на одиницю корисного 
ефекту (наприклад, сумарної продуктивності устаткування за різних строків його функціону-
вання) [3]. Іноді, на практиці використовують оцінку за критерієм ефективності використання 
основних фондів, наприклад, за показником фондовіддачи. Для оцінювання й аналізу процесу 
відтворення основних фондів підприємств використовується система взаємопов’язаних показ-
ників. Найважливішими з них є коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів [1]. На наш 
погляд, найбільш доцільним підходом для оцінки економічної доцільності заміни діючого і ви-
знаного морально застарілим устаткування на нове є підхід, який запропонував проф. Я.В. Мо-
саковський [4]. Суть даного підходу полягає у визначенні економічного ефекту від здійснення 
заміни морально застарілого устаткування і враховує величину додаткового прибутку який 
отримає підприємство при заміні морально застарілого устаткування новим та величину втрат 
підприємства у зв'язку з достроковою ліквідацією недоамортизованого устаткування. Отже, 
оцінку економічної доцільності заміни діючого і визнаного морально застарілим устаткування 
на нове, визначають за узагальненою формулою 

Ееф = Пдод. - (Зобл + Вкред),      (1) 
де Пдод.  величина додаткового прибутку, який отримає підприємство протягом (Тнд - t) років при 
заміні морально застарілого устаткування новим і розраховується за формулою [4]: 
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де Qнi - обсяг виробництва у i-му році при використанні нового устаткування, (од./рік); Сд, Сн, 
Цд, Цн, - витрати виробництва и ціни одиниці продукції при використанні відповідно діючого и 
нового обладнання у i-му році, (грн). 

Чим менше величина t, тим більше величина додаткового прибутку. 
Зобл. - величина втрат підприємства у зв'язку з достроковою ліквідацією недоамортизовано-

го устаткування після t, років його експлуатації і розраховується за формулою [4] 
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де Фд - балансова вартість обладнання, що діє з урахуванням супутніх витрат, грн.; Тнд - норма-
тивний термін служби устаткування, що діє, років (або інших календарних періодів); Кр - кое-
фіцієнт реалізації недоамортизованого устаткування; (1-Кр) - коефіцієнт економічних втрат пі-
дприємства при реалізації недоамортизованого устаткування. Його величина менше одиниці 
унаслідок неможливості продажу фундаментів і основ від стаціонарних машин і устаткування, 
що реалізуються; втрат засобів, вкладених у лінії електропередачі, зв'язку, водопроводу і інших 
споруд, необхідності в додаткових витратах для позачергового ремонту устаткування після йо-
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го демонтажу і наявності інших витрат, що не компенсуються. Величина коефіцієнта Кр визна-
чається індивідуально для конкретного устаткування. За відсутності даних величина Кр зазви-
чай приймається рівною 0,6-0,8. Із збільшенням t величина Зобл знижується. 

Вкред - визначає сумарні витрати підприємства протягом (Тнд - t) років на оплату додаткового 
кредиту, узятого для покупки нового, дорожчого устаткування і розраховується за формулою [4] 

))(( tТФФСВ ндднкредкред  ,     (4) 

де Скред - ставка кредиту, що використовується для покупки нового устаткування, грн./рік за 1 
грн. кредиту; Фд і Фн - балансова вартість відповідно діючого і нового устаткування з врахуван-
ням супутних витрат грн.; Тнд - нормативний термін служби устаткування, що діє, років. 

У випадку, якщо нове устаткування коштуватиме менше діючого обладнання, величина 
Вкред буде мати негативне значення. 

Величина економічного ефекту або збитку Ееф при заміні устаткування, що діє, новим після 
t років його експлуатації - величина змінна. Вона змінюється в межах до Тнд і визначає кількість 
років або інших календарних періодів експлуатації аналізованого устаткування на момент рі-
шення питання про доцільність його подальшої експлуатації по фактору зносу.  

Зі зміною величини t, значення і величина економічного ефекту заміни устаткування теж 
змінюється. Те значення t, при якому ефект буде позитивним, визначить мінімально необхідний 
термін t=tmin експлуатації устаткування, що діє. Те значення topt, при якому величина Ееф, має 
максимально позитивне значення Ееф=Ееф.max, визначить економічно оптимальний термін 
експлуатації застарілого устаткування. 

Послідовність дій, направлених на визначення економічно оптимального терміну служби 
діючого устаткування по чиннику його морального зносу складається з наступних етапів: 

I етап - Визначаємо величини собівартості виготовлення виробів при використанні діючо-
го та нового устаткування по роках їх експлуатації при річній потребі в даній продукції. 

II етап - Розраховуємо величини втрат і економічного ефекту при достроковому 
припиненні експлуатації морально застарілого діючого устаткування при різних значеннях t, 
користуючись залежностями (2-4).  

Для наочності та зрозумілості, розглянемо зазначений підхід на прикладі гіпотетичного пі-
дприємства, продуктивність якого складає 13 тис. шт./рік, собівартість одиниці продукції - 85 
грн./шт.  

Вважаємо, що величини собівартості продукції на діючому і новому устаткуванні, які хара-
ктеризуються якісними показниками, змінюються після третього року експлуатації.  

Таблиця 1 
Собівартість виготовлення продукції на новому і діючому обладнанні при продуктивності 13 тис. шт./рік 

 
Собівартість виготовлення, грн./шт. 

Роки експлуатації устатку-
вання, що діє 

Роки експлуатації 
нового устаткування на діючому устаткуванні 

на новому устаткуван-
ні 

1 0 85 0 
2 0 85 0 
3 1 85 83,7 
4 2 89,3 83,7 
5 3 93,7 83,7 
6 4 98,4 87,8 
7 5 103,3 92,2 
8 6 108,5 96,9 

 
З результатів, що представлено у табл. 2 показано, що найбільш доцільно впроваджувати 

нове обладнання на шостому році експлуатації діючого обладнання, тому що спостерігається 
максимальний економічний ефект, хоча позитивний ефект від заміни устаткування вже спосте-
рігається на четвертому році роботи діючого обладнання.  

На підставі проведених  розрахунків, побудовано графік взаємозв’язку часу впровадження 
нового устаткування і економічного ефекту від впровадження нового устаткування (рис. 1).  

Як видно з рисунку, графік є параболою з точкою перегину, що відповідає максимальному 
ефекту. 
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Таблиця 2 
Результати розрахунків економічного ефекту при використанні нового устаткування 

 
Тривалість екс-
плуатації устат-
кування, що діє, 

роки 

Додатковий прибуток від замі-
ни устаткування, що діє, новим, 

Пдод, грн. 

Збитки від дострокової ліквіда-
ції недоамортизова 
ного устаткування 

(Зобл+Вкред), грн. 

Ефект, Ееф грн. 
при виробничій про-
грамі 13 тис.шт./рік 

1 - - - 
2 650698 1200000 -549302 
3 805194 1000000 -194806 
4 844464 800000 44464 
5 768601 600000 168601 
6 577426 400000 177426 
7 322291 200000 122291 
8 0 0 0 

 
Рис. 1. Величина економічного 

ефекту від впровадження нового  
 
Отже, при визначенні 

ефекту від впровадження но-
вого устаткування в певний 
проміжок часу спостерігаєть-
ся параболічний характер за-
лежності величини еко-
номічного ефекту від впрова-

дження нового устаткування і описується рівнянням параболи за відомою формулою (5) 
Ееф=аt2+вt+c,      (5) 

де t - час впровадження нового устаткування.  
Тоді графічний підхід визначення оптимального часу впровадження нового устаткування 

за критерієм економічного ефекту представлено на рис. 2. 
Рис. 2. Графічний метод визначення 

оптимального часу впровадження нового 
устаткування за критерієм максимального 
економічного ефекту 

 
Дане спостереження виявляє 

нові можливості при визначенні 
бажаного ефекту в певний період 
часу.  

Висновки та напрямок пода-
льших досліджень. Розглянуті 
теоретичні питання визначення 
оптимального часу впровадження 

нового устаткування за критерієм максимального економічного ефекту дозволить керівникам 
обґрунтовувати управлінські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності підприємст-
ва.  
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Удосконалено теоретичні та методичні положення щодо визначенння конкурентних переваг при здійсненні зо-
внішньоекономічної діяльності підприємства. 

 

Проблема та її з′вязок з науковими та практичними завданнями. Сьогодні необхідність 
конкуренції обумовлена відкритістю українського ринку для багатьох груп товарів, і до поки ці 
товари проникають на наш ринок, підприємства вимушені враховувати умови конкуренції. 
Конкуренция є досить тонким і гнучким механізмом управління підприємством.  

Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з 
ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та по-
кращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Загост-
рення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-
виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців. Значимість цієї про-
блеми надзвичайно посилюється в умовах входження України у міжнародний конкурентний 
простір, прискорення глобалізаційних процесів.  

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні та методичні проблемні питання щодо ви-
значенння конкурентних переваг підприємства займалося багато вчених як в Україні, так і за 
кордоном. Серед них З.М. Борисенко, А.В.Войчак, Р.В. Камишніков, А.А. Воронов, А.Л. Гапо-
ненко та інши [1-4]. Питання щодо визначенння конкурентних переваг з метою здійснення зов-
нішньоекономічної діяльності є актуальним у сучсних ринкових умовах.  

Постановка завдання. Конкурентоспроможність продукції - вирішальний фактор його 
комерційного успіху на розвитому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що озна-
чає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки  по  своїм  
якісним,  технічним, економічним, естетичним характеристикам, але і по комерційним і іншим 
умовам його реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс, реклама).  

В умовах ринкової економіки, які склалися в Україні, організація підвищення конкуренто-
спроможності продукції підприємства стає об'єктивною необхідністю, так як в сучасній конку-
рентній боротьбі при всій її масштабності, динамізмі і гостроті виграє той, хто аналізує і бо-
реться за свої конкурентні позиції. 

Існує багато шляхів конкуренції та стратегій підприємства: виробнича, товарна, цінова і 
т.д. Але в основі будь-якої стратегії лежать (повинні лежати) конкурентні переваги.  

 Конкурентна перевага - це становище фірми на ринку, яке дозволяє їй долати сили конку-
ренції та приваблювати покупців. Конкурентні переваги створюються унікальними матеріаль-
ними та нематеріальними активами, котрими володіє підприємство, тими стратегічно важливи-
ми для даного бізнесу сферами діяльності, котрі дозволяють перемагати в конкурентній боро-
тьбі. Основою конкурентних переваг, таким чином, є унікальні активи підприємства чи особли-
ва компетентність в сферах діяльності, важливих для даного бізнесу. Конкурентні переваги, як 
правило, реалізуються на рівні стратегічних одиниць бізнесу та є основою ділової (конкурент-
ної) стратегії підприємства. 

Можливі різні підходи до використання конкурентних переваг, що надає можливість у 
найбільшому ступені задовольняти потреби споживачів, одержувати максимальний прибуток, 
перемагати у конкурентній боротьбі. 

Викладення матеріалу та результати. Для досягнення і постійної підтримки об'єкта кон-
курентоздатним на планованому ринку (зовнішньому) необхідно  підтримувати завойовані кон-
курентні переваги, шукати і реалізовувати нові. 

Конкурентна перевага організації (фірми) - перевага за рахунок високої компетентності фі-
рми в будь якій області чи діяльності у випуску товару в порівнянні з конкуруючими фірмами. 
Фактор конкурентної переваги - конкретний компонент (фактор) зовнішнього чи внутрішнього 
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середовища фірми, по якому вона перевершує конкуруючі фірми. Фактори можуть бути такти-
чними і стратегічними. 

Тактичний фактор конкурентної переваги фірми - конкретний компонент (фактор) зовніш-
нього чи внутрішнього середовища фірми, по якому вона чи перевершує, чи буде перевершува-
ти в найближчий період не більше року) конкуруючі фірми. 

Стратегічний фактор конкурентної переваги фірми - конкретний компонент (фактор) зов-
нішнього чи внутрішнього середовища фірми, по якому вона може перевершити конкуруючі 
фірми після виконання в перспективі конкретних умов, що визначають перевагу аналізованого 
компонента фірми в порівнянні з конкуруючими. Віддаленість терміну реалізації стратегічного 
фактора конкурентної переваги фірми може бути не менш двох років. Конкретний термін ви-
значається  ієрархічним рівнем фактора, складністю об'єкта й актуальністю проблеми.      

Вплив НТП на конкурентоспроможність знаходить свій вираз у постійному удосконаленні 
технологій, що вживаються підприємствами, організації виробництва та стратегії керування . 
Застосування більш продуктивного і дешевого у експлуатації обладнання дозволяє підприємст-
вам скоротити витрати виробництва, утворюючи тим самим можливість зниження продажних 
цін при незмінному або збільшуючому прибутку. 

Виразом конкурентоспроможності підприємства є продукція, яку воно виготовляє. Біль-
шість моделей, що використовуються для аналізу «портфелю підприємства», базується на ви-
значенні конкурентоспроможності продукції. Кожний з етапів життєвого циклу товару має спе-
цифічні характеристики конкурентоспроможності. Так, на перших етапах – зародження та ви-
хід на ринок – ними можуть бути швидкість проектних робіт і час виходу на ринок. Далі на пе-
рший план виходять показники рентабельності, продуктивності тощо. 

Кожний продукт або послуга цінні настільки, наскільки вони можуть задовольняти потреби 
споживача, тому в усіх показниках, що характеризують той чи інший продукт або послугу, бу-
дуть використовуватися об'єктивні та суб'єктивні, кількісні та якісні параметри й показники, які 
більшою чи меншою мірою відбивають рівень задоволення потреб. Чим вищий цей рівень, тим 
більш конкурентоспроможний продукт випускає підприємство . 

Потрібно розрізняти параметри та показники конкурентоспроможності (рис.1). 
Параметри конкурентоспроможності - це найчастіше кількісні характеристики властивос-

тей товару, які враховують галузеві особливості оцінки його конкурентоспроможності. Розріз-
няють окремі групи параметрів конкурентоспроможності: технічні, економічні, нормативні (рі-
зних типів). 

Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей товару, що ви-
значають особливості галузі та способи його використання, а також функції, які виконує товар 
у процесі його використання. 

Економічні параметри визначають рівень витрат на виробництво та ціни споживання через 
витрати на купівлю, обслуговування, споживання, утилізацію товару. 

Нормативні параметри визначають відповідність товару встановленим нормам, стандартам 
і вимогам, що обумовлені законодавством та іншими нормативними документами. 

Показники конкурентоспроможності - це сукупність системних критеріїв кількісної оцінки 
рівня конкурентоспроможності товару, які базуються на параметрах конкурентоспроможності. 

Перелік показників конкурентоспроможності залежить від об'єкта досліджень, а також від 
обраної методики визначення конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність підприємства. Конкурентоспроможні продукти - це результат 
функціонування конкурентоспроможної організації, здатної їх створити, виготовити та забезпе-
чити необхідний рівень споживання у замовників. Основне тут - наявний потенціал, уміння йо-
го ефективно використовувати та розвивати. 

Конкурентоспроможність організації не є її постійною характеристикою, вона визначає 
здатність вести успішну конкурентну боротьбу, протистояти у певний період основним конку-
рентам. Зі змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищах змінюються також порівняль-
ні конкурентні переваги щодо інших підприємств галузі. Виходячи з цього можна стверджува-
ти, що конкурентоспроможність організації - це поняття відносне, оскільки його можна визна-
чити лише на основі зіставлення окремих характеристик підприємства з характеристиками ін-
ших, аналогічних фірм. Конкурентоспроможність підприємства залежить від об'єкта порівнян-
ня, а також від факторів, які застосовуються для оцінки конкурентоспроможності. Не можна 
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говорити про абсолютну конкурентоспроможність підприємства: воно може бути «номер один» 
у своїй галузі в національній економіці й бути неконкурентоспроможним на міжнародних рин-
ках. 

 
Рис.1. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності товару 

 
В умовах ринкової економіки зібрати всю необхідну й повну інформацію про конкурента 

неможливо, проте доцільно ретельно аналізувати поточний стан конкурента, його конкурентну 
позицію в галузі, потенціал конкурента та стратегію його використання, а також цілі конкурен-
та на коротко- та довгостроковий період. 

Для збереження чи, навпаки, зміни конкурентних переваг у зв'язку зі змінами конкурентно-
го середовища і переваг споживачів необхідний постійний моніторинг дій конкурентів і від-
стеження змін споживчих переваг. 

Покращення якості засобів і предметів виробництва відіграє важливу роль в інтенсифікації 
виробництва. Ріст продуктивності, надійності, довговічності виробів рівнозначний збільшенню 
обсягів їхнього випуску без нарощування витрат на матеріальні і трудові ресурси. Висока 
якість предметів споживання сприяє досягненню більш повного задоволення матеріальних і 
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культурних потреб. Якість продукції має також вирішальне значення для підтримки і підви-
щення конкурентоздатності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

На рівень конкурентоспроможності підприємства впливає науково-технічний рівень і сту-
пінь удосконалення технологій виробництва, використання новітніх винаходів та відкриттів, 
залучення сучасних засобів автоматизації виробництва. 

Рівень конкурентоспроможності підприємства залежить від того, якими товарами вони тор-
гують, де і як товари споживаються. 

Конкурентні позиції підприємства на ринку залежать також від тієї підтримки, яку фірма 
отримує з боку національних державних органів і інших організацій шляхом надання гарантій 
експортних кредитів, їх страхування, звільнення від податків, надання експортних субсидій, 
забезпечення інформацією про кон'юнктуру ринку та ін. 

Як правило, конкурентоспроможним є підприємство (фірма), що здатне довгий час залиша-
тися прибутковим в умовах відкритої ринкової економіки. 

До кола показників, які визначають конкурентоспроможність підприємства, включаються: 
частка на внутрішньому і світовому ринках; чистий доход на одного зайнятого; чисельність 
зайнятих; кількість основних конкурентів. 

Зарубіжні дослідники класифікують і визначають для всіх рівнів цінову і структурну кон-
курентоспроможність. Остання, іноді, визначається як „конкурентоспроможність за обсягом", 
або „загальна конкурентоспроможність підприємств". Виділення цього типу конкурентоспро-
можності відображає той об'єктивний процес, коли міжнародна конкуренція переміщується із 
цінової сфери в сферу, де конкурують національні умови виробництва. Іншими словами, струк-
тура конкурентоспроможності являє собою інтегральне поняття, в якому відображається виро-
бничий, технологічний, експортний потенціал національної економіки. 

Існує цілий ряд методик оцінки конкурентоспроможності з урахуванням як цінових, так і 
нецінових факторів. Особливу роль при аналізі конкурентоспроможності експортної продукції 
відіграє фактор часу. Приймається до уваги так звана теорія „життєвого циклу" товару [3]. 

У практиці проведення оцінки конкурентоспроможності, в основному, аналізуються техні-
чні параметри (наприклад показники потужності, вантажопідйомність, надійність і тип), менше 
уваги приділяється економічним показникам таким як ціна, витрати виробництва, вартість спо-
живання, ефективність експорту, тощо. За однією з існуючих методик рівень конкурентних пе-
реваг та конкурентоспроможності товару визначається як співвідношення продажної ціни екс-
портного товару до „еталонної  ціни", або середньозваженої ціни аналогічного товару, який ко-
ристується найбільшим попитом на даному ринку. 

У практиці зарубіжних фахівців існують спеціальні індикатори та методи визначення ціно-
вої конкурентоспроможності за даний період. Визначення цінової конкурентоспроможності та 
конкурентних переваг на внутрішньому національному ринку, як правило, проводиться шляхом 
порівняння цін внутрішнього ринку і цін імпортних товарів, або світових цін. На зарубіжному 
ринку співставляються три показники: витрати виробництва в національній валюті; обмінні ку-
рси валют; розміри прибутків (різниця між продажною ціною на ринку і витратами виробницт-
ва). 

Аналіз конкурентного середовища проводять за напруженістю конкурентної боротьби між 
продавцями; загрозою виходу на ринок нових фірм; оцінці існуючих бар’єрів для входу на ри-
нок (високий, середній, незначний; причини); вплив постачальників (високий, середній, незна-
чний; причини).  

Ризик входу потенційних конкурентів створює небезпеку прибутковості компанії. З іншого 
боку, якщо цей ризик малий, компанія може підвищувати ціну і збільшувати доходи. Конкуре-
нтна сила цього фактора достатньо залежить від висоти бар'єрів входу (вартості входу в галузь). 
Ймовірність появи нового гірничо-збагачувального комбінату дуже низька, бо це потребує зна-
чних капіталовкладень та й враховуючи, що ГЗК будують біля потужних місць залягання руд-
них порід, а всі ці місця на планеті вже відомі. 

 Щодо гірничо-металургійної галузі, то можна помітити, що особливо гострої конкуренції 
немає. Ринок уже розподілений між ГЗК - споживачі обирають постачальника в залежності від 
хімічно-фізичних властивостей, що у всіх гірничо-збагачувальних комбінатів мають як позити-
вні характеристики, так і негативні. Проте, серйозною конкурентною погрозою на зовнішньому 
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ринку є іноземні постачальники (Австралія, Бразилія, Швеція, Канада, Венесуела, США, Росія), 
бо їх товар має меншу ціну та кращу якість.  

Впровадження технічних, організаційних і економічних заходів вимагає адекватних змін у 
діючих формах і методах організації менеджменту. Воно обумовлює необхідність безперервно-
сті управлінських заходів. Останнє стає усе більш важливою умовою підвищення ефективності 
діяльності організацій. 

У сучасній економічній науці всі технічні зміни розглядаються у формі нової продукції й 
більш ефективної технології. Впровадження нових товарів виступає як надійний засіб забезпе-
чення переваг перед конкурентами, встановлення вигідних цін і зміни частки ринку в свою ко-
ристь, а також впливають на економію витрат і збільшення прибутку.  

Важлива роль стимулювання в процесі реалізації стратегії технічного розвитку організації 
полягає в здатності стимулів впливати на поведінка учасників інноваційного процесу. Загальна 
мета сти¬мулювання заходів - підвищення зацікавленості колективів ор-ганізацій у прискорен-
ні їхньої практичної реалізації. Тому головний принцип стимулювання полягає в тім, що розмір 
матеріального за¬охочення учасників ціх заходів залежить від запланованого розміру прибутку 
від впровадження (продажів) даних заходів. 

Впровадження заходів стає одним з основних напрямків стратегії організації тому що ви-
значає багато напрямків її розвитку. Менеджмент впровадження технологічних заходів в ціло-
му допускає: 

розробку планів і програм реалізації заходів; 
спостереження за ходом впровадження заходів; 
проведення єдиної політики при впровадженні заходів;         
координацію  діяльності у функціональних і виробничих підрозділах у процесі реалізації 

заходів;       
забезпечення фінансовими і матеріально-технічними ресурсами; 
забезпечення кваліфікованими кадрами; 
створення тимчасових цільових груп для комплексного вирішен¬ня проблем при впрова-

дженні заходів. 
Для здійснення таких шляхів необхідна відповідна модель управління процесами комплек-

сного впровадження технологічних інновацій. Такою моделлю може бути модель, яка орієнто-
вана на конкурентоспроможність продукції з урахуванням впровадження сучасних ресурсозбе-
рігаючих технологій. Як правило, модель використовується для підвищення ефективності роз-
витку економічних зв’язків, коли конкуренція виходить за межі однієї країни, а дане підприєм-
ство працює як на зовнішньому та і на внутрішньому ринку (рис. 2.). 

Рис. 2. Модель стратегічного управління, що 
базується на врахуванні ринкових переваг 

 
Ефективний менеджмент впро-

вадження заходів дає змогу отрима-
ти наступні результати: 

скорочення частки ручної праці 
і поліпшення умов праці; 

забезпечення безупинного і ста-
більного виробничого процесу, зни-
ження невиробничих витрат часу; 

зниження трудомісткості і мате-
ріалоємності на одиницю продукції; 

підвищення ефективності вико-
ристання устаткування. 

Висновки. Створення необхід-
них і достатніх умов для раціональ-
ної ор¬ганізації менеджменту впро-

вадження заходів у промислових організаціях дозво¬лить у цілому для організації підвищити 
конкурентоспроможність продукції, що випускається, і рентабельність її діяльності та посилить 
експортний потенціал. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЯК БАЗИСНА СКЛАДОВА ЇЇ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ 

 
На чинному етапі реалізації інноваційного типу розвитку економіки володіння науковими знаннями і визначає 

специфіку ресурсів кожної організації, а значить визначає і основну рушійну силу інноваційного розвитку 
економіки, яка базується на гармонічному поєднанні індивідуальних професійних знань членів виробничих 
колективів та знань, отриманих завдяки інформаційному простору. 

Мета даної статті полягає в з’ясуванні та обґрунтуванні специфіки структурування капіталу організації з 
позиції появи нового характеру виробничої діяльності – результативного використання генетичних можливостей 
людини - її інтелекту 

Аналіз теоретичних досліджень з питання формування змісту поняття інтелектуальний капітал як базової 
складової інноваційного типу розвитку організації, дає можливість виокремити його головну підсистему - людський 
капітал як підмножину людських ресурсів організації, яка реально забезпечує (або може) не лише ефективне сього-
денне існування організації за рахунок гнучкості внутрішньої структури, а й визначає майбутнє організації - 
гнучкість зв’язку з клієнтним капіталом, і таким чином, забезпечує інноваційний тип розвитку організації в майбут-
ньому. 

Ключові слова: капітал, матеріальні ресурси, нематеріальні ресурси, інтелектуальний капітал, інтелектуальний 
капітал організації, людський капітал, структурний капітал, споживчий капітал. 

 

Вступ. Для того, щоб елементи економічної системи - підсистеми заданої системи, забез-
печували достатні і необхідні умови існування системи як певного економічного джерела, 
потрібно гарантувати притаманність цим елементам таких особливостей як перевага, 
ефективність по відношенню до вже існуючих, стійкість, адаптованість і, як результат, 
конкурентоздатність на ринку збуту. 

Саме такі особливості і притаманні системі наукових знань, що є основою для прогресую-
чого сьогодні типу розвитку економіки - інноваційного, характерною рисою якого стає перехід 
знань в роль головної складової капіталу. Заміна фізичної праці знанням означає перетворення 
суспільного виробництва з матеріального в інноваційне, тобто в таке, що в основі якого є вико-
ристання нових знань (або нове використання знань), втілених в технології, ноу-хау, в нових 
комбінаціях виробничих факторів, в структуру організації і управління виробництвом і , як ре-
зультат, отримати інтелектуальну ренту і різного роду переваги перед конкурентом [19]. Це і 
обумовило перехід від істинно технологічних навичок розв’язання економічних проблем до 
інтелектуальних.  

Постановка завдання. На чинному етапі реалізації інноваційного типу розвитку 
економіки саме володіння науковими знаннями і визначає специфіку ресурсів кожної 
організації, а значить визначає і основну рушійну силу інноваційного розвитку економіки, яка 
базується на гармонічному поєднанні індивідуальних професійних знань членів виробничих 
колективів та знань, отриманих завдяки інформаційному простору. Як примусити систематично 
і системно працювати ці знання на користь успішної реалізації інноваційних процесів 
конкретної організації, що передбачає своєчасну і результативну адаптацію до вимог нового 
стилю виробничої діяльності - інноваційного типу розвитку економіки? Практична відповідь 
передбачає формування умінь та навичок управління знаннями виробничого колективу як 
вартістю організації, що повинна дати нову вартість і цим самим забезпечити 

                                                            

© Уткіна Г.А., 2014 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 36, 2014 323

конкурентоспроможність. Тобто з’являється необхідність нового принципу структурування 
ресурсів організації в економічній категорії «капітал організації». 

Мета даної статті полягає в з’ясуванні та обґрунтуванні специфіки структурування 
капіталу організації з позиції появи нового характеру виробничої діяльності - результативного 
використання генетичних можливостей людини - її інтелекту. 

Викладення основного матеріалу. Шлях становлення людського суспільства - це терни-
стий шлях людства в боротьбі за виживання за рахунок доходу як результату праці - отримання 
результатів існування, які представлені людськими ресурсами, матеріалами і технологіями та 
інформацією. Оскільки ці ресурсі між собою пов’язані системно, то в залежності від «стилю» їх 
впорядкування маємо різні типи економіки, а саме 

для індустріального періоду розвитку суспільства мала місце модель «матеріали+ ехнології 
+людина+інформація» (період тейлеро-фордизму); 

для постіндустріального - в кінці ХХ століття: «інформація+людна+технології+ матеріли» 
(період технологічної парадигми); 

на початку ХХІ століття: «людина як джерело знань + інформаційні потоки + технології + 
матеріали» (період знаннєвої парадигми). 

Залежність від вагомості в процесі створення засобів існування та розвитку суспільства ре-
сурси, що створені людьми для ефективного виробництва товарів та послуг, була узагальнена у 
філософській категорії «капітал». 

Капітал (нім. кapital, лат. capitalis - головний) - у широкому значенні - це все, що може 
приносити дохід, або ресурси, які створені людьми для ефективного виробництва товарів і по-
слуг; у вузькому значенні - це засоби виробництва, які вкладені у діло з метою отримання до-
ходу [20]. Сутність капіталу у фундаментальній економічній категорії - це вартість (цінність, 
ресурси), яка приносить нову вартість (дохід, прибуток). 

Поняття «капітал» в економічній теорії з’явилося лише в кінці ХVІІ ст. Концепція капіталу 
займає головне місце в політекономії та теорії організації і була об’єктом дослідження в працях 
Ф.Кене, А.Тюрго, А.Сміта, К.Маркса та багатьох сучасних теоретиків Проте у сучасній 
економічній теорії і до теперішнього часу ще не має однозначного тлумачення цієї концепції. 

Сутність поняття «капітал» в процесі розвитку економічних теорії поповнювалась певним 
змістом, а саме: з врахуванням співвідношення його розміру і кількості опосередкованих благ 
(суб’єктивно-психологічна школа); з урахуванням мікро- та макро- економіки (неокласична 
школа); з точки зору умов перетворення багатства в капітал, але спільним було те, що 
капіталом вважалися тільки ті ресурсі, які матеріалізовані. Перехід всесвітньої економіки на 
шлях інноваційного розвитку на основі знань та інформації корінним чином змінив сутність 
поняття «капітал»: в сучасних теоріях організації і прийняття рішень головним є людський 
капітал як основна складова капіталу організації в тій його частині,що має назву 
інтелектуального капіталу і представлена тією підмножиною людських ресурсів організації, що 
забезпечують (або можуть) найбільш ефективне рішення інноваційних проблем. 

З філософського погляду інтелект (лат. intellectus - розум) - розум, здатність мислити, 
проникливість, сукупність тих розумових функцій (порівняння, абстракції, утворення понять, 
судження, висновків тощо), які перетворюють сприйняття в знання або критично переглядають 
чи аналізують уже наявні знання [23, с. 181].  

Під організацією як суб’єкта господарювання, що має певний юридичний статус 
(підприємство, фірма, корпорація, асоціація, акціонерне товариство, компанія, біржа, банк то-
що) і має власне майно, майнові права незалежно від осіб, що до нього входять, та несе 
відповідальність за свої дії [18]), розуміють групу людей (не менше двох осіб), діяльність яких 
свідомо координується для досягнення спільної цілі або цілей. Цілі кожної організації включа-
ють перетворення наявних ресурсів для досягнення результатів.  

Ресурси організації представлені двома основними видами залежно від способу (форми) їх 
реалізації: матеріальні та нематеріальні ресурси. 

Порівняльний аналіз тлумачень поняття «матеріальні ресурси» свідчить про те, що існують 
різні аспекти розкриття його змісту, а саме: як предметів праці; як предметів, так і засобів 
праці; лише як матеріали; як основні та оборотні засоби, що використовуються у виробничому 
процесі. 
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Враховуючи функціональне призначення ресурсів організації на чинному етапі розвитку 
економіки, на нашу думку, найбільш змістовним є таке тлумачення поняття «матеріальні ре-
сурси» - це основні засоби, які використовуються (або можуть бути використані) у виробничо-
му процесі та формують його матеріально-речову базу. 

Зауважимо, що згідно діючому законодавству з питань бухгалтерського обліку поняття 
«активи» і «ресурси» вважаються тотожними, а значить є тотожними й поняття «матеріальні 
активи» й «матеріальні ресурси». 

Нематеріальні активи - це вартість прав на використання в господарській діяльності 
підприємства об'єктів інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інших прав 
власності і користування. 

Нематеріальні активи включають:права на об'єкти промислової власності; права на об'єкти, 
що охороняються авторським і суміжними правами; інші права власності і користування. 

Обумовлюється зміст поняття «нематеріальні активи» з позиції бухгалтерського та подат-
кового обліків. Нормативна база нематеріальних активів визначається цілою системою 
офіційних документів. 

Узагальнюючи зміст поняття «нематеріальні ресурси», маємо: нематеріальні активи - це 
вартість нематеріальних об'єктів, які визнаються об'єктом права власності конкретного 
підприємства, використовуються протягом відносно тривалого періоду (більше року) в його 
господарській діяльності та здатні давати прибуток (величину якого важко прогнозувати) про-
тягом декількох років. 

Нематеріальний актив має такі характерні ознаки: не має грошової форми; не має 
матеріальної форми; не є дебіторською заборгованістю; використовується на підприємстві 
більше року (або операційного циклу, якщо його тривалість перевищує один рік); може бути 
ідентифікований. 

Кожен нематеріальний актив має свою вартість, бо гарантує власнику певні узаконені пра-
ва та привілеї. Більшість нематеріальних активів не мають матеріальної форми, проте 
нематеріальні активи можуть міститися в (або на) фізичній субстанції, такій як компакт-диск 
(як елемент комп'ютерного забезпечення), юридична документація (як ліцензія чи патент) або 
плівка. Визнавати актив як матеріальний або нематеріальний слід на основі оцінки того, який 
елемент (матеріальний чи нематеріальний) є суттєвішим.  

Закономірно, що по статусу людські ресурси - це нематеріальні активи організації, бо ко-
жен спеціаліст не оцінюється в грошовій формі як особистість, а отримує платню за свій внесок 
у виробництво продуктів чи послуг. Інформація (інформаційні потоки) теж відносяться до 
нематеріальних активів як такі, що не мають часової межи використання. 

Наповнення змістом поняття «капітал» організації здійснювалось еволюційно поетапно: 
оцінка вартості нематеріальних активів, оцінка інтелектуального капіталу і, як результат, поява 
необхідності управління таким капіталом. 

На вартість нематеріальних ресурсів суспільства вперше звернув увагу (вартість бренда 
компанії, її репутація, компетенція її співробітників) засновник концепції управління знаннями 
шведський економіст Карл-Ерік Свейбі. В 1986 р. він опублікував результати своїх досліджень 
і у праці «Невидимий балансовий звіт», де ввів поняття «інтелектуальний капітал організації». 
Згідно концепції Свейбі, інтелектуальний капітал включає все те, що знає організація як систе-
ма, якій притаманні ті чи інші специфічні особливості. Він вперше запропонував розгорнуту 
структуру інтелектуального капіталу, ототожнюючи його з нематеріальними ресурсами 
організації і представив його такими трьома компонентами: індивідуальна компетентність, 
внутрішня структура та зовнішня структура фірми 

Пізніше інтелектуальний капітал організації ототожнював з нематеріальними ресурсами 
німецький провідний економіст та консультант, член Німецької Асоціації Контролінгу Юрген 
Х.Даум (2002 р.). На його думку, до нематеріальних ресурсів відноситься все, що перебуває у 
власності організацій, але не має матеріальної форми. Саме такими елементами, як вважає 
Ю.Даум, є людський, структурний, партнерський та клієнтський капітали як елементи 
інтелектуального капіталу 

У 1991 р. американський економіст Т. Стюарт опублікував свою першу працю про 
інтелектуальний капітал «Інтелектуальний капітал» [3]. Він дав таке тлумачення цій 
економічній категорії: «інтелектуальний капітал - це накопичені корисні знання», 
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«інтелектуальний матеріал, що сформований, закріплений за компанією і використовується для 
виробництва більш цінного майна. Розум стає майном, коли під впливом вільно діючої сили 
мозку створюється дещо корисне, що має певну форму: перелік відомостей, база даних, опис 
процесу тощо». Отже, на думку Т.Стюарта, інтелектуальний капітал є результат роботи мис-
лення, тобто знань. Поняття «інтелектуальний капітал організації» як узагальнення основного 
сенсу людського ресурсу конкретної організації офіційно було визнано недавно, а саме після 
публікації в 1993-1994 роках звіту шведської страхової та фінансової компанії «Скандія» про 
факти, що визначають дійсну вартість компанії. Авторами звіту, а потім і книги, були західні 
вчені Л.Едвінссон та М.Мелоун. У цих роботах вартість інтелектуального капіталу автори 
праць визначали як різницю між акціонерною вартістю компанії і вартістю її чистих активів. 
Автори концепції йдуть значно дальше, ніж обчислення цієї різниці: вони виділяють різні 
складові інтелектуального капіталу, розробляють методи їх вимірювання, пропонують формули 
для отримання інтегрального показника - вартість інтелектуального капіталу. 

Поняття «інтелектуальний капітал» формується на теренах філософського поняття 
«капітал», основною рисою якого є забезпечення, отримання доданої вартості. А тому є 
закономірною потреба в управлінні таким видом капіталу в розрізі організації та її 
функціональних частин. Як і кожне економічне явище, категорія «інтелектуальний капітал» 
проходила еволюцію не лише за змістом, а й за становленням процесу управління нею. Окремі 
аспекти управління інтелектуальним капіталом на прикладі певних організацій досліджували 
Т. Стюарт, Л. Едвінссон і М. Мелоун, Е. Брукінг, Я. Берсуцький і О. Кендюхов, О. Бутник-
Сіверський, Ф. Євдокимов, Л. Саломатіна, В. Краснова, О. Бандирська, О. Пікуз, 
А. Ступницький, Є. Панченко, Н. Казакова, І. Калюжний, Л. Федулова, І. Федулова. Проте 
залишається невирішена ціла низка завдань щодо системи управління інтелектуальним 
капіталом організації, а також формування системи організаційно-економічного забезпечення 
інноваційного розвитку на базі цього капіталу. 

У процесі еволюційного формування змісту поняття «інтелектуальний капітал організації» 
визначились три основні аспекти розкриття сенсу цього поняття, а саме: структура 
інтелектуального капіталу як категорії економіки; функціонально-структурний аспект; 
термінологічний аспект. 

Перший з аспектів управління інтелектуальним капіталом організації представлений цілою 
системою цієї економічної категорії. 

Одним із перших термін «інтелектуальний капітал» використав Т.Стюарт у вище зазначе-
ній роботі - «Інтелектуальний капітал». Він визначив його як суму знань всіх робітників 
компанії, яка забезпечує її конкурентоздатність Т.Стюарт виокремив два фактора, що визнача-
ють інтелектуальний капітал як систему: «насамперед, це напівпостійна сукупність знань, що 
виростає навколо деякої задачі, людини або організації та інструменти, за допомогою яких 
можна збільшити сукупність знань» [3, с. 119-120]. Розкривши так сенс поняття, Т. Стюарт 
виділив три компоненти інтелектуального капіталу як його підсистему людський капітал, 
структурний капітал, споживчий капітал, а саме: 

людський капітал - це «властивість пропонувати клієнтам рішення» [3, с.126], тобто, по-
перше, наявність знань і, по-друге, уміння використовувати їх для задоволення потреб клієнтів; 

структурний капітал, як «організаційні здібності організації відповідати потребам ринку» 
[3, с.127]. На відміну від людського капіталу - знань, які належать кожному співробітнику, 
структурний капітал належить організації в цілому. До його складу належать технології, вина-
ходи, бази даних, публікації, процеси тощо, тобто все те, що може бути документально оформ-
лено і юридично захищено;  

споживчий капітал - це відносини організації зі споживачами її продукції. Це важлива час-
тина інтелектуального капіталу організації, оскільки саме в цих відносинах інтелектуальний 
капітал перетворюється в гроші і приносить реальний дохід. 

Автори звіту шведської страхової і фінансової компанії «Скандія» (1993 р.) Л. Едвінссон і 
М. Мелоун особливу увагу приділили інтелектуальному капіталу як фактору визначення реаль-
но існуючої вартості компанії, оскільки такий капітал дає можливість врахувати майбутні до-
ходи з точки зору внеску людини, її здатності постійно створювати ще більшу додану вартість.  

Запропонована ними модель інтелектуального капіталу (людський та структурний капітал, 
з двома складовими - організаційний капітал та капітал взаємовідносин) була однією з перших 
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на теренах постіндустріальної економіки, а тому їй закономірна притаманність певної неточно-
сті і навіть суперечливості. 

Дослідження Т. Стюарта, Л. Едвінссона, М. Мелоуна, будучи близькими за цілою низкою 
положень, мають і деякі важливі відмінності та взаємні переваги.  

Зокрема, підхід Т.Стюарта вважається більш детальним і адаптованим до умов ринкової 
економіки, бо він виділяє відносини зі споживачами в окрему і важливу частину 
інтелектуального капіталу, оскільки в цих відносинах інтелектуальний капітал приносить ре-
альний дохід. Таке виділення свідчить, що відносини зі споживачами носять двохсторонній ха-
рактер - як з боку організації, так і з боку споживачів і залежать не лише від організації. 

Вагомий внесок у розвиток структури інтелектуального капіталу зробив Х’юберт Сент-
Онж, започаткувавши в 1993 році концепцію «клієнтського капіталу».  

Розпочавши дослідження із співвідношення між людським, структурним та фінансовим 
капіталами фірми, він зробив висновки про те, що для комерційного успіху в довготривалій 
перспективі перші два типи капіталу повинні зосередитись на пов’язаних з клієнтом інтересах.  

Отже, фірма створює запас капіталу навколо її клієнтів, яких С.Онж назвав клієнтським 
капіталом. 

Англійський вчений Майкл Армстронг (2002 рік) виділяє три складові інтелектуального 
капіталу: людський капітал (знання, вміння, здібності працівників тощо), соціальний капітал 
(запаси і переміщення знань, які виникають завдяки мережі взаємодій всередині і ззовні 
організації) та організаційний капітал (інституціолізоване знання, яким володіє організація і яке 
зберігається в базах даних, інструкціях тощо) [11, с.26] 

Зупинимося на тих дослідженнях, котрі мають певні специфічні особливості як теорії з пи-
тань управління інтелектуальним капіталом. Так, Е. Брукінг [6,с.131] виділяє в 
інтелектуальному капіталі (1996 рік) чотири складові частини: ринкові активи, людські активи, 
інтелектуальна власність як актив, інфраструктурні активи. 

Американські вчені-практики У. Букович і Р.Уільямс [7] описують модель 
інтелектуального капіталу, згідно з якою для створення вартості організація повинна одночасно 
управляти різними типами інтелектуального капіталу, а саме:  

На думку українського економіста І. Іванюка [10], інтелектуальний капітал являє собою 
сукупність таких складових як інтелектуальний потенціал (людський капітал), інтелектуальна 
власність або інтелектуальна активність (структурний капітал), ринкові та інфраструктурні ак-
тиви (клієнтський капітал).  

Він визначає, що «сутність інтелектуального капіталу як економічної категорії можна ви-
значити як систему економічних відносин, що виникають на рівні індивідуального відтворення 
капіталу між суб’єктами господарювання з приводу виробництва, обміну, розподілу і спожи-
вання інтелектуального продукту» [10, с.12].  

Інший дослідник О. Бервено [5] вважає, що до структури інтелектуального капіталу 
потрібно включити нематеріальні активи підприємства та засоби інтелектуальної діяльності, 
так як нематеріальні активи підприємства є сукупністю двох складових: інтелекту працівника 
та знакових форм відчуження інтелекту (статичної та динамічної інтелектуальної власності).  

Засоби інтелектуальної діяльності за підходом О. Бервено можна ототожнити зі структур-
ним капіталом, а людський капітал окремо взагалі не розглядається.  

На думку дослідника А. Чухно [24], інтелектуальний капітал організації є сукупністю чо-
тирьох складових: технологічного капіталу, людського капіталу, організаційного та 
клієнтського капіталів. 

Наведені фрагменти структурного аналізу тлумачень поняття «інтелектуальний капітал» з 
точки зору категорії економіки чітко визначають змістовну складність цього поняття через її 
багатогранність і в той же час чітко визначає базову складову цієї категорії - «людський 
капітал», який повинен реалізуватися в двох напрямках: структурою внутрішніх відносин 
організації для забезпечення ефективності виробництва та структурою клієнтських відносин, 
які визначають основний вектор розвитку організації.  

При цьому в широкому розумінні тріада понять «людина як спеціаліст+організація+клієнт» 
визначає економічний уклад у вигляді подвійної петлі незалежно від специфіки ресурсів (рис. 
1). 
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Рис. 1. Узагальнена модель структурних 
зв’язків інтелектуального капіталу організації 
як системи 

 
Зміст поняття «людський капі-

тал», як головної складової інтелекту-
ального капіталу змінюється в зв’язку 
зі зміню акценту на роль людини в 
здійснені економічних процесів.  

Так, якщо в К.Е. Свейбі вимога до 
людського капіталу організації поля-

гала в наявності певної освіти, в цінності установки та соціальних навичок персоналу по фор-
муванню бачення споживачами конкретного підприємства, то у Л. Едвіссона і М. Мелоуна це є 
вже вимога оцінки загального обсягу інвестицій організації в освіту, здібності та майбутнє 
співробітників.  

У Т. Стюарта людському капіталу надається першечергового статусу в справі народження 
та становлення організації, а тому початковий етап зародження фірми повинен розпочинатися 
не з забезпечення її матеріальної бази, а з об’єктивного оцінювання її можливого (бажаного) 
людського капіталу компанії шляхом інвентаризації інформаційних ресурсів, явних та неявних 
знань, якими володіє кожен майбутній спеціаліст організації [3, с.11].  

Т.Стюарт пропонує й практичну модель здійснення процедури підбору спеціалістів відпо-
відно не лише до профілю виробництва, а й оцінки максимально можливої віддачі їх знань на 
користь майбутнього підприємства. Така матрична модель в координатах («віддача»; 
«замінність») подана відповідно до чотирьох груп пόділу персоналу організації, якими може 
бути представлений її людський капітал організації. (рис. 2) 

Рис. 2. Матрична модель людського капіталу 
організації за Т. Стюартом 

 
До першої (І) групи потрібно віднести 

малокваліфікованих робітників, яких умовно 
можна розмістити у лівому нижньому куті 
координатної площини.  

До другої групи (ІІ), яку зображено у 
лівому верхньому куті, можна зарахувати 
кваліфікованих співробітників, контролерів 
якості, аудиторів, досвідчених секретарок та 
інших. Їм не легко знайти заміну, проте їхня 

робота не є визначальною у привабливості продукції фірми для споживачів.  
До третьої групи (ІІІ), яку розміщено у правому нижньому куті, належать працівники зі 

специфічними вміннями та навичками, наприклад, дизайнери для ефектного упакування товару 
або фахівці з реклами. Однак і їх можна замінити. І насамкінець, до четвертої групи (ІV) входять 
справжні професіонали, роботу яких важко переоцінити.  

Це можуть бути науковці, які займаються спеціальними розробленнями для компанії, 
торговельні представники, котрі досконально вивчили кон'юнктуру привабливого сегменту ринку 
тощо. Саме таких спеціалістів замінити у короткотерміновому періоді досить важко, адже їх 
професіоналізм та унікальні здібності забезпечують конкурентні переваги фірми.  

Представники функціонального-структурного підходу до управління інтелектуальним 
капіталом, зокрема Н. Казакова, О. Кендюхов, Б. Леонтьєв, В.Зінов, окрім виокремлення його 
структурних складових, розглядають також основні моменти управління ним через сутність 
окремих функцій [12],[14],[17].  

Так, Б. Леонтьєв визначає інтелектуальний капітал як «сукупність наявних у людини за-
конних прав на результати її творчої діяльності, її природних і придбаних інтелектуальних 
здібностей і навичок, а також накопичені нею бази знань і корисні відносини з іншими 
суб'єктами» [17, с. 38-39]. Таке визначення не розкриває всі елементи структури інноваційного 
капіталу.  
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В. Зінов зазначає, що інтелектуальний капітал виступає не тільки як сукупність 
інтелектуальних ресурсів організації, але й як система відносин між економічними суб’єктами з 
приводу виробництва, розповсюдження й використання інтелектуальних ресурсів і знань, що 
необхідні для їх ефективного функціонування [9, с. 121]. 

Н. Казакова розглядає інтелектуальний капітал у чотирьох аспектах: як цінність, систему, 
процес і як результат [13, с. 167-168]. Інтелектуальний капітал як цінність означає актив, що 
має властивість приносити дохід.  

Як система він є сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих визначених певним чином 
елементів з відповідними структурними зв’язками.  

Як процес він визначається завдяки наявності у нього відтворюючих характеристик, 
можливості залучення його в оборот, де здійснюється його виробниче споживання й нагромад-
ження, тобто визначає результативність організації.  

Такий підхід дозволяє сформулювати основні задачі процесу управління інтелектуальним 
капіталом: 

оптимізація структури інтелектуального капіталу, збереження балансу між різними його 
елементами і їх групами, встановлення міжелементних зв’язків; 

забезпечення неперервності процесу руху інтелектуального капіталу, інтеграція всіх його 
етапів в єдиний кругообіг, усунення перешкод між ними; 

забезпечення максимального результату при оптимальних витратах інтелектуального 
капіталу; 

підвищення цінності інтелектуального капіталу для організації і суспільства в цілому; 
забезпечення процесу виробництва, розповсюдження і використання інтелектуальних 

ресурсів і знань [22]. 
Значний внесок у теорію інтелектуального капіталу зробив вітчизняний вчений О. Кендю-

хов, який запропонував авторське бачення цього поняття та представив науково обґрунтовану 
типізацію інтелектуального капіталу [15, с. 28-29]. За типами інтелектуальний капітал він 
поділяє на: 

персоніфікований (пов’язані з роботою знання й уміння, творчі здібності, освіта, 
професійна кваліфікація, лояльність, ціннісні та психометричні настанови персоналу); 

інфраструктурний (інформаційні технології, організаційна структура, філософія 
управління, корпоративна культура і ділове співробітництво); 

клієнтський (відносини з покупцями, контракти, портфель замовлень, франшизи та 
ліцензійні замовлення); 

марочний (торгові марки, товарні знаки, корпоративна марка і марки обслуговування); 
формалізована інтелектуальна власність (патенти, авторське право, виробничі секрети, 

оригінальне програмне забезпечення, ноу-хау, права на дизайн і бази даних). 
Така типізація інтелектуального капіталу створює наукову базу для розробки методичних 

положень з такої проблеми як формування системи управління інтелектуальним капіталом 
організації, його оцінки і потенціалу розвитку. 

Поява цілої низки досліджень методологічного характеру щодо категорії «інтелектуального 
капіталу» як базисної складової поняття «інноваційний тип розвитку економіки», особливо 
дослідження О. Бервено, Я. Берсуцького, А. Гальчинського, С. Льовочкіна, В. Семиноженка, О. 
Кендюхова, І. Федулової, дають можливість стверджувати, що незалежно від змісту аспекту роз-
гляду цієї категорії, спільною основною узагальнюючою її складовою виступають наукові знання: 
наука виробництва, наука збуту, наука відносин, наука спілкування тощо, які обов’язково дають 
додану вартість і цим самим забезпечують посилення конкурентоздатності в будь-якому секторі 
виробництва та збуту.  

Робочим змістом поняття «інтелектуальний капітал» доречно може бути вибраний підхід 
О. Кендюхова: «інтелектуальний капітал - це здатні створювати нову вартість інтелектуальні 
ресурси підприємства, представлені людським і машинним інтелектом, а також 
інтелектуальними продуктами, виробленими самостійно чи залученими з інших джерел 
(куплені, орендовані) як засоби створення нової вартості» [14 , с. 130].  

У межах термінологічного підходу можна зазначити спроби вітчизняних науковців дати 
визначення цієї категорії.  
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Зокрема, О. Бутнік-Сіверський, обґрунтовуючи теоретичний аспект інтелектуального 
капіталу, зазначає, що це один із різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу й од-
ночасно відтворює характерні лише йому специфіку і особливості.  

Далі дослідник в основу свого трактування цієї категорії ставить інтелектуальний продукт: 
"інтелектуальний капітал - це створений або придбаний інтелектуальний продукт, який має 
вартісну оцінку, об'єктивований та ідентифікований (відокремлений від підприємства), 
утримується підприємством (суб'єктом господарювання) з метою ймовірності отримання при-
бутку (додаткової вартості)" [8, с. 26] 

Висновок. Аналіз основних теоретичних досліджень з питання формування змісту поняття 
інтелектуальний капітал як базової складової інноваційного типу розвитку організації, дає 
можливість виокремити його головну підсистему - людський капітал як підмножину людських 
ресурсів організації, яка реально забезпечує (або може) не лише ефективне сьогоденне 
існування організації за рахунок гнучкості внутрішньої структури, а й визначає майбутнє 
організації - гнучкість зв’язку з клієнтським капіталом, і таким чином, забезпечує інноваційний 
тип розвитку організації в майбутньому. 
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А.Е., ГРИЦИНА., канд. эконом. наук, Б.Т. ДРАГУН, И.А. ГАМАЛИНСКИЙ,  
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И.Г. ЕГОРОВА,  канд.. эконом. наук, доц., Криворожский национальный университет 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА  
НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Рассмотрены вопросы повышения экономической эффективности производства горнодобывающих предпри-
ятий в результате применения аутсорсинга. На основе примеров технико-экономических расчетов определены до-
пустимые условия, при которых может быть рекомендовано использование аутсорсинга. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Горнодобывающее произ-
водство отличаются высокой капиталоемкостью и материалоемкостью, разветвленной и разно-
сторонней структурой. Основные производственные средства предприятий и годовые эксплуа-
тационные расходы исчисляются миллиардами гривен. Численность промышленно-
производственного персонала достигает пять…десять тысяч человек и более. Рациональное 
управление инвестициями, потребляемыми ресурсами и персоналом в этих условиях становит-
ся весьма сложной проблемой.  

Постановка задачи. Одним из путей  повышения эффективности горнодобывающих предпри-
ятий является совершенствование структуры производства и управления.  

Важное место в решении этой проблемы на предприятиях в последнее десятилетие принадлежит 
их разукрупнению на основе аутсорсинга. Аутсорсинг применяется, главным образом, путем переда-
чи части вспомогательных производственных функций в управление другим предприятиям, для ко-
торых они становятся основными. Задача технико-экономических исследований, проводимых авто-
рами, заключается в поиске возможности и эффективности передачи на аутсорсинг части функций 
основных подразделений горнодобывающих предприятий, в данном случае - горного цеха.  

Анализ исследований и публикаций. Термин «аутсорсинг» («outer-source-using» –
использование внешнего источника/ресурса) означает передачу на длительный срок производ-
ственных подразделений и функций одного предприятия другому. На аутсорсинг они переда-
ются, как правило, на длительный или бессрочный  период. По мнению специалистов амери-
канского Института аутсорсинга, аутсорсинг является динамически развивающимся видом оп-
тимизации деятельности предприятий. Вопросы использования аутсорсинга в производствах, 
процессах и отдельных функциях рассмотрены во многих работах [1, 2, 3]. 

В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих эпизодический, случайный характер и 
ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по поддержке 
бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного 
контракта.  

Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от различных других 
форм оказания услуг и абонентского обслуживания. 

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей аутсорсинга бизнес-
процессов, которые успешно применяются на предприятиях. В зависимости от специфики, от-
расли деятельности, целей и задач в каждой конкретной организации процессы, которые пере-
даются сторонним компаниям, могут существенно отличаться друг от друга. 

При промышленном аутсорсинге сторонней организации передается частично или целиком 
производство продукции или его операции, то есть базовая организация передает функции по 
осуществлению определенной деятельности сторонним организациям.  

На горнодобывающих предприятиях аутсорсинг затрагивает преимущественно вспомога-
тельные подразделения и производства.  

Это должно обеспечивать оптимизацию производственной деятельности, сконцентриро-
вать внимание на контроле и управлении действующим производством, поиске новых направ-
лений развития предприятия. 

                                                            

 Грицина А.Е., Драгун Б.Т., Гамалинский И.А., Гук А.Ю., Убиская Л.Ю. Егорова И.Г., 2014 
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Практика работы института «Кривбасспроект» свидетельствует о целесообразности приме-
нения в ряде проектов аутсорсинга для основного подразделения – горного цеха.  

Актуальной задачей всех горнодобывающих предприятий при открытой разработке место-
рождений является снижение капитальных инвестиций при строительстве карьеров, основная 
доля которых приходится на приобретение горнотранспортного оборудования.  

Для карьеров с небольшой производственной мощностью возможно решение данной про-
блемы за счет применения аутсорсинга. 

Изложение материала и результаты. В 2013 г. институтом «Кривбасспроект» выполня-
лось технико-экономическое обоснование строительства для одного из горно-обогатительных 
комбинатов Украины. 

Месторождение является прибрежно-морской россыпью, приуроченной к песчаным отло-
жениям средне-сарматского подъяруса. Рудная залежь имеет простое пластовое строение и 
представлена мелкозернистыми песками с высоким содержанием рудных минералов. 

Породы вскрыши и рудное тело представлены: вскрыша - грунтово-растительный слой, 
глины, суглинки; рудное тело - кварцевые пески. 

Мощность вскрышных пород колеблется от 10 до 60 м, рудных песков - от 10 до 12 м. 
Исходя из горно-геологических условий залегания рудного тела, предусматривается транс-

портная система разработки с перемещением вскрышных пород во внутренний отвал. 
В работе рассмотрено несколько вариантов применения основного горнотранспортного 

оборудования: драглайнов, экскаваторов и автосамосвалов различной грузоподъемности. На 
основе стоимости приобретения оборудования рекомендовано применение гидравлических 
экскаваторов и автосамосвалов Caterpillar. Также рассмотрены варианты приобретения основ-
ного оборудования для карьера за счет собственных средств или полной передачи карьера по 
аутсорсингу предприятию-контрагенту, включая строительство и эксплуатацию карьера. 

В связи с небольшой производительностью карьера для его разработки необходимо горно-
транспортное оборудование небольших типоразмеров. 

Проведенными маркетинговыми исследованиями установлено, что в Украине существуют 
фирмы, готовые оказывать услуги по выемке и транспортированию горной массы. 

Проведенные расчеты показали, что при работе ГОКа на условиях аутсорсинга его капи-
тальные инвестиции уменьшаются в 1,83 раза. 

К достоинствам этого варианта следует отнести также то, что кроме экономии на приобре-
тении основного горнотранспортного оборудования у комбината отпадает необходимость 
строительства и эксплуатации некоторых вспомогательных цехов (цех по ремонту выемочно-
погрузочного и транспортного оборудования, мойка автомобилей, очистные сооружения на 
мойке, стоянка технологического автотранспорта, автозаправочная станция, склады ГСМ, за-
пасных частей и др.). При этом не изымаются земли под указанные объекты. 

Технико-экономическая оценка вариантов использования аутсорсинга производится для 
улучшения проектных показателей горнодобывающих предприятий. Это обусловливается или 
недостаточно высоким, по мнению инвесторов, уровнем эффективности, или недостаточностью 
собственных финансовых ресурсов для реализации проекта. Поскольку при выполнении про-
ектных работ оговаривается конфиденциальность исходной и конечной информации, ниже 
приведены примеры с условными значениями показателей. 

Исходными являются показатели и условия, приведенные в  табл. 1. 
Таблица 1 

Исходные показатели и условия применения аутсорсинга на ГОКе 
 

Наименование показателей Величина 
Годовая производительность по добыче руды (указываются по годам), тыс. т 3 000 
Срок эксплуатации запасов руды, лет 20 
Суммарная производительность:  
по добыче руды, тыс. т 60 000 
по выемке вскрышных пород, тыс. м3 29 665 
по производству концентрата, тыс. т 23 158 
Производство, передаваемое по аутсорсингу горный цех 
Варианты рентабельности затрат для производства, передаваемого по аутсорсингу, %  20…40; 60 
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В процессе проектирования определены основные (суммарные и среднегодовые) показате-
ли горно-обогатительного комбината 

 

Капитальные инвестиции (без НДС), млн грн 812,00 
в том числе горного цеха 279,20 

Себестоимость выемки 1 м3 вскрышных пород, грн 35,00  
Себестоимость добычи 1 т сырой руды с ГПР, грн: 47,30  
Полная себестоимость 1 т товарного концентрата, грн 282,93 
Списочная численность ППП, чел 992 

в том числе горного цеха 298 
Цена 1 т концентрата, грн: 507,81 

После определения всех проектных технико-экономических показателей горно-
обогатительного комбината производятся дополнительные расчеты, учитывающие варианты 
условий аутсорсинга. При этом в аутсорсинг предприятию-контрагенту полностью передается 
горный цех (с показателями капитальных инвестиций, эксплуатационных расходов и численно-
сти персонала согласно данным табл. 1). Особенностью расчетов является необходимость оп-
ределения показателей не только для горно-обогатительного комбината, но и для предприятия-
контрагента. Для установления приемлемых условий между партнерами рассчитаны показатели  
вариантов приобретения руды горно-обогатительным комбинатом по цене, учитывающей над-
бавку к расчетной себестоимости добычи в пределах от 20 до 60%. 

В табл. 2 представлена часть основных технико-экономических показателей по вариантам 
применения аутсорсинга. 

Таблица 2  
Основные технико-экономические показатели по вариантам аутсорсинга 

 
Показатели аутсорсинга при рентабельности за-

трат контрагента по вариантам, % Наименование показателей 
Показатели 
ГОКа (без 

аутсорсинга) 20 30 40 60 

Суммарная добыча руды, тыс. т:      

на проектируемом ГОКе 60 000 - - - - 

на предприятии-контрагенте - 60 000 60 000 60 000 60 000 

Выемка вскрышных пород, тыс. м3:      

на проектируемом ГОКе 29 665 - - - - 

на предприятии-контрагенте - 29 665 29 665 29 665 29 665 

Коэффициент вскрыши, м3/т 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 
Переработка руды на обогатительной фабрике, 
тыс. т 

60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Капитальные инвестиции (без НДС), млн грн:      

на проектируемом ГОКе 812,00 532,80 532,80 532,80 532,80 

на предприятии-контрагенте - 279,20 279,20 279,20 279,20 

Себестоимость добычи 1 т сырой руды, грн 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Цена 1 т сырой руды, поставляемой ГОКу, грн - 57,18 61,95 66,71 76,25 

Полная себестоимость 1 т товарных концен-
тратов, грн 

282,93 307,62 319,97 332,32 357,01 

Цена 1 т концентрата, грн: 507,81 507,81 507,81 507,81 507,81 

Стоимость товарной продукции ГОКа, млн грн 11 760 11 760 11 760 11 760 11 760 

Ставка налога на прибыль, % 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Чистая прибыль ГОКа, млн. грн 4 374 3 894 3 654 3 414 2 933 

То же, контрагента по аутсорсингу - 480 721 961 1 441 

Ставка дисконта, % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Амортизация, млн. грн 767 531 531 531 531 

То же, контрагента по аутсорсингу - 236 236 236 236 

Дисконтированный потоковый эффект (NPV) 
для ГОКа, млн грн 

267,2 307,1 266,5 226,0 144,9 

То же, контрагента по аутсорсингу - -39,5 1,0 41,6 122,7 

Срок окупаемости капитальных инвестиций 
ГОКа (с учетом периода строительства), лет 

8,06 7,64 7,83 8,03 8,52 
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То же, контрагента по аутсорсингу - 10,93 9,12 8,16 7,08 

Индекс прибыльности инвестиций по денеж-
ному потоку (PI), грн/грн 

1,542 1,854 1,745 1,635 1,415 

То же, контрагента по аутсорсингу - 0,781 1,048 1,315 1,849 

Внутренняя норма прибыльности (IRR), % 20,95 23,86 22,80 21,72 19,45 

То же, контрагента по аутсорсингу - 10,87 15,10 18,73 24,91 

Коэффициент рентабельности затрат (Кр) 1,00 1,20 1,30 1,40 1,60 

 
Как свидетельствуют показатели табл. 2, аутсорсинг в зависимости от условий 

производства и формирования цены на продукцию по аутсорсингу (в данном случае - добытую 
сырую руду) оказывает значительное влияние на результаты работы горнообогатительного 
комбината. Так, при покупке у контрагента руды по цене с рентабельностью его затрат по 
добыче 20 % на ГОКе абсолютная сумма дисконтированного потокового эффекта NPV 
увеличивается в сравнении с базовым вариантом без аутсорсинга с 267,2 до 307,1 млн грн. При 
рентабельности затрат на добычу 30% сумма NPV ГОКа сохраняется на уровне базового и 
далее неуклонно снижается по мере повышения рентабельности контрагента. 

На рис. 1 графически показано влияние коэффициента затрат Кр на изменение 
дисконтированного потокового эффекта NPV всех участников аутсорсинга (АС). 

Рис. 1. Взаимосвязь дисконтированного потокового эффекта 
(NPV) с коэффициентом рентабельности затрат контрагента (Кр) 

 
Для принятых условий аутсорсинга справедливы 

следующие зависимости 
NPV гока = - 405,484 Кр + 793,67   (1) 
NPV к/а = 405,484 Кр - 526,102   (2) 
На предприятии-контрагенте минимально 

допустимое значение NPV = 0 достигается при Кр = 
1,30 (то есть при рентабельности к себестоимости 
30%). Для ГОКа уменьшение NPV до нуля произойдет 
при Кр = 1,96. 

В то же время положительным для ГОКа является 
превышение удельных базовых показателей 

эффективности инвестиций даже при увеличении рентабельности затрат контрагеннта 
аутсорсинга.  

Влияние коэффициента затрат Кр на изменение другого критерия эффективности – 
внутренней ставки прибыльности - отражено на рис. 2. 

Рис. 2. Взаимосвязь внутренней ставки прибыльности (IRR) 
с коэффициентом рентабельности затрат контрагента (Кр) 

 

Для принятых условий аутсорсинга получены 
следующие зависимости 

IRR гока = - 11,044 Кр + 37,146 (3) 
IRR к/а  = 34,695 Кр - 30,229  (4) 

Без аутсорсинга базовый уровень IRR на ГОКе 
составляет 20,95%. Равенство IRR ГОКа и контрагента 
происходит при Кр=1,473. При себестоимости добычи 
47,30 грн/т цена приобретения 1 т руды у контрагента 
по аутсорсингу составит 69,67 грн. 

Нетрудно убедиться по взаимозависимости, отраженной на рис. 1 или выражениях (1) и (2), 
что при этом NPV ГОКа составит 196,4 млн грн, NPV контрагента –71,2 млн грн. 

Равнозначность этих показателей для возможных партнеров можно проверить по индексу 
прибыльности инвестиций по денежному потоку (PI). 
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Рис. 3. Взаимосвязь индекса прибыльности инвестиций (PI) 
с коэффициентом рентабельности затрат контрагента (Кр) 

 

Для принятых условий аутсорсинга получены 
следующие выражения 

PI гока = - 1,097 Кр + 3,171  (5) 
PI к/а = 2,672 Кр - 2,426   (6) 

Равенство PI партнеров возможно при Кр=1,485 
грн дисконтированного чистого денежного потока на 
1 грн капитальных инвестиций, следовательно, цена 
приобретения 1 т руды у контрагента по аутсорсингу 

составит 70,24 грн. 
Естественно, что для ГОКа рассчитанные выше цены 69,67 и 70,24 грн/т являются 

ориентиром при выборе условий применении аутсорсинга, поэтому их следует считать 
предельными и стремиться по возможности уменьшить при оформлении взаимоотношений 
партнеров. 

При определении целесообразности применения аутсорсинга на горнодобывающих пред-
приятиях при установлении Кр и цены на руду следует учитывать исходную структуру себе-
стоимости готовой продукции.  

В представленном примере технико-экономические расчеты производились при исходной 
доле эксплуатационных затрат на добычу руды в размере 43,33%. На рис. 4 и 5 видно, что в 
условиях аутсорсинга с Кр = 1,60 доля затрат на добычу увеличится до 55,33%. 

   
Рис. 4. Структура себестоимости концентрата  
на ГОКе без аутсорсинга 

Рис. 5. Структура себестоимости концентрата  
на ГОКе после применения аутсорсинга (Кр = 1,60) 

В конечном счете, применение  аутсорсинга диктуется экономическими соображениями, в 
особенности на стадии капитального строительства, когда требуются огромные суммы 
капитальных инвестиций в создание или расширение горнодобывающего предприятия и 
большие риски. В особенности, если потребность в инвестициях не покрывается собственными 
финансовыми ресурсами. Важное значение имеет также соотношение затрат партнеров аутсор-
синга и на этапе строительства, и в период эксплуатации. В представленнном выше примере 
обоснованы целесообразность и приемлемые для ГОКа условия аутсорсинга даже при более 
низкой его доле в эксплуатационных расходах по сравнению с долей в капитальных 
инвестициях. В любом случае необходимы подобные технико-экономические расчеты, 
обосновывающие эффективность применения аутсорсинга.  

Выводы и направление дальнейших исследований. В результате выполненных расчтов 
определены основные технико-экономические показатели и обоснована целесообразность  
применения аутсорсинга при ведении горных работ в карьерах с небольшой производственной 
мощностью. 

Выполнена технико-экономическая оценка вариантов использования аутсорсинга 
основных производств горнодобывающих предприятий. 

Доказана возможность применения аутсорсинга на добычных и вскрышных работах в 
карьерах с небольшой производственной мощностью.  

Достоинства применения аутсорсинга: 
уменьшение капитальных инвестиций в период строительства ГОКа; 
возможность изменения производительности карьера.  
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При уменьшении производительности не нужно содержать штат водителей и ремонтников, 
а техника не простаивает.  

При увеличении производительности – нет необходимости в приобретении новой техники 
и увеличении штата. 

Определены отдельные условия эффективности аутсорсинга при проектировании и 
эксплуатации предприятий и возможные направления его применения. 

Исходя из полученных результатов, необходимо более тщательно проработать вопрос в 
каком диапазоне производственных мощностей возможно эффективное применение 
аутсорсинга. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА - 
НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Обґрунтовано доцільність функціонування економічної безпеки промислового підприємства. Розкрито вимоги 

до формування системи забезпечення економічної безпеки та вплив на неї негативних факторів. Обґрунтовано функ-
ціональні цілі, основні складові та чинники, що формують ефективну систему захищеності. Проведено паралель між 
витратами на захист економічних інтересів та цінністю власності, таким чином наголошено, що чим більше коштів 
виділено на безпеку, тим більш ефективним має бути захист. Зазначено, що одним із імпульсів роботи підприємства 
є чітко налагоджений процес надходження ресурсів, ринкової інформації, мінімізація витрат і вихід продукції висо-
кої якості, затребуваної на ринках збуту, з використанням передових охоронних систем і засобів забезпечення еко-
номічної безпеки. 

 
Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Економічний потен-

ціал України сьогодні в умовах кризи значно ослаблений, неспроможний забезпечувати належ-
ним чином суверенітет і обороноздатність України, захист її національний інтересів, фізичний і 
духовний розвиток нації. Досі не зупинено спад виробництва, втрачається науково-технічний 
потенціал, знижується життєвий рівень, згортаються інвестиційні процеси, зростає безробіття, 
розростається і зміцнюється тіньовий2 сектор економіки [1, с. 20]. 

Тривалий кризовий стан економіки, непослідовність дій у проведенні радикальних еконо-
мічних реформ, загальна неефективність процесу соціально-економічних трансформацій в 
Україні призвели до значних економічних і соціальних втрат у суспільстві. Тому сьогодні су-
часне соціально-економічне становище нашої держави характеризується зниженням обсягів 
виробництва; збитковістю більшості стратегічно важливих підприємств; великою імпортною 
залежністю економіки від постачання енергоносіїв; великим рівнем тенізації економіки; зрос-

                                                            

.  Пожуєва Т.О., 2014 
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танням соціальної апатії та напруженості в суспільстві. В сучасних умовах нестабільності зов-
нішнього середовища промисловому підприємству необхідно адаптуватися, вдосконалювати та 
розробляти нові засоби забезпечення економічної безпеки для досягнення цілей підприємства.  

Відсутність концептуальних засад побудови та функціонування організаційно-економічної 
системи підприємства, здатної ефективно протидіяти загрозам, використовувати наявний поте-
нціал та в цілому підтримувати стан економічної безпеки, зумовлює необхідність та актуаль-
ність системного дослідження цієї проблеми. У зв’язку з цим актуальності набувають пошуки 
нестандартних стратегічних рішень їх дії. А також наукове обґрунтування ефективних засобів 
забезпечення високого рівня економічної безпеки промислового підприємства. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питання щодо формування економічної безпеки під-
приємства до недавнього часу були в центрі уваги переважно західних спеціалістів, вітчизняні 
ж вчені стали займатись ними порівняно нещодавно. 

Економічну безпеку сьогодні досліджують багато наукових вчених таких як: І. Голяш, Н. 
Гагушка, Н. А. Протопонова, А. М. Ткаченко, П. П. Крайнев, Г. А. Андрощук тощо. 

Слід зазначити, що підходи до формування системи економічної безпеки підприємства по-
требують комплексного розгляду з урахуванням сучасних умов ведення бізнесу. 

Постановка завдання - обґрунтування доцільності функціонування економічної безпеки 
промислового підприємства. 

Виклад матеріалу та результати. Сьогодні більшість вітчизняних підприємств, працюю-
чи в нестабільному економічному та суспільно-політичному середовищі, в умовах складних 
інфляційних процесів, зумовлених кризовим перебігом розвитку економіки, переживають пев-
ний спад виробництва і перебувають у критичному стані. Тому формування економічної захи-
щеності промислового підприємства здатне зіграти винятково важливу роль в подальшій діяль-
ності суб’єкта господарювання. Тому одним з найважливіших завдань сьогодення є створення 
та впровадження у життя надійної системи забезпечення економічної безпеки як складової цілі-
сної системи гарантування захищеності. Має бути побудована така система, яка виходячи з ці-
лей і принципів забезпечення економічної безпеки регулює відносини у сфері економічної без-
пеки та визначає основні напрями діяльності в даній сфері, а також сприяє виробленню механі-
змів контролю і нагляду за діяльністю підприємства. системи забезпечення економічної безпе-
ки складається з органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, підприємств, установ, 
організацій, об’єднань, громадян, які діють в межах своїх повноважень, визначених чинним 
законодавством. 

До вимог системи забезпечення економічної безпеки належать: 
надійний захист та реалізація національних економічних інтересів; 
своєчасне виявлення та відвернення загроз економічній безпеці; 
ефективне функціонування як у звичайних, так і в надзвичайних умовах; 
структурованість та розмежування органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади 

[1, с. 21]. 
Під економічною безпекою підприємства, на думку Голяш І. та Галушки Н., необхідно ро-

зуміти забезпечення захисту суб’єкта господарювання від негативних внутрішніх і зовнішніх 
чинників, яке дає змогу досягти стану максимально ефективного використання ресурсів і стабі-
льного функціонування підприємства як на сучасному етапі його фінансово-господарської дія-
льності, так і в майбутньому. Слід зазначити, що рівень економічної безпеки промислового під-
приємства залежить від того, наскільки ефективним є його керівництво, а також наскільки фа-
хівці здатні протистояти можливим загрозам і негативним наслідкам певних складових елемен-
тів зовнішнього та внутрішнього середовища. Джерелами негативних впливів на економічну 
безпеку можуть бути: 

свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання (органів дер-
жавної влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів); 

збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юктури на ринках даного підприємства, 
наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо) [2, с. 415]. 

Негативні впливи на економічну безпеку можуть мати об’єктивний і суб’єктивний харак-
тер. Об’єктивними вважають такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретного під-
приємства або його окремих працівників. Суб’єктивні впливи мають місце внаслідок неефекти-
вної роботи підприємства загалом або окремих його працівників. 
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До негативних впливів на економічну безпеку промислового підприємства можна віднести: 
стрімке, нестримне та непередбачуване зростання цін на сировину, напівфабрикати та ком-

плектуючі вироби; 
неритмічність роботи; 
відсутність контрактів, замовлення; 
велика дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
відсутність чіткої системи нормативно-правового регулювання; 
недобросовісна конкуренція; 
нестабільність валютного регулювання; 
зростання кредитних ризиків та відсутність стабільності у сфері фінансової політики тощо. 
Виходячи із зазначеного, головною метою зміцнення економічної безпеки підприємства є 

гарантування стабільного функціонування промислового підприємства на сучасному етапі та 
забезпечення високого потенціалу його розвитку в майбутньому [2, с. 416]. 

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: 
забезпечення високої фінансової ефективності роботи підприємства та його фінансової 

стійкості; 
забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності 

технічного потенціалу того або іншого суб’єкта господарювання; 
оптимальна організаційна структура управління підприємством; 
високий рівень кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу; 
мінімізація руйнівного впливу результатів господарської діяльності на навколишнє середо-

вище; 
забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці підприємства; 
організація безпеки персоналу, його капіталу і майна [3, с.325]. 
Відповідно до головної та функціональних цілей, система економічної безпеки повинна 

включати такі складові елементи, які відображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні складові системи економічної безпеки суб’єкта господарювання 

 
Можна стверджувати, що від того, наскільки добре налагоджена система економічної без-

пеки підприємства залежить ефективність його подальшого функціонування на ринку. У 
зв’язку з цим, зміцнення економічної безпеки вимагає від суб’єкта господарювання формуван-
ня нових підходів стосовно управління підприємством. 

Серед функцій управління пріоритетне значення має облік та аналіз коштів, які сприяють 
запобіганню таких внутрішніх загроз економічній безпеці промислових підприємств, як відкри-
ті та завуальовані розкрадання, перевитрата ресурсів, штрафи, пені, тощо. Необхідність погли-
блення орієнтації обліку в цьому напрямку потребує уточнення цілей, головних задач, що сто-
ять перед системою обліку, принципів, на яких повинен створюватися та функціонувати облік, 
тому суб’єктам господарювання потрібно звернути увагу на: 

посилення орієнтації обліку, аналізу та контролю на зміцнення економічної безпеки під-
приємства; 
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обґрунтування необхідності організаційної інтеграції обліку, аналізу та контролю з іншими 
функціями управління підприємством; 

розробку принципово нових підходів до оцінки цілеспрямованості системи обліку, аналізу 
та контролю і його адаптацію до цілей економічної безпеки; 

зосередження функцій планування, обліку, контролю, аналізу, регулювання в найбільш 
проблемних місцях системи економічної безпеки підприємства [2, с.418]. 

Характеризуючи систему безпеки підприємства, слід визначитися щодо важливих підходів 
щодо її формування. 

По-перше, система безпеки підприємства не може бути шаблонною. Насамперед, вона є 
унікальна для кожного суб’єкта господарювання, бо значною мірою залежить від рівня розвит-
ку та структури наявного виробничого потенціалу, оптимального його використання та цілесп-
рямованої ефективної виробничої діяльності, а також належної високої кваліфікації кадрів, ста-
ну виробничої дисципліни, наявності мережі зовнішніх і внутрішніх зв’язків підприємства, від-
повідного конкурентного оточення, від стану навколишнього середовища тощо. 

По-друге, система безпеки підприємства є відносно самостійною та, певною мірою, відо-
кремленою від аналогічних систем інших підприємств. Але її відособленість відносна, оскільки 
система безпеки підприємства – це складовий елемент безпеки більш високого рівня: міста, ре-
гіону, країни. Значна частина загальних питань функціонування системи безпеки промислового 
підприємства зазвичай потребує для свого виконання впливу вищого керівництва, або вирішу-
ється на державному рівні. 

Служба безпеки конкретного підприємства залежить і від активності протидії служб безпе-
ки конкурентних підприємств. Вона створюється і функціонує  на основі прийнятих в країні 
законодавчих актів, наявності та можливостей придбати засоби захисту, рівня підготовки й ква-
ліфікації кадрів тощо. 

По-третє, система безпеки підприємства є комплексною. Вона покликана забезпечити без-
пеку економічну, науково-технічну, кадрову, інтелектуальну, екологічну, інформаційну, фізич-
ну, техногенну, пожежну й так далі [4, с.61-62]. Отже в її складі мають бути відповідні елемен-
ти, органи, сили та засоби (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Система економічної безпеки підприємства 

 
Для реалізації основних положень забезпечення економічної безпеки підприємства для ко-

жного із об’єктів доцільно розробляти індивідуальну модель безпеки. 
Дія системи економічної безпеки підприємства має розглядатись як довготривалий проект, 

розрахований на перспективу та, як проект, що відповідає вимогам поточного часу [5, с.162]. 
Завдання дії проекту сьогодні й у перспективі дуже різняться (рис. 3). 

Економічна безпека підприємства – це система, в якій виключення будь-якого елемента або 
ланки не може розглядатися окремо. 

Створення умов забезпечення безпеки підприємства може бути організовано без вкладення 
нових інвестицій, тобто за допомогою заходів організаційного характеру, що передбачають ви-
вільнення внутрішніх ресурсів, поліпшення організації економіки ресурсів, внесення часткових 
змін у внутрішні процеси підприємства, але всі ці заходи мають бути під пильним наглядом 
служби безпеки підприємства, оскільки існує велика кількість загроз, як внутрішніх, так і зов-
нішніх. 

Інший спосіб, який передбачає впровадження інноваційних технологій, а отже, нової техні-
ки, передбачає значні капіталовкладення, але це можливо при досить високому рівні прибутку 
підприємства [5, с.162]. 

Важливу роль в розробці системи економічної безпеки підприємства мають витрати на її 
забезпечення.Витрати на захист власності пропорційні її величині або цінності для власника: 
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чим вище цінність власності, яка потребує захисту, тим більше коштів доцільно на це витрати-
ти. Суб’єкти господарювання промислово розвинених країн витрачають на дані цілі від 15 до 
20% прибутку.Очевидно, що чим більше виділено коштів на безпеку, тим більш ефективним 
має бути захист [6, с.88].  

Безумовно, інтереси підприємства вимагають постійного контролю організації виробничих 
процесів, перш за все використанні виробничого потенціалу та інноваційних технологій, для 
отримання бажаного економічного ефекту. 

При створенні системи забезпечення економічної безпеки підприємства слід врахувати ре-
альну обстановку, схему дії всі взаємозв’язки. Сама структура забезпечення економічної безпе-
ки може складатися з декількох ліній, сукупна дія яких створює передбачуваний (або більший) 
економічний ефект, успішне вкладення коштів і дотримання інтересів всіх, хто бере  участь у 
процесі створення продукції. 

Підсумком роботи функціонування служби економічної безпеки має бути налагоджений 
процес надходження ресурсів, ринкової інформації, мінімізація витрат і вихід продукції високої 
якості, затребуваної на ринках збуту, використання передових охоронних систем і засобів за-
безпечення безпеки. Тобто вся система економічної безпеки  має бути спрямована на безпере-
бійний, налагоджений і успішний повний процес діяльності підприємства [5, с.162-163]. 

Рис. 3. - Система економіч-
ної безпеки підприємства в прос-
торі  

 
Висновки та напря-

мок подальших дослі-
джень. Забезпечення еко-
номічної безпеки промис-
лового підприємства поля-
гає в забезпеченні такої 
взаємодії із зовнішнім се-
редовищем, яка дала б 
змогу підтримувати його 
потенціал на рівні, необ-

хідному для нормального функціонування та розвитку. 
Окрім того, економічна безпека підприємства має комплексно використовувати весь арсе-

нал засобів захисту всіх структурних елементів виробничої системи та на всіх етапах його дія-
льності. Ефект досягається тоді, коли всі засоби, методи та заходи об’єднуються в єдину ціліс-
ну систему захисту економічних інтересів підприємства. Складовою частиною комплексу захо-
дів мають стати конкретні дії, спрямовані на створення надійної економічної безпеки підприєм-
ства, які здатні забезпечити стабільне функціонування підприємства сьогодні та високий поте-
нціал  його розвитку в майбутньому. 
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ЗАЛЕЖНОСТІ  
ВІД СПІВВІДНОШЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ  
НА ОСНОВНІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ 
 

Розглянуто вплив на процес формування показників ефективності гірничо-збагачувального підприємства спів-
відношення між величинами витрат на виробництва та ціни основних видів продукції. Використання методів порів-
няння та факторного аналізу рентабельності дозволило оцінити ефективність цінової політики та запропонувати 
заходи по забезпеченню очікуваного розміру прибутковості. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. В сучасних умовах 
господарювання, продукція вітчизняних гірничо-збагачувальних підприємств не має значних 
переваг на світовому ринку. У таких ринкових умовах, єдиним засобом що допомагає просува-
ти продукцію на світовий ринок (концентрат, окатиші, агломерат) є співвідношення ціна/якість. 
Ринок вимагає високу якість за низькою ціною, окрім цього підприємству необхідно отримати 
прибуток, що є кінцевим результатом діяльності промислового підприємства. З цією метою, 
доцільно звернути увагу на особливості формування розміру прибутку для різних видів проду-
кції та порядок визначення ефективності діяльності для гірничо-збагачувальних підприємств. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми оцінки ефективності діяльності підприємств та 
особливості формування прибутку досліджують безліч вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, 
питання аналізу й оцінки ефективності діяльності підприємств досліджували такі зарубіжні 
учені-економісти, як П. Почкін, Р. Солоу, Б. Плишевський, А. Анчишкін та ін. Теоретичні та 
методологічні аспекти діагностики ефективності господарської діяльності знайшли відобра-
ження в працях таких вітчизняних вчених-економістів, як к Агапова М. В., Амельченко Т. В., 
Гущина І. І., Марцин B. C. 

Постановка завдання. Метою даних досліджень стало визначення механізму формування 
рентабельності продукції на прикладі гірничо-збагачувального підприємства Кривбасу та ви-
значення резервів для її покращення. 

Викладення матеріалу та результати. Отримання прибутку є одним з ключових завдань 
діяльності підприємства. Проте, наявність прибутку не є показником для оцінки ефективності 
діяльності підприємства. Критерієм оцінки ефективності є прибутковість. Для аналізу прибут-
ковості доцільно користуватись показником рентабельності, що дає змогу більш точно оцінити 
результати діяльності та є відношенням ефекту (прибутку) до витрат на його отримання [1]. 
Для оцінки виробничої діяльності підприємства використаємо показник рентабельності проду-
кції (Рпрод., %) 

100.  СВ
ПРпрод ,      (1) 

де П  – прибуток від реалізації продукції, грн.; СВ  – собівартість реалізованої продукції, грн. 
Порядок формування рентабельності на підприємствах ГМК, як і на інших підприємствах, 

залежить в першу чергу від витрат на виробництво продукції, бажаного розміру прибутку, що 
планує одержати підприємство, системи оподаткування та ціни реалізації продукції [3]. 

В ході досліджень було проаналізовано рентабельність продукції одного з гірничих підпри-
ємств регіону - ПАТ «ЦГЗК», що займається виробництвом та реалізацією окатишів та концен-
трату. Співвідношення ціни, собівартості та рентабельності по видам продукції ПАТ «ЦГЗК» 
наведено на рис. 1,2. 

Відповідно до наведених даних, найбільше зростання рентабельності виробництва в першу 
чергу викликано зростанням ціни та зменшенням собівартості. Визначали вплив вказаних фак-
торів використовуючи кореляційно-регресійний аналіз (табл. 1). 

                                                            

 Бондарчук О.М., Голобородько Б.Ю., 2014 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 36, 2014 341

Модель в загальному вигляді представляє собою рівняння 22110 XbXbby  . 
Таблиця 1 

Кореляційно-регресійний аналіз залежності рентабельності продукції від зміни ціни та собівартості концентрату 
 

Період 
Рентабель-
ність ( Y ), 

% 

Собівар-
тість 1 т, 
грн. ( 1X ) 

Ціна 1 т, 
грн. ( 2X ) серXX 11   серXX 22   

1 2 3 4 5 6 
1 53,36 218,6 335,25 -45,446 -166,998 
2 55,95 244,9 381,91 -19,146 -120,338 
3 58,65 247,1 392,03 -16,946 -110,218 
4 27,34 239,8 305,37 -24,246 -196,878 
5 15,37 259,2 299,04 -4,846 -203,208 
6 18,05 254,9 300,90 -9,146 -201,348 
7 14,33 270,6 309,39 6,554 -192,858 
8 60,07 226,3 362,23 -37,746 -140,018 
9 61,30 242,2 390,68 -21,846 -111,568 

10 86,39 225,2 419,76 -38,846 -82,488 
11 69,92 235,8 400,66 -28,246 -101,588 
12 62,81 245,8 400,19 -18,246 -102,058 
13 53,18 264,4 405,00 0,354 -97,248 
14 45,37 295,3 429,29 31,254 -72,958 
15 67,63 263,9 442,38 -0,146 -59,868 
16 186,92 271,7 779,55 7,654 277,302 
17 199,14 259,4 775,98 -4,646 273,732 
18 190,43 268,5 779,81 4,454 277,562 
19 160,41 273,4 711,97 9,354 209,722 

20 125,69 280,0 631,94 15,954 129,692 
21 129,41 309,3 709,58 45,254 207,332 
22 110,60 319,6 673,09 55,554 170,842 
23 136,57 297,2 703,10 33,154 200,852 
24 120,64 324,0 714,86 59,954 212,612 

Сума 2109,53 6337,1 12053,96 0 0 
Сер. знач. 87,907 264,046 502,248 0 0 

Продолжение табл. 1 

2
11 )( серXX   2

22 )( серXX    
 )( 11 серXX  

( серXX 22  ) 
серYY   

 )( серYY  

)( 11 серXX   

 )( серYY  

)( 22 серXX   

7 8 9 10 11 12 

2065,321 27888,432 7589,371 -34,537 1569,566 5767,637 

366,562 14481,307 2303,973 -31,947 611,653 3844,460 

287,160 12148,074 1867,737 -29,247 495,616 3223,566 

587,859 38761,065 4773,472 -60,557 1468,255 11922,379 

23,482 41293,613 984,707 -72,527 351,452 14738,109 

83,646 40541,138 1841,491 -69,847 638,808 14063,595 

42,958 37194,324 -1264,032 -73,567 -482,173 14188,026 

1424,745 19605,124 5285,103 -27,827 1050,356 3896,303 

477,239 12447,486 2437,299 -26,597 581,035 2967,393 

1508,996 6804,320 3204,324 -1,507 58,545 124,318 

797,825 10320,183 2869,443 -17,977 507,778 1826,263 

332,909 10415,897 1862,135 -25,087 457,734 2560,347 

0,126 9457,232 -34,445 -34,717 -12,297 3376,179 

976,825 5322,914 -2280,253 -42,527 -1329,151 3102,705 

0,021 3584,213 8,729 -20,267 2,955 1213,357 

58,587 76896,233 2122,523 99,023 757,941 27459,219 

21,583 74929,044 -1271,703 111,243 -516,812 30450,708 
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19,840 77040,497 1236,315 102,533 456,702 28459,206 

87,501 43983,191 1961,779 72,513 678,300 15207,529 

254,537 16819,937 2069,127 37,793 602,956 4901,425 

2047,943 42986,434 9382,630 41,513 1878,633 8606,940 

3086,269 29186,887 9490,974 22,703 1261,242 3878,602 

1099,201 40341,405 6659,077 48,673 1613,711 9776,035 

3594,506 45203,735 12746,964 32,743 1963,074 6961,524 

19245,639 737652,683 75846,741 0 14665,877 222515,823 

801,902 30735,528 3160,281 0 611,078 9271,493 
 

 
Рис. 1. Динаміка зміни собівартості, ціни та рентабельності продукції 

(для концентрату на ПАТ «ЦГЗК») 
 

 
Рис. 2. Динаміка зміни собівартості, ціни та рентабельності продукції 

(для окатишів на ПАТ «ЦГЗК») 
 

Для знаходження параметрів моделі використовували систему рівнянь 
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Отже, рівняння залежності рентабельності концентрату від ціни та собівартості продукції 
має вигляд: 21 286,0221,0322,2 bby  . Провівши аналогічні розрахунки для окатишів отримали 

наступне рівняння: 21 124,0037,0885,1 bby  .  
Висновки проаналізовано в табл. 2. 
Відповідно, рентабельність концентрату значною мірою залежить від собівартості, зрос-

тання якої неминуче призведе до збільшення ціни. Для окатишів характерна менша залежність 
від собівартості, що свідчить про кращу маневреність у формуванні ціни, у порівнянні з конце-
нтратом. 
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Таблиця 2 
Результати кореляційно-регресійного аналізу 

Продукція Концентрат Окатиші 
Рівняння залежності 21 286,0221,0322,2 bby   21 124,0037,0885,1 bby   

Міра зміни рентабельності виробництва  
при збільшенні собівартості на 1 грн. 

-22,1% -3,7% 

Міра зміни рентабельності виробництва  
при збільшенні ціни на 1 грн. 

28,6% 12,4% 

Міра зміни рентабельності виробництва  
при збільшенні ціни та собівартості на 1 грн. 6,5% 8,7% 

 
На основі наведених даних (табл. 3) визначали резерви зміни рентабельності продукції для 

ПАТ «ЦГЗК» за базовий та звітний періоди. Для аналізу використовували значення показника 
рентабельності продукції розрахованої за формулою (1) та визначену через питомі величини, 
що формують абсолютні значення прибутку та загальної собівартості: 

100
.

.
. 

од
од

прод СВ
СВЦР ,     (2) 

де Ц  - ціна продукції, грн., .одСВ  - собівартість одиниці продукції, грн. 
Таблиця 3 

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності продукції 

Вид продукції Концентрат Окатиші 

Фактор Базовий рік Звітний рік Відхилення,+/- Базовий рік Звітний рік Відхилення,+/- 
Ціна 1 т, грн. 363,91 642,4 278,49 590,38 893,3 302,92 
Собівартість 1 т, грн. 245,31 288 42,69 366,23 452,1 85,87 
Рентабельність про-
дукції, % 

48,35 123,06 74,71 61,2 97,59 36,39 

Прибуток, грн./т 118,6 354,4 235,8 224,15 441,2 217,05 

 
Результати факторного аналізу наведено в табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Вплив факторів на формування рентабельності продукції 

Вид продукції Концентрат Окатиші 

Фактори Ц СВ П Сума Ц СВ П Сума 

100...  ододпрод СВСВЦР , % 113,52 -38,81 - 74,71 82,72 -46,33 - 36,39 

100.  СВ
ПРпрод , % - -21,41 96,12 74,71 - -22,88 59,27 36,39 

 
Рентабельність виробництва концентрату за період зросла на 74,71%, що було викликано 

збільшенням ціни на 278,49 грн. та собівартості – на 42,69 грн. Збільшення прибутку від реалі-
зації 1 т концентрату збільшило рентабельність на 96,12%, проте за рахунок зростання собівар-
тості результуючий показник зменшився на 21,41%. Рентабельність виробництва окатишів зро-
сла на 36,39%, проте собівартість є резервом підвищення рентабельності виробництва. 

Звісно, зменшення собівартості при незмінній ціні дозволить збільшити рентабельність, 
проте для ПАТ «ЦГЗК» збільшення собівартості концентрату та окатишів на 17,4 та 23,45% 
дозволили збільшити ціну реалізації на 76,53 та 51,31%, що є позитивною тенденцією та свід-
чить про можливе покращення якості продукції чи доступність нових ринків збуту, що призве-
ло до збільшення прибутковості діяльності ПАТ «ЦГЗК». 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Для гірничо-збагачувальних підпри-
ємств, рентабельність виробництва є достовірним критерієм для оцінки ефективності своєї ви-
робничої діяльності. Формування рентабельності товарної продукції охоплює особливості фо-
рмування розміру прибутку та собівартості, дозволяє адекватно оцінити ефективність цінової 
політики та забезпечити бажаний розмір прибутковості. Для збільшення рентабельності проду-
кції необхідно: проводити заходи по оптимізації собівартості (усунення непродуктивних і по-
наднормативних витрат, використання дешевшої сировини або меншу її кількість) та за раху-
нок збільшення обсягів виробництва зменшувати розмір постійних витрат; збільшення частки 
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продукції що реалізується на внутрішньому ринок, де ціна вища а конкуренція та вимоги до 
якості - менші. 

Перспектива подальших досліджень полягає у формуванні методики оцінки ефективності 
виробничої діяльності підприємства на основі рентабельності продукції та визначення шляхів 
вибору оптимальних обсягів виробництва різних видів продукції, з метою досягнення необхід-
ного рівня рентабельності. Також, доцільно визначити вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, 
що сприяють формуванню рентабельності. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Визначені  характерні особливості інституційного середовища гірничо-металургійної промисловості в Україні в 
контексті сприяння формуванню та розвитку екологічно відповідального бізнесу. 

Ключові слова. Екологічно відповідальний бізнес, гірничовидобувна промисловість, екологічні інтереси, еко-
логічна відповідальність, інституційне середовище, стейк-холдери 

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями.  Соціальні та 

політичні правила, правові та суспільні норми,  які регулюють господарську діяльність та жит-
тя в суспільстві в цілому, суттєво впливають на економічні результати виробництва. На це 
звертав увагу ще Адам Сміт у своїй роботі «Дослідження природи та причин багатства 
народів». Він прагнув показати, яким чином один специфічний набір правил більше впливає на 
економічний розвиток, ніж інший. Протягом більше 200 років після написання роботи А.Сміта 
економічна теорія в рамках класичного та неокласичного підходів намагалась виявити і 
дослідити переважно набір об’єктивних правил, що регулюють ринковий обмін. Інституційний 
підхід дає можливість розглядати взаємодію суспільних груп з врахуванням суб’єктивних уяв-
лень людей про первинність інтересів, якість життя і сталість довкілля, а також створює 
методологічну основу для дослідження складних протиріч, що виникають в еколого-
економічній системі.  

Метою функціонування інститутів еколого-економічної системи є необхідність задоволен-
ня зростаючих потреб суспільства шляхом вирішення триєдиної задачі: раціонального приро-
докористування, досягнення соціальних цілей при збереженні якості життя_[1]. Специфіка 
функціонування інститутів в рамках еколого-економічної системи полягає в тому, що вони 
покликані регулювати відносини, в які вступають суб’єкти господарювання, і погоджувати їх 
суперечливі інтереси методом їх екологізації, тобто щляхом трансформації формальних 
інститутів раціонального природокористування в неформальні, силами яких забезпечується ре-
альна еколого-економічна сталість. Отже, формується інституційне середовище екологічно 
відповідального бізнесу, що в сфері гірничовидобувного виробництва означає розробку родо-
вищ корисних копалин із застосуванням передових міжнародних стандартів, захист довкілля, 
покращення умов праці та виробничої безпеки, енергоефективність, прозорість доходів і поши-
                                                            

.  Ковальчук В.А., Короткий В.Ю. , 2014 
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рення співпраці зі стейк-холдерами. Досягнення вагомих результатів у цій сфері передбачає 
необхідність налагодження ефективної взаємодії між формальними та неформальними 
інститутами, що враховує участь суспільства в охороні довкілля, яка визначається особистими 
цінностями та поглядами кожного суб'єкта. 

На сьогодні в Україні середовище розвитку екологічно відповідального бізнесу перебуває 
на стадії формування, тому його дослідження його інституційного забезпечення є актуальним. 

Аналіз досліджень і публікацій. Інституційним перетворенням у природно-ресурсному 
секторі присвячені наукові дослідження І.М. Вахович,  З.В. Герасимчук,  В.А. Голяна, 
С.Е.Желаєвої, В.М. Трегобчука, М.А. Хвесика та ін. Разом з тим недостатньо розробленими у 
науковому та практичному плані залишаються проблеми оцінки інституційної системи України 
з точки зору її сприяння екологізації бізнесу в окремих галузях економіки, зокрема – в 
гірничодобувній сфері. 

Постановка завдання. Мета статті – дати характеристику інституційного середовища 
гірничо-металургійного виробництва в Україні та виявити, наскільки воно відповідає принци-
пам екологічно відповідального бізнесу.  

Викладення матеріалу та результати. Аналіз сучасного стану інституційного середовища 
гірничодобувної галузі в Україні на основі досліджень, виконаних спеціалістами міжнародних 
організацій, свідчить про те, що воно не відповідає принципам сталого розвитку і гальмує роз-
виток екологічно відповідального бізнесу. На сьогодні інституційна неефективність соціо-
еколого-економічної системи гірничо-металургійного комплексу(ГМК) в Україні проявляється 
у виснаженні ресурсних запасів, деградації довкілля, зростанні захворюваності населення. Це 
призводить до загострення суперечностей у процесі реалізації економічних, екологічних та 
соціальних інтересів суб’єктів господарювання та всіх груп стейк-холдерів. При цьому 
спостерігається фактичне домінування економічних інтересів над усіма іншими. Розв’язання 
цих суперечностей можливе шляхом реформування інституційного середовища з метою забез-
печення екологізації гірничодобувної промисловості, адже саме інституційна система здатна 
погоджувати суперечності між екологічними потребами та соціальними й економічними 
інтересами [2]. Важливо враховувати, що гірничодобувна та металургійна галузі тісно пов’язані 
між собою через вертикально інтегровані холдингові компанії. Вони відносяться до тих 
секторів, у яких не завжди можна домогтися подвійної вигоди (win-win) - досягнення 
економічної ефективності та екологічної результативності одночасно. З огляду на високу 
капіталоємність добувної та металургійної промисловості, очевидно, що в короткостроковій 
перспективі досягнути взаємовигідних рішень як для охорони довкілля, так і для заощадження 
ресурсів неможливо, а тому рушії екологічно дружніх змін лежать поза рішеннями з подвійною 
вигодою та добровільними підходами, так як вони є недієвими, коли існує очевидний 
соціальний пріоритет, але немає бізнес-вигоди, щоб виправдати додаткові витрати, необхідні 
для його задоволення[3].  

В цих умовах формування сприятливого інституційного середовища з пріоритетом держав-
ного регулювання набуває суттєвого значення для забезпечення збалансованості розвитку 
екологічно відповідального бізнесу в сфері ГМК шляхом урегулювання взаємодії усіх 
підсистем (екологічної, економічної, соціальної) та визначає напрямок їх розвитку. Внаслідок 
надто тривалої трансформації економіки України, недосконалі інститути ринку все більше про-
являють свою неспроможність при вирішенні проблем охорони довкілля та екологізації бізнесу, 
тому для їх реалізації необхідне державне втручання. Держава повинна визнати цінність «зеле-
ного» бізнесу, стати його партнером, організатором та спрямувати його в русло реалізації за-
гальнодержавних інтересів. Про це свідчить досвід індустріально розвинутих країн, де станов-
лення екологічно відповідального бізнесу відбувалося за активної участі державних інститутів. 
На сьогодні практично в усіх цих країнах на державному рівні створені інституції, відносини та 
механізми, які сприяють зростанню ефективності природоохоронних виробництв, посиленню їх 
конкурентоздатності та інвестиційної привабливості.  

Необхідність формування інститутів державного управління екологізацією бізнесу зумов-
лена також тим, що: 

_окремим суб’єктам бізнесу складно сконцентрувати необхідні ресурси для здійснення 
екологічних інвестицій, для прогнозування ринку екологічно чистої продукції, екологічної 
сертифікації та маркування товарів, навчання персоналу новим підходам і т.п.; 
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_застосування екологічних технологій не гарантує негайного зростання ефективності, тому 
для підприємств-виробників необхідні зовнішні стимули або гарантії повного чи часткового 
відшкодування витрат на їх впровадження; 

_економічний ефект від застосування екологічних технологій проявляється в різних видах і 
сферах діяльності. На рівні окремих суб’єктів господарювання складно оцінити повний ефект 
для суспільства, оскільки суттєва частина пов’язаних зовнішніх  ефектів реалізується поза сфе-
рою їх діяльності; 

_в умовах нинішніх українських реалій продукція природоохоронного призначення не є 
достатньо затребуваною, а захист довкілля поки що не відноситься до головних цілей корпора-
тивних стратегій бізнесу. Це викликає необхідність проведення різнобічних заходів щодо сти-
мулювання попиту на екологічну продукцію через розробку державних програм з реальними 
джерелами фінансування, необхідною інфраструктурою та правовим полем, для того, щоб в 
найближчій перспективі не потрапити в залежність від зарубіжних природоохоронних 
технологій та не втратити ринок екологічної продукції. 

Враховуючи сказане, а також те, що діяльність екологічно відповідального бізнесу покли-
кана забезпечити динамічну рівновагу між якістю довкілля, раціональним використанням при-
родних ресурсів та сталим соціально-економічним розвитком суспільства, на рівні держави 
необхідним є визначення цілей, розробка інструментів державного регулювання та 
інституційних механізмів управління розвитком екологічно відповідального бізнесу.  

Формальні інститути та механізми їх захисту встановлюються і підтримуються свідомо, в 
основному - силою держави. Вони структуровані строго ієрархічно: змінити вищий рівень 
формальних інститутів важче, ніж попередній. Основою формальних інститутів є формальні 
правила і норми, зафіксовані в нормативно-правових актах, а на рівні підприємства - в ділових 
угодах. У законодавстві України поняття екологічно відповідального бізнесу відсутнє, хоча 
окремим його видам приділено увагу в різних нормативно-правових актах. Тим часом таке 
поняття і основні засади його здійснення закріплені в Модельному законі про основи 
екологічного підприємництва, прийнятому на п’ятнадцятому пленарному засіданні 
Міжпарламентської Асамблеї держав – учасниць СНД (постанова № 15-6 від 13 червня 
2002р.)_[4], який міг, але не став основою для розробки відповідної правової бази в Україні.  

Відповідно до Модельного закону, державна підтримка екологічного підприємництва має 
здійснюватись відповідно до державних та регіональних програм, розроблених в порядку, 
встановленому чинним законодавством, і співвідноситись з державними природоохоронними 
програмами, проектами і заходами та програмами ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Фінансове забезпечення державних програм підтримки екологічно відповідального бізнесу 
може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, коштів бюджетів суб’єктів 
держави, коштів місцевих бюджетів, коштів споживачів продукції (робіт, послуг) екологічно 
відповідального бізнесу, коштів екологічних фондів, інших позабюджетних джерел, 
включаючи спеціальні фонди підтримки екологічного підприємництва, кошти, одержувані в 
результаті перерозподілу частини видатків з охорони та відтворення природних ресурсів. 

На даний момент в Україні ми маємо розгалужену мережу формальних інституцій, що 
діють в складі системи державного управління екологічним розвитком ГМК, та велику 
кількість організованих груп стейк-холдерів, що суттєво вплиавають на формування 
екологічної стартегії галузі. Основних гравців, які можуть брати участь в формуванні 
інституційних засад підтримки ідей зеленого бізнесу та технологічної модернізації у 
гірничодобувній та металургійній галузях, можна поділити на кілька груп [3]: 

_власники вертикально інтегрованих гірничо-металургійних холдингів (Arcelor Mittal;  
СКМ; “Інтерпайп”; ІСД; група «Приват»). Ці п’ять груп і компанії, що перебувають під їх 
контролем, сьогодні контролюють 8 з 11 металургійних підприємств країни. Їх частка в 
національному виробництві складає 70%. Монополістичне домінування ФПГ призводить до 
того, що будучи зацікавленими в експорті (до 80% продукції виробляється на експорт), вони 
створюють своїми діями напруженість на внутрішньому ринку, який захищений урядом від 
можливих імпортерів. Існує дефіцит окремих видів продукції, в результаті чого відбувається 
ріст цін на українському ринку для вітчизняних споживачів продукції металургії; 

державні структури, відповідальні за політику технологічної модернізації 
гірничодобувного та металургійного секторів (Міністерство економічного розвитку і торгівлі; 
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Міністерство екології та 
природних ресурсів України; Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України; Державне агентство екологічних інвестицій України; Державне агентство з інвестицій 
та управління національними проектами України та ін.); 

місцеві органи влади; 
асоціації гірничодобувної та металургійної промисловості; 
асоціації/мережі соціально відповідальних компаній (Українська Спільнота СВБ; Мережа 

Глобального договору ООН); 
торгово-промислові палати (Торгово-промислова палата України; Європейська Бізнес- 

Асоціація); 
спеціалізовані проектні організацій, що надають технічні рішення для металургійної та 

гірничодобувної галузі; 
наукові та науково-дослідні інститути; 
навчальні заклади, які готують освічену робочу силу, обізнану про можливості зеленого 

бізнесу; 
спеціалізовані засоби масової інформації; 
міжнародні фінансові інститути та країни-донори; 
інвестиційні та фінансові групи; 
неурядові організації, особливо ті, що фокусуються на енерго- та ресурсо-ефективності; 
Громади. 
Логіка суб’єктивного формування та перерозподілу отриманого суспільного ефекту між 

вказаними групами стейк-холдерів обумовлена багатоважільним ефектом перекриття, коли 
один з ефектів (економічний, соціальний, екологічний) стимулює або пригнічує інші, що 
відбувається на основі синергетичних перетворень[5]. Зміна суспільних в бік екологізаії при 
визначенні (на інституційному рівні) аспектів сталого розвитку викривлює існуючі умови гос-
подарювання гірничо-збагачувальних комбінатів та змушує переглядати економічні стратегії, 
що позначається на результатах їх діяльності. Цим обумовлюється важливість гармонізації 
інтересів стейк-холдерів стосовно залізорудного виробництва шляхом утворення та 
функціонування формальних постійних процедур державної підтримки вирішення спільних 
завдань гірничих підприємств та регіонів у сфері природокористування [5]. 

Основними напрямками державної підтримки екологічно відповідального бізнесу є [6]: 
координація екологічно орієнтованої та природоохоронної діяльності (визначення загаль-

них стратегічних напрямів, сприяння кооперації та взаємодії різних інститутів у розвитку 
екологічно відповідального бізнесу); 

акумулювання коштів для розвитку екологічно відповідального бізнесу, фінансування 
суб’єктів зеленого бізнесу через бюджет, спеціальні фонди, сприяння залученню ресурсів з 
приватних, громадських, міжнародних структур; 

стимулювання діяльності суб’єктів екологічно відповідального бізнесу через заохочення 
конкуренції, фінансові субсидії та пільги, через посилення природоохоронного законодавства. 

страхування ризиків суб’єктів екологічно відповідального бізнесу, особливо – на початко-
вих етапах діяльності; 

створення правової бази для розвитку екологічно відповідального бізнесу і реально 
функціонуючого механізму, який би забезпечував його виконання; 

інституційне забезпечення діяльності суб’єктів екологічно відповідального бізнесу; 
формування та забезпечення умов для функціонування та розвитку необхідної 

інфраструктури та інформаційного забезпечення; 
надання підтримки інноваційній діяльності екологічно відповідального бізнесу шляхом на-

дання преференцій; 
сприяння підвищенню громадського статусу екологічно відповідального бізнесу через 

організацію відповідної пропаганди його значимості; 
сприяння суб’єктам екологічно відповідального бізнесу в    розвитку науково-технічних, 

виробничих, інформаційних    зв’язків з країнами СНД та зарубіжними державами. 
кадрове забезпечення екологоорієнтованої діяльності; 
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аналіз стану екологічно відповідального бізнесу, ефективності застосування заходів щодо 
його державної підтримки; створення єдиної інформаційної системи екологічного 
підприємництва; 

регулювання міжнародних зв’язків, стимулювання зарубіжних інвестицій у сферу 
екологічно відповідального бізнесу і аналогічних капіталовкладень вітчизняних інвесторів в 
Україні та за кордоном.  

В Україні реалізація вказаних напрямків державної підтримки екологічно відповідального 
бізнесу здійснюється на надзвичайно низькому рівні, що свідчить про нерозвиненість 
інституційного середовища. За оцінками Світового банку, бізнес-середовище в Україні – одне з 
найгірших у Східній Європі та в країнах СНД (рис. 1)[7]. При цьому найобтяжливішим для 
своєї діяльності 70% опитаних підприємців вважають систему оподаткування, 69% - корупцію, 
67% - дозвільну систему, 65% - перевірки. 
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Рис. 1. Рейтинг сприятливості бізнес-середовища в країнах Європи та СНД 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз сучасного стану 

інституційного середовища в Україні свідчить про його невідповідність принципам екологічно 
сталого розвитку і є гальмом для розвитку екологічно відповідального бізнесу.  Значний рівень 
корупції, недотримання вимог чинного законодавства (у тому числі екологічного), 
обтяжливість податкової системи демонструють неефективність існуючої інституційної систе-
ми та необхідність змін з метою екологізації бізнесу.  Україна знаходиться на початковому 
рівні розвитку екологічного мислення суспільства і відповідно - на рівні неузгодженості і 
різноспрямованості напрямків розвитку його формальних та неформальних інститутів, які б 
забезпечували екологічно відповідальну поведінку підприємств [2]. В таких умовах в Україні, в 
першу чергу, доцільно застосовувати інструменти негативного стимулювання (штрафні санкції 
різних видів, плата за ресурси та забруднення навколишнього середовища, нормативне регулю-
вання тощо). 

Потребують всебічного аналізу та оцінки можливості збільшення державної участі та дер-
жавного впливу на розвиток гірничодобувної промисловості. В сировинних країнах на сьогодні 
все більшого поширення набуває концепція ресурсного націоналізму, яка передбачає 
необхідність посилення контролю з боку суспільства та держави над використанням природних 
ресурсів, збереження їх для наступних поколінь. Ресурсний націоналізм проявляється у формі 
посилення контролю за участю іноземних компаній у розробці природних ресурсів, збільшенні 
ролі державної власності в цій сфері, і навіть експропріації та націоналізації шахт і свердловин 
у випадку, якщо розробка ресурсів не вкладається в обумовлені вимоги[8]. Необхідні 
дослідження, які б дали можливість обґрунтувати найефективніший для сталого розвитку 
рівень державного втручання в Україні. 
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ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ,  
ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИТМІЧНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті обґрунтовано необхідність дослідження ритмічності діяльності підприємства не тільки в аспекті дотри-
мання планів з виробництва і реалізації готової продукції, а також в аспекті дотримання нормативу готової продук-
ції. Запропонований механізм визначення втрат підприємства від недотримання нормативу готової продукції. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Ритмічна 
робота промислових підприємств, випуск і реалізація продукції відповідно до встановлено гра-
фіку – важлива умова підвищення ефективності промислового виробництва. Порушення ритмі-
чності у роботі підприємств не тільки негативно впливає на результати їх виробничої і фінан-
сової діяльності, але і викликає труднощі у споживачів.  

У науковій літературі ритмічність розглядається як систематичне виконання плану випуску 
продукції за встановленим графіком, асортиментом і відповідної якості при максимальному 
використанні виробничих ресурсів підприємства, а розрахунок ритмічності прийнято здійсню-
вати через відношення фактичних даних до планових.  

У свою чергу, ми вважаємо, що дотримання та виконання плану з виробництва та реалізації 
готової продукції є лише однією з умов забезпечення ритмічності діяльності підприємства, а 
іншою, не менш важливою умовою, яка значно впливає на кінцеві фінансові результати підпри-
ємства є дотримання нормативу готової продукції на складі.  

Тобто, доцільно розглядати ритмічність виробництва та реалізації готової продукції не ли-
ше в аспекті дотримання планів з виробництва та реалізації готової продукції, а й в аспекті до-
тримання встановленого нормативу готової продукції на складі.  

Адже, саме дотримання нормативу готової продукції на складі дає можливість підприємст-
ву у будь-який час виконувати замовлення покупців, уникати збоїв у процесі реалізації готової 
продукції, підтримувати довірчі відносини з контрагентами. Все це і визначає актуальність 
проведеного дослідження.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам методології, теоретичного та практичного об-
ґрунтування питань ритмічності виробництва та реалізації продукції та нормування величини 
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готової продукції на складі присвячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених: В.Є. 
Адамова, Ю.І., Савицької, Є.В. Мниха, А.М. Турило, Ю.Б. Кашубіної, О.Б. Короленко, Ф.Ф. 
Бутинця, С.М. Бухало, Г.Г. Кірейцева, Г.М. Азаренкової та інших. Але, як уже зазначалось ри-
тмічність виробництва та реалізації готової продукції підприємства розглядалась науковцями з 
позиції дотримання планів з виробництва та реалізації, а у праці Кашубіної Ю.Б. [6] навіть до-
сліджено вплив ритмічної роботи підприємства на його фінансові результати.  

Але, до цього часу ніхто із науковців не розглядав ритмічність з позиції дотримання норма-
тиву готової продукції на складі та як відхилення від встановленого нормативу може вплинути 
на результати діяльності підприємства. 

Мета роботи. Виходячи із викладеного метою даної роботи є обґрунтування необхідності 
дослідження ритмічності діяльності підприємства в аспекті дотримання нормативу готової про-
дукції та розробка механізму визначення втрат підприємства від недотримання нормативу го-
тової продукції. 

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ритмічна робота підприємства у сфері виробництва та реалізації готової продукції 
є передумовою його ефективного функціонування. 

 У літературних джерелах немає єдиного підходу до визначення поняття ритмічність, але 
більшість науковців єдині у думці, що ритмічність – це найважливіший принцип організації 
виробничого процесу, який передбачає сист ематичне виконання всіма виробничими підрозді-
лами підприємства плану по випуску і реалізації готової продукції відповідного асортименту і 
якості [1,4,5,6]. Вважаємо, що доцільно розглядати ритмічність в двох аспектах: 
як дотримання плану з виробництва і реалізації готової продукції; 
як дотримання нормативу готової продукції на складі. 

І якщо перша складова розглянута науковцями досить повно, то друга потребує детального 
дослідження. Перед тим, як перейти до встановлення, як саме дотримання нормативу готової 
продукції на складі впливає на результати роботи підприємства, розглянемо сутність нормативу 
оборотних коштів. 

Норматив оборотних коштів - це мінімальний розмір власних оборотних активів у грошо-
вому виразі, що необхідний підприємству для забезпечення нормального, безперервного проце-
су виробництва, реалізації продукції та розрахунків. 

 Нормативи визначаються за кожним видом оборотних активів, що нормуються, і розрахо-
вуються на кінець планового року за окремими видами оборотних активів шляхом множення 
норми на обсяг (одноденне витрачання) нормованих цінностей або витрат виробництва, що 
приймаються в розрахунок [3]. 

У свою чергу, норматив готової продукції на складі - це оптимальний обсяг готової продук-
ції на складі, який забезпечує безперебійну роботу підприємства у сфері реалізації готової про-
дукції. Нормативи готової продукції підприємства розробляють самостійно в залежності від 
тривалості виробничого циклу, обсягів реалізації готової продукції, умов постачання сировини 
тощо. 

Від правильності визначення нормативу готової продукції залежить ефективність викорис-
тання запасів; виконання плану з виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабе-
льності [2].  

Загалом, фактичні залишки готової продукції на складі можуть відповідати нормативу, бути 
вищі або нижчі від нього. Залежно від цього може змінюватись величина доходу від реалізації 
готової продукції.  

Так, дефіцит готової продукції на складі викликає зниження обсягів продаж через недоста-
тність запасів готової продукції; додаткові витрати на вирішення задач фінансування, а надли-
шок готової продукції відносно нормативу викликає втрату споживчих якостей готової продук-
ції; зростання витрат на її зберігання тощо. 

Дослідження того, як саме надлишки чи дефіцит готової продукції на складі відносно вста-
новленого нормативу впливають на результати роботи підприємства, зокрема на виручку від 
реалізації готової продукції пропонуємо здійснювати у наступній послідовності. 

Спочатку необхідно встановити, чи перевищують фактичні залишки готової продукції нор-
матив або спостерігається їх дефіцит. Для цього необхідно скористатися  формулами 
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де Qзалп.п. - обсяг залишків готової продукції на початок періоду, тис.грн.; Qф
вир - фактичний 

обсяг виробленої готової продукції, тис.грн; Qф
реал - фактичний обсяг реалізованої готової про-

дукції, тис.грн; Nгп – норматив готової продукції на складі, тис.грн.  
Після встановлення надлишків чи дефіциту готової продукції на складі відносно її норма-

тиву пропонуємо розрахувати наступні показники: 
коефіцієнт недотримання нормативу готової продукції, який показує ступінь відхилення 

фактичних залишків готової продукції від встановленого нормативу і розраховується за такою 
формулою 
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де К недотр.норм - коефіцієнт недотримання нормативу готової продукції на складі; факт
залQ - факти-

чні залишки готової продукції на складі, тис.грн. 
Фактичні залишки готової продукції на складі необхідно розраховувати за  формулою 
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2) коефіцієнт виконання замовлень, який показує ступінь задоволення заявок покупців, тобто 
скільки замовлень покупців було виконано від їх загального числа 
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де Кнедотрз. - коефіцієнт дотримання договірних зобов’язань; Qзаг. - загальний обсяг замовлень на 
готову продукцію, тис. грн.; Qзадов. - обсяг замовлень, яке підприємство виконало, тис.грн.  

Позитивне значення коефіцієнту недотримання нормативу готової продукції свідчить, що 
підприємство має надлишки готової продукції на складі, негативне – свідчить про їх дефіцит.  

У свою чергу, позитивне значення коефіцієнту невиконання замовлень свідчить, що під-
приємство не в повному обсязі задовольнило замовлення покупців, а негативне – про те, що 
підприємство у повній мірі виконало поточні замовлення, а також ті, що не були виконані ра-
ніше.  

Чим більше значення розглянутих коефіцієнтів наближене до 0, тим краще підприємство 
дотримується встановленого нормативу готової продукції на складі та виконує свої зо-
бов’язання перед покупцями.  

Ідеальною вважається ситуація, коли коефіцієнт недотримання нормативу та коефіцієнт 
невиконання замовлень дорівнюють 0.  

Це означає, що, по-перше, підприємство повністю дотримується встановленого нормативу, 
по-друге, підприємство повністю виконало свої зобов’язання перед покупцями на визначену 
дату, тобто працювало ритмічно.  

Наведені коефіцієнти доцільно розраховувати по дням, оскільки саме такий детальний ана-
ліз дасть змогу бачити скільки залишків готової продукції є на складі, у якій мірі підприємство 
виконало зобов’язання перед покупцями та планувати подальшу виробничу і збутову діяль-
ність.  

Доцільним буде також встановлення зв’язку між коефіцієнтом невиконання замовлень та 
коефіцієнтом недотримання нормативу, шляхом проведення кореляційно-регресійного аналізу.  

Проведений аналіз дозволить встановити яким чином невиконання замовлень покупців у 
встановлені строки впливає на залишки готової продукції на складі. 

Недотримання нормативу готової продукції на складі також може призвести до виникнення 
додаткових витрат підприємства, що в подальшому вплине на величину прибутку підприємст-
ва, зокрема зменшить її. 

Так, якщо фактичні залишки готової продукції вищі за норматив, але розміри складу до-
зволяють їх зберігати, не здійснюючи додаткових витрат, то розмір прибутку від реалізації го-
тової продукції залишається незмінним, а при отримані додаткового позапланового замовлення 
на готову продукцію підприємство має змогу збільшити фактичний прибуток від реалізації. 
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Також можуть виникнути випадки, коли фактичні залишки готової продукції значно пере-
вищують норматив.  

Це призводить до того, що велика кількість виробленої нереалізованої готової продукції 
накопичується на складах підприємства і у нього може виникнути проблема зі зберіганням цієї 
продукції.  

Все це призводить до додаткових витрат, які необхідно понести підприємству, щоб забез-
печити зберігання надлишків нереалізованої готової продукції.  

Понаднормові затрати на зберігання готової продукції – це затрати, які виникають в ході 
здійснення підприємством нормальної операційної діяльності та пов’язанні зі зберіганням над-
лишків нереалізованої готової продукції.  

Прикладами таких витрат можуть бути витрати на оренду приміщення складу, охорону 
складу, енерговитрати тощо.  

Величину надлишкового обсягу готової продукції, зберігання якого приводить до додатко-
вих витрат кожне підприємство повинно встановлювати самостійно, залучаючи до цього про-
цесу експертів. 

Втрати від зберігання надлишкового обсягу готової продукції на складі за місяць пропону-
ємо розраховувати за формулою  

nNQQQЗЗ гп
реал
ф

вир
фзал

од
змзб пп

 )(
.

,     (6) 

де Ззб - затрати на зберігання готової продукції, тис.грн.; од
змЗ  - одноденні затрати на одиницю 

продукції, тис.грн.; n - кількість днів зберігання надлишкового обсягу готової продукції на 
складі.  

Як, уже зазначалось не всі замовлення покупців підприємство може виконати в строк. При-
чиною цього може бути відсутність готової продукції на складі, проблеми з її транспортуван-
ням тощо.  

Все це призводить до додаткових витрат, зокрема витрат на сплату штрафів, пені, неусто-
йок, обумовлених умовами договору.  

Також при наявності замовлень на готову продукцію та відсутністю її на складі підприємс-
тво втрачає можливість отримати виручку від реалізації готової продукції, тобто несе реальні 
збитки.  

Збитки підприємства від зривання графіку реалізації готової продукції покупцям доцільно 
розглядати в двох аспектах: 

збитки, які понесе підприємство, внаслідок того, що ніколи не виконає замовлення покуп-
ців; 

збитки, які понесе підприємство, внаслідок того, що відвантажить свою продукцію покуп-
цям пізніше, ніж це обумовлено умовами договору. 

Загальну величину збитків підприємства від зривання графіку реалізації готової продукції 
покупцям пропонуємо розраховувати за  формулою 

Вп
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В
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де Збзаг - загальна величина збитків, які понесе підприємство від зривання графіку реалізації 
готової продукції покупцям;  Р - ймовірність того, що замовлення не буде виконане підприємс-
твом ніколи;  (1-Р) - ймовірність того, що підприємство виконає замовлення через період t; В - 
ємство реалізує виготовлену продукцію, міс.; Вп - витрати підприємства на сплату штрафів, 
пені, неустойок, пов’язаних з несвоєчасною доставкою готової продукції покупцям, якщо це 
обумовлено умовами договору, грн.. 

Ймовірність того, що підприємство ніколи не виконає замовлення (Р) пропонуємо розрахо-
вувати за  формулою 
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де н
замовлневиконQ ..  - обсяг замовлень, які підприємство не виконає ніколи;  строкв

замовлневиконQ ..  - загаль-

ний обсяг замовлень, не виконаний підприємством в строк; 
Отже, ймовірність того, що підприємство ніколи не виконає замовлення представляє собою 

відношення обсягу замовлень, який не буде виконаний ніколи до загального обсягу замовлень, 
невиконаних в строк та вимірюється у відсотках.  

Щоб визначити величину даної ймовірності необхідно побудувати аналітичну таблицю, в 
якій показати загальний обсяг невиконаних замовлень в строк по дням в межах року, обсяг за-
мовлень, який виконаний пізніше встановленого строку, тобто через t період та обсяг замов-
лень, який не буде виконаний підприємством ніколи.  

Для розрахунку середнього періоду, через який підприємство виконає свої зобов’язання пе-
ред покупцями пропонуємо скористатись формулою 
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де t - середній період, через який підприємство виконує замовлення покупців;  tn – період, через 
який було виконано замовлення, міс. 

Отже, проведені розрахунки дозволять встановити, які втрати понесе підприємство від над-
лишку чи дефіциту готової продукції на складі відносно нормативу та скоригувати виробничу і 
збутову діяльність підприємства у майбутньому. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, дотримання нормативу готової 
продукції на складі дозволить підприємству реалізовувати заплановані обсяги готової продук-
ції, а, отже, отримувати заплановані фінансові результати. У свою чергу, невідповідність нор-
мативу готової продукції негативно впливає на результати операційної діяльності підприємст-
ва.  

Так, дефіцит готової продукції відносно нормативу ставить під загрозу своєчасне та повне 
виконання договірних зобов’язань перед покупцями, надлишок готової продукції призводить 
до зростання витрат на зберігання готової продукції.  

Запропонований в роботі механізм визначення втрат підприємства від недотримання нор-
мативу готової продукції дозволить підприємству спрогнозувати необхідні обсяги виробництва 
готової продукції у майбутньому та уникнути втрат від несвоєчасної поставки продукції поку-
пцям.  
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АНОТАЦІЇ 
 

УДК 669.162.16 
Ступник Н.И., Журавлев Ф.М., Лялюк В.П., Кассим Д.А., Ляхова И.А., Чупринов Е.В. Разработка технологиче-
ских параметров получения офлюсованного окускованного железорудного материала для доменной плавки, соче-
тающего лучшие металлургические характеристики агломерата и окатышей 
Разработаны и испытаны составы шихт для получения двух видов исходных сырых окатышей, определены  круп-
ность и количество каждого вида сырых окатышей  в смеси, максимальные температуры  термообработки смеси,  
удельная производительность обжиговой конвейерной машины и сравнительные металлургические характеристики 
окускованных железосодержащих материалов для доменной плавки. 
Ступнік М.І., Журавльов Ф.М., Лялюк В.П., Кассім Д.А., Ляхова І.А., Чупринов Є.В. Розробка технологічних 
параметрів одержання офлюсованого огрудкованого залізорудного матеріалу для доменної плавки, який поєднує 
кращі металургійні характеристики агломерату і обкотишів 
Розроблені й випробувані склади шихт для одержання двох видів вихідних сирих обкотишів, визначена  крупність і 
кількість кожного виду сирих обкотишів у суміші, максимальні температури  термообробки суміші,  питома продук-
тивність випалювальної конвеєрної машини й порівняльні металургійні характеристики огрудкованих залізовмісних 
матеріалів для доменної плавки. 
Stupnik N.I., Zhuravlev F.M., Lyalyuk V.P., Kassim D.A., Lyakhova I.A.,  Chuprinov E.V. Development process pa-
rameters for producing fluxed agglomeration iron material for blast furnace, combining the best metallurgical characteristics 
of sinter and pellets 
Developed and tested charges composition to produce two kinds of raw green pellets defined particle size and quantity of 
each type of green pellets in the mixture, the maximum heat treatment temperature mixture, specific performance kiln con-
veyor machines and comparative metallurgical characteristics agglomerated iron materials for blast furnace. 
________________________________ 
УДК 622.274.3 
Письменный С.В. Исследование устойчивости целиков от формы очистной камеры при отработке магнетитовых 
кварцитов в полях действующих шахт подземным способом 
Проведены лабораторные исследования по определению устойчивости целиков при отработке магнетитовых квар-
цитов камерными системами разработки, установлено время существования целиков и обнажений при подземной 
разработке. 
Письменный С.В. Дослідження стійкості ціликів від форми очисної камери при відпрацюванні магнетитових 
кварцитів у полях діючих шахт підземним способом 
Проведено лабораторні дослідження з визначення стійкості ціликів при відпрацюванні магнетитових кварцитів ка-
мерними системами розробки та встановлено час існування ціликів і оголень при підземній розробці. 
Pysmenny S.V.  Researches of stability of spurns from the form of cleansing chamber at working off магнетитовых quartz-
ites in the fields of operating mines by an underground method 
The laboratory studies to determine the stability of the pillars when mining magnetite quartzite chamber systems develop-
ment, established the existence of pillars and exposures in underground mining. 
________________________________ 
УДК 528.8.042:622.2 
Сидоренко В.Д., Шолох М.В., Топчій О.Л., Сергеєва М.П., Ковтун В.Я., Серебряний Ю.Л., Волчко Є.П. Ком-
плексні програми камеральної обробки даних лазерного 3d-сканування  
Розглянуто особливості камеральної обробки наземного лазерного 3D-сканування, які базуються на створенні ком-
плексних програмних продуктів, що дозволяють одночасно вирішувати завдання управління лазерним сканером та 
обробкою отриманих результатів в системі автоматизованого проектування 
Сидоренко В.Д., Шолох Н.В., Топчий О.Л., Сергеева М.П., Ковтун В.Я., Серебряный Ю.Л., Волчко Е.П. Ком-
плексные программы камеральной обработки данных лазерного 3d-сканирования  
Рассмотрены особенности камеральной обработки наземного лазерного 3D-сканирования, которые базируются на 
создании комплексных программных продуктов, позволяющих одновременно решать задание управления лазерным 
сканером и обработкой полученных результатов в системе автоматизированного проектирования 
Sydorenko V.D., Sholokh N.V., Topchy O.L., Sergeeva M.P., Kovtun V.Ya., Serebryany Yu.L., Volchko E.P. Complex 
programs of the chamber of processing of data of laser 3d - scintiscanner 
The features of chamber  treatment of surface laser 3D-scintiscanner are considered, which are based on creation of complex 
programmatic foods, allowing simultaneously to decide the task of management a laser scintiscanner and treatment of the got 
results in a computer-aided design scintiscanner 
________________________________ 
УДК 622.72: 622.341 
Азарян В.А. Модель динамической стабилизации колебаний качества в рудопотоке 
С применением статистической теории оценивания и теории проверки статистических гипотез был построена мо-
дель временного ряда, практически совпадающую с найденной при априорной настройке. Анализ приведенных гра-
фиков показывает достаточно хорошую сходимость реальных и моделируемых величин содержания железа в руде на 
входе ОФ. Модель динамической стабилизации колебаний качества в рудопотоке позволяет прогнозировать величи-
ну содержания железа в руде на входе ОФ на месяц вперед. 
Ключевые слова. рудопоток, стабилизация качества руды, усредненные показатели содержания железа, модель 
временного ряда, прогнозируемые показатели содержания железа. 
Азарян В. А. Модель динамічної стабілізації коливань якості в рудопотоці 
Із застосуванням статистичної теорії оцінювання і теорії перевірки статистичних гіпотез було побудовано модель 
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тимчасового ряду, практично співпадаючу зі знайденою при апріорному налаштуванні. Аналіз приведених графіків 
показує досить хорошу збіжність реальних і модельованих величин вмісту заліза в руді на вході ОФ. Модель 
динамічної стабілізації коливань якості в рудопотоці дозволяє прогнозувати величину вмісту заліза в руді на вході 
ОФ на місяць уперед. 
Ключові слова: рудопотік, стабілізація якості руди, усереднені показники вмісту заліза, модель тимчасового ряду, 
прогнозовані показники вмісту заліза. 
Azaryan V.A. Model of dynamic stabilizing of vibrations of quality stream of ore 
Stream of ore, stabilizing of quality of ore, middle indexes of maintenance of iron, model of temporal row, forecast indexes 
of maintenance of iron. With the use of statistical  theory of evaluation and theory of verification of statistical hypotheses was 
built model of temporal row, practically consilient with found at a priori tuning.  The analysis of the resulted charts shows 
good enough convergence of the real and designed sizes of maintenance of iron in ore on the entrance of washery.The model 
of the dynamic stabilizing of vibrations of quality in stream of ore to forecast the size of maintenance of iron in ore on the 
entrance of washery on a month forward. 
________________________________ 
УДК 622.235: 622.271 
Федин К.А. Численная оценка сейсмического влияния массовых взрывов на устойчивость породных уступов 
С учетом анализа ранее выполненных работ, получены аналитические выражения для определения степени устойчи-
вости открытых горных выработок с учетом сейсмического воздействия на них массовых взрывов. Определены па-
раметры БВР, использование которых обеспечивает долговременную устойчивость уступов и групп уступов на карь-
ерах. 
Ключевые слова: массовые взрывы, коэффициент запаса устойчивости, сейсмобезопасные параметры БВР 
Федiн К.А. Чисельна оцінка сейсмічного впливу масових вибухів на стійкість порідних уступів 
Ключові слова: масові вибухи, коефіцієнт запасу стійкості, сейсмобезопасные параметри БВР 
З урахуванням аналізу раніше виконаних робіт отримані аналітичні вирази для визначення ступеня стійкості відкри-
тих гірничих виробок з урахуванням сейсмічного впливу на них масових вибухів. Визначені параметри БВР, викори-
стання яких забезпечує довготривалу стійкість уступів і груп уступів на кар’єрах. 
Fedin K.A. Numeral estimation of seismic influence of mass explosions on stability of pedigree ledges 
Taking into account the analysis of the before executed works, analytical expressions are got for determination of degree of 
stability of the open mountain making taking into account seismic influence on them mass explosions. The parameters of 
БВР, the use of which provides of long duration stability of ledges and groups of ledges on careers, are certain. 
Keywords: mass explosions, coefficient of supply of stability, сейсмобезопасные parameters of БВР 
________________________________ 
УДК 239.42:622.35 
Жуков С.О., Кальчук С.В., КляцкийВ.И. Математичне моделювання спрямованого руйнування природного каме-
ню в субдинамічному режимі 
Розглянуто математичний апарат створення моделі субдинамічного руйнування кристалічних середовищ та порід на 
основі структурних і безструктурних моделей, а також з застосуванням статистичного розподілу Вейбулла. Запропо-
новано комплексний підхід до побудови моделей процесу пластичної деформації, мікро- та макроруйнування 
кристалічних порід. 
Ключові слова: кристалічне середовище, природний камінь, руйнування породи, розколювання, напруження, 
динаміка, математична модель. 
Жуков С.А., Кальчук С.В., Кляцкий В.И. Математическое моделирование направленного разрушения природного 
камня в субдинамическом режиме 
Рассмотрен математический аппарат создания модели субдинамического разрушения кристаллических сред и гор-
ных пород на основе структурных и бесструктурных моделей, а также с применением статистического распределе-
ния Вейбулла. Предложен комплексный подход к построению моделей процесса пластической деформации, микро- 
и макро разрушения кристаллических пород. 
Ключевые слова: кристаллическая среда, природный камень, разрушение породы, раскалывание, напряжения, ди-
намика, математическая модель. 
Zhukov S.A., Kaltshuk S.V., Kljatskiy V.I.  Mathematical modeling the directional destruction of natural stone in the sub-
dynamic mode 
The mathematical apparatus of a model subdynamic destruction of crystalline materials on the basis of structural and non-
structural models, and using the statistical Weibull distribution. A combined approach to the construction of models of the 
process of plastic deformation, micro- and macro-fracture of crystalline rocks. 
Keywords: crystalline material, natural stone, destruction of the rock, split, stress, dynamics, mathematical model. 

Efficiency of mines to a large extent depends on the timeliness of construction on their new horizons, which should re-
place the current. This condition can be achieved at the optimum combination of several important technological parameters 
of mining facilities, in particular, their rate of penetration depth of holes, length of the tunnel loop and some of its operations, 
performance, mining and tunneling equipment .Given the fact that the depth of the drill holes is one of the main parameters 
that determine the effectiveness of drilling and blasting operations, the duration of the tunnel loop that ultimately determines 
the technical and economic indicators of the workings, this option is highly relevant for the study. Indicated that the depth of 
the drill holes is a function of many factors and the determination of its optimal value is challenging enough. There are opti-
mum values of depth of holes in the concrete conditions that ensure the highest efficiency of blasting. The article stated 
mathematical model that reflects the dependence of the duration of the tunnel loop of technological parameters for drilling 
holes in the mine rigs. To solve the model developed a computer program in Borland C++, which is a tool for the research 
questions of the organization of penetration extended workings in deep mines using drilling and blasting technology due to 
the change of equipment parameters and geological conditions. 



Анотації 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 
 

356 

 
________________________________ 
УДК 658.38:622.8 

Гненна О.В.  Аналіз методів удосконалення системи управління охороною праці стосовно умов праці і травматизму 

на гірничодобувних підприємствах 

У статті розглянуто основні питання, які необхідні при обробці та узагальненні інформації стосовно травматизму. 

Виділено головні функції та заходи боротьби з травматизмом на виробництві. Зосереджено увагу на  шкідливих і 

небезпечних факторах, вплив їх на працівників. Розглянута динаміка та причини виникнення травматизму.   

Ключові слова: виробничий травматизм, система управління охороною праці, небезпечні ситуації, профілактика 

травматизму,  технологія, трудова діяльність, умови праці, нещасний випадок, людський фактор. 

Гненна Е.В. Анализ методов совершенствования системы управления охраной труда в отношении условий труда и 

травматизма на горнодобывающих предприятиях  

В статье рассмотрены основные вопросы, необходимые при обработке и обобщении информации относительно 

травматизма. Выделены главные функции и меры борьбы с травматизмом на производстве. Сосредоточено внимание 

на вредных и опасных факторах, их влияние на работников. Рассмотрена динамика и причины возникновения трав-

матизма. 

Ключевые слова: производственный травматизм, система управления охраной труда, опасные ситуации, профилак-

тика травматизма, технология, трудовая деятельность, условия труда, несчастный случай, человеческий фактор. 

Hnenna О. Analysis methods of improvement of labour protection management system in relation to conditions of employ-

ment and injuries at ore mining enterprises 
In the article the main problems required during processing and generalizing information regarding injuries are considered. 

The main functions and measures of fight with injuries at the workplace are emphasized. Attention is concentrated on the 

harmful and dangerous factors, their impact on workers. The dynamics and causes of injuries are considered. 

Key words: occupational injuries, occupational safety management system, dangerous situations, injury prevention, technol-

ogy, employment, working conditions, occupational accident, the human factor. 

________________________________ 

УДК 622.878  

Гузь Б.О., Неймірко С.Й. Оцінка технічного рівня переносних пневматичних перфораторів при врахуванні 

показників вібраційної і шумової безпеки  

З використанням загальних методів кваліметрії розроблено методику оцінки технічного рівня і якості переносних 

пневматичних перфораторів при покращенні вібраційних і шумових характеристик виробів. Наведено результати 

такої оцінки. 

Ключові слова: перфоратори переносні пневматичні, показники якості, вібраційні і шумові характеристики  

Гузь Б.А., Неймирко С.И. Оценка технического уровня переносных пневматических перфораторов при учете пока-

зателей вибрационной и шумовой безопасности  
С использованием общих методов квалиметрии разработана методика оценки технического уровня и качества пере-

носных пневматических перфораторов при улучшении вибрационных и шумовых характеристик изделий. Приведе-

ны результаты такой оценки.  

Ключевые слова: перфораторы переносные пневматические, показатели качества, вибрационные и шумовые харак-

теристики 

Guz B.O., Neymirko S.I. Evaluation of technical level for portable air drill taking into account vibration and noise safety 

indices  

Using general qualimetry methods the technique for evaluation of technical level and quality of portable air drills with im-

proved vibration and noise characteristics of the products are developed. The results of such evaluation are shown. 

Keywords: portable air drills, quality indices, vibration and noise characteristics 

________________________________ 

УДК 629.063.6 
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Почужевский О.Д. Пути сокращения расходов дизельного топлива при эксплуатации самоходных машин 

Рассмотрены существующие пути сокращения расхода дизельного топлива при эксплуатации самоходных машин. В 

результате объективного подхода, учитывая массовую дизелизацию парка техники, а также ограниченность нефтя-

ных ресурсов, избрано перспективное направление в виде сокращения потребления светлых нефтепродуктов посред-

ством использования альтернативных видов топлива. На основе анализа преимуществ и недостатков использования 

каждого вида альтернативного топлива, как один из наиболее актуальных и перспективных направлений избрано 

обеспечение работы дизельных двигателей на смеси дизельного топлива и газа – использование газодизеля. Анализ 

целесообразности использования газодизеля, проведено на эксплуатационных показателях трактора общего назначе-

ния «Кировец» К -701, который был оснащен газобаллонной установкой. В результате этого установлено, что сред-

ний срок окупаемости (с учетом дополнительных затрат на ТО) составляет 1400 мото-ч или около 2 лет , а возмож-

ность сокращения расхода дизельного топлива достигает 64,9 %. 

Ключевые слова: анализ, эксплуатация, расход топлива, самоходные машины, альтернативные виды топлива, газо-

дизель, трактор. 

Почужевський О.Д. Шляхи скорочення витрат дизельного пального під час експлуатації самохідних машин 

Розглянуто існуючі шляхи скорочення витрат дизельного пального під час експлуатації самохідних машин. В ре-

зультаті об’єктивного підходу, враховуючи масову дизелізацію парку самохідних машин, а також обмеженість наф-

тових ресурсів, обрано перспективний напрямок скорочення споживання світлих нафтопродуктів у вигляді викорис-

тання альтернативних видів пального. На основі аналізу переваг та недоліків використання кожного виду альтерна-

тивного пального, обрано перспективний напрямок забезпечення роботи дизельних двигунів на суміші дизельного 

пального та газу - використання газодизеля. Аналіз доцільності використання газодизеля, проведено на експлуата-

ційних показниках трактора загального призначення «Кіровець» К-701, який було оснащено газобалонною установ-

кою. У результаті цього встановлено, що середній термін окупності (з врахуванням додаткових витрат на технічне 

обслуговування) складає 1400 мото-год або близько 2 років, а можливість скорочення витрат дизельного пального 

сягає 64,9 %. 

Ключові слова: аналіз, експлуатація, витрати пального, самохідні машини, альтернативні види пального, газоди-

зель, трактор 

Pochuzhevs’kyy O.D. Ways to cut costs diesel during operation self-propelled machines 

The analysis of existing ways of reducing diesel consumption during operation of self-propelled machines. Given the reduc-

tion in oil resources, which is simultaneously accompanied by increased demand for light oil products, as well as intense and 

widespread use of diesel рark industrial and agricultural machinery, as well as road transport, a promising direction is se-

lected using alternative fuels. The analysis of the advantages and disadvantages of using each type of alternative fuel allowed 

to opt for diesel engines work on a mixture of diesel and gas-gas diesel use. Comparative analysis of the feasibility of this 

approach was performed on a general-purpose work tractor K-701 in different conditions and with different attachments . As 

a result, found that saving diesel can reach 64,9 % and payback period of additional complexity of maintenance is 1400 

moto-hours or about 2 years. Also found widespread use of diesel engines on a mixture of diesel and gas trucks KamAZ , 

Volvo, bus LiAZ, PAZ, NefAZ and heavy BelAZ dump trucks and Caterpillar. 
Keywords: analysis, operation, fuel consumption, self-propelled vehicles, alternative fuels, gas diesel tractor. 
________________________________ 
УДК 622.271 
Антонов А.Ю, Мец Ю.С.  Предпроектные исследования повышения эффективности разработки Петровского ме-
сторождения карьером  №3 
Описаны основные принципы повышения эффективности разработки Петровского железорудного месторождения, 
основанные на исследованиях стойкости бортов и уступов при различной их высоте и крутизне на различных глуби-
нах с учетом физико-механических характеристик пород. Изложены основные методы ведения буровзрывных работ 
на уступах высотой 30м и более, а также приведены рекомендации по предварительному щелеобразованию при 
сдваивании и страивании уступов при различных углах погашения. Рассчитаны параметры линейных зарядов, а так-
же порядок их взрывания. Уменьшение количества рабочих горизонтов в карьере приводит к снижению себестоимо-
сти транспортирования горной массы, увеличению угла рабочего борта карьера, а, следовательно, уменьшению те-
кущего коэффициента вскрыши. 
Разработку месторождения рекомендовано вести подуступами, что обеспечит безопасную и эффективную работу 
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экскаваторов. При этом показаны достоинства применения гидравлических экскаваторов с ковшами повышенной 
емкости вместо морально устаревших ЭКГ-8И. Рассчитаны параметры приконтурной зоны и порядок ее отработки. 
Осуществлено прогнозирование устойчивости бортов карьера №3 при переходе на глубины 300-500 м. Рассмотрена 
транспортная система карьера в двух вариантах: первый - комбинированная железнодорожно-автомобильная; второй 
– строительство комплекса ЦПТ, но с применением наклонного 45-50˚ конвейера. При этом переход  на крутона-
клонные конвейеры по сравнению с наклонными при строительстве уменьшит объем горных работ с 8,4 до 2,2 млн  
м³, а капитальные вложения с 84,5 до 61,0 млн грн. 
Приведенные  углы погашения откосов бортов карьера составят: северного - 44˚, восточного -  38-40˚, южного -  33-
34˚, западного -  38-40˚, при высоте уступа 15м и позволят их увеличить до 44˚ при высоте уступа 30 м, что умень-
шит объем вскрышных пород на 5-6% или на 40,6 млн. м³. 
Антонов А.Ю, Мец Ю.С.  Передпроектні дослідження підвищення ефективності розробки Петрівського родовища 
кар'єром  №3 
Описані основні принципи підвищення ефективності розробки Петрівського залізорудного родовища, засновані на 
дослідженнях стійкості бортів і уступів при різній їх висоті і крутизні на різних глибинах з урахуванням физико-
механических характеристик порід. Викладені основні методи ведення буропідривних робіт на уступах заввишки 
30м і більш, а також приведені рекомендації по попередньому щелеобразованию при здвоюванні і страивании 
уступів при різних кутах погашення. Розраховані параметри лінійних зарядів, а також порядок їх підривання. Змен-
шення кількості робочих горизонтів в кар'єрі призводить до зниження собівартості транспортування гірської маси, 
збільшення кута робочого борту кар'єру, а, отже, зменшенню поточного коефіцієнта вскрыши. 
Розробку родовища рекомендовано вести підуступами, що забезпечить безпечну і ефективну роботу екскаваторів. 
При цьому показані достоїнства застосування гідравлічних екскаваторів з ковшами підвищеної місткості замість 
морально застарілих ЭКГ-8И. Розраховані параметри приконтурної зони і порядок її відробітку. Здійснено прогнозу-
вання стійкості бортів кар'єру №3 при переході на глибини 300-500 м. Розглянута транспортна система кар'єру в 
двох варіантах: перший - комбінована залізнично-автомобільна; другий - будівництво комплексу ЦПТ, але із засто-
суванням похилого 45-50˚ конвеєра. При цьому перехід  на крутонахилені конвеєри в порівнянні з похилими при 
будівництві зменшить об'єм гірських робіт з 8,4 до 2,2 млн  м³, а капітальні вкладення з 84,5 до 61,0 млн грн. 
Antonov A. Yu., Mets Yu.S.  Pre - project researches of increase of efficiency of development of the Peter deposit of open 
pit  №3 
Basic principles of increase of efficiency are described developments of the Peter iron - ore deposit, based on researches of 
firmness of sides and ledges at their different height and steepness on different depths taking into account phyziko-
mechanical descriptions of breeds. The basic methods of conduct of drillings and blasting are expounded on ledges in high 
30м and more, and also resulted recommendation on preliminary щелеобразованию at doubling and триledges at the differ-
ent corners of redemption. The parameters of linear charges, and also order of their explosing, are expected. Diminishing of 
amount of working horizons in of open pit results in the decline of prime price of portage of mountain mass, increase of cor-
ner of highwall, and, consequently, to diminishing of current coefficient of stripping. 
Working mine it is recommended to conduct subledges, that will provide safe and effective work of power - shovels. Digni-
ties of application of hydraulic power - shovels are thus shown with the scoops of enhanceable capacity instead of morally 
out - of - date ЭКГ-8И. The parameters of приконтурной area and order of her working off are expected. Prognostication of 
stability of sides of quarry №is carried out 3 in transition on the depths of 300-500 м. A transport system of quarry is consid-
ered in two variants: first - combined railway - motor - car; second is building of complex ЦПТ, but with the use of sloping 
45-50˚ conveyer. Thus passing  to the semi - steep conveyers as compared to sloping at building will decrease the volume of 
mountain works with 8,4 to 2,2 million m³, and capital investments from 84,5 to 61,0 million грн. 
The brought  corners over of redemption of slopes of sides of quarry will make: north - 44˚, east -  38-40˚, south -  33-34˚, 
western - 38-40˚, at the height of ledge of 15м will allow them to increase to 44˚ at the height of ledge of 30 м, that will de-
crease the volume of stripping breeds on 5-6% or on a 40,6 million m³. 
________________________________ 
УДК 669.162.16  
Лялюк В.П., Шмельцер К.О., Ляхова И.А., Кассим Д.О., Тараканов А.К.,  Оторвин П.И. О гранулометрическом 
составе кокса для доменной плавки 
На основании анализа изменения гранулометрического состава кокса на примере. Криворожского коксохимического 
завода (в настоящее время это КХП ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог”) установлено, что за последнее время увели-
чился выход классов >80 мм, <25 мм и 80-60 мм, снизилось качество кокса по показателям прочности М25 и исти-
раемости М10. Показана необходимость стабилизации кокса путем его механической обработки.  
Ключевые слова: кокс; гранулометрический состав; механическая прочность и истираемость; стабилизация; механи-
ческая обработка кокса. 
Лялюк В.П., Шмельцер К.О., Ляхова І.А., Кассим Д.О., Тараканов А.К., Оторвін П.І. Про гранулометричний 
склад коксу для доменної плавки 
На підставі аналізу змін гранулометричного складу коксу на прикладі Криворізького коксохімічного заводу (у тепе-
рішній час це КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), встановлено, що останнім часом збільшився вихід класів >80 
мм, <25 мм и 80-60 мм, знизилась якість коксу за показниками міцності М25 та стиранності М10. Показана необхід-
ність стабілізації коксу шляхом його механічної обробки. 
Ключові слова: кокс, гранулометричний склад, механічна міцність та стиранність, стабілізація, механічна обробка 
коксу. 
Lyalyuk V.P., Shmeltser Е.О., Lyahova I.A., Kassim D.A., Tarakanov А.К., Otorvin P.I. About particle size distribution 
of coke for blast furnace 
The analysis of changes in particle size distribution of coke on the example of the Krivoy Rog Coke Plant is carried out. 
Nowadays it is coke enterprise "ArcelorMittal Krivoy Rog". Established that recently there was a redistribution the content of 
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size fractions in gross coke to increase the yield of classes> 80 mm, <25 mm and 80-60 mm, and the deterioration of coke 
quality in terms of strength M25 and abrasion M10. To improve the uniformity of particle size is necessary to stabilize coke by 
machining. 
Keywords: coke, particle size distribution, mechanical strength and abrasion, stabilization, mechanical processing of coke. 
________________________________ 
УДК 622.732: 621.926 
Малиновский Ю.А., Малиновская С.И., Бондарец А.А., Малиновская А.Ю. К вопросу об интенсификации процеса 
дробления материала в конусной дробилке 
Для повышения производительности и уменьшения крупности готового продукта для конусных дробилок мелкого и 
среднего дробления предложено интенсифицировать рабочий процесс за счет применения дополнительных вибрато-
ров. Процесс выпуска готового материала из дробилки представлен как процесс вибрационного перемещения. При-
ведены расчетные зависимости для определения усилия дробления и скорости перемещения готового продукта в 
модифицированной дробилке.   
Малиновский Ю.А., Малиновская С.И., Бондарец А.А., Малиновская А.Ю. К вопросу об интенсификации процеса 
дробления материала в конусной дробилке 
З метою підвищення продуктивності і зменшення великості готового продукту для конусних дробарок дрібного і 
середнього дроблення запропоновано інтенсифікувати робочий процес за рахунок вживання додаткових вібраторів. 
Процес випуску готового матеріалу з дробарки представлений як процес вібраційного переміщення. Приведені 
розрахункові залежності для визначення зусилля дроблення і швидкості переміщення готового продукту в 
модифікованій дробарці. 
With the purpose of increase of the productivity and diminishing of largeness of the prepared product for the cone crushers of 
the shallow and middle crushing it is suggested to intensify a working process due to application of additional vibrators. The 
process of issue of the prepared material from a crusher is presented as a process of the oscillation moving. Calculation de-
pendences are resulted for determination of effort of crushing and speed of moving of the prepared product in the modified 
crusher. 
________________________________ 
УДК 621.791.92 
Бережная Е.В., Чепель Ю.А., Цывинда Н.И. Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса 
восстановление деталей землеройных машин методом электроконтактной наплавки 
Разработана численная одномерная математическая модель распределения локальных и интегральных характеристик 
напряженно-деформированного состояния металла при электроконтактной наплавке металлической лентой, учиты-
вающая реальный характер распределения геометрических параметров наплавляемого слоя в зоне очага деформа-
ции. 
Электроконтактная наплавка, математическая модель, напряженно-деформированное состояние, металлическая лен-
та 
Бережна О.В., Чепель Ю.А., Цивінда Н.І. Математичне моделювання енергосилових параметрів процесу віднов-
лення деталей землерийних машин методом електроконтактного наплавлення 
Розроблено чисельну одномірну математичну модель розподілення локальних і інтегральних характеристик напру-
жено-деформованого стану металу при електроконтактному наплавленні металевою стрічкою, що враховує реальний 
характер розподілення геометричних параметрів шару, що наплавляється, у зоні очагу деформації. 
Електроконтактне наплавлення, математична модель,  напружено-деформований стан, металева стрічка 
Berezhnaya E.V., Chepel Y.A., Tsyvinda N.I. Mathematical modeling of the energy-power parameters of the recovery 
process of parts of earth-moving machines with electrocontact deposition method 
A numerical one-dimensional mathematical model of the distribution of local and integral characteristics of the stress-strain 
state of the metal in electrocontact deposition of metal band that takes into account the real nature of the distribution of the 
geometric parameters of the deposited layer in the zone of deformation zone is developed. 
Electrocontact deposition, mathematical model, the stress-strain state, the metal tape 
________________________________ 
УДК 621.316.925.014.6 
Синчук О.Н., Ликаренко А.Г., Петриченко А.А. Исследование защитных характеристик аппаратов защиты от то-
ков утечки в условиях комбинированных электрических сетей 
В статье приведены результаты исследований защитных характеристик аппаратов защиты от токов утечки АЗАК и 
САЗУ в условиях комбинированной электрической сети. Установлено безперспективность направления создания 
новых аппаратов защиты на постоянном оперативном токе на базе существующих аппаратов защити для комбиниро-
ванных электрических сетей. 
Синчук О.Н., Лікаренко А.Г., Петриченко А.А. Дослідження захисних характеристик апаратів захисту від струмів 
витоку в умовах комбінованих електричних мереж  
У статті наведено результати досліджень захисних характеристик апаратів захисту від струмів витоку Азак і САЗУ в 
умовах комбінованої електричної мережі. Встановлено безперспективна напрямки створення нових апаратів захисту 
на постійному оперативному струмі на базі існуючих апаратів захисти для комбиниро-ванних електричних мереж. 
Sinchyk О.N., Likarenko A.G., Petrichenko А.А. Investigation of the protective characteristics of devices of protection 
against leakage under combined electrical networks  
The results of studies of protective characteristics of devices of protection against leakage and Azakov SAZU under com-
bined electrical network. Set direction bezperspektivnost create new protection devices at a constant control current on exist-
ing protection devices for combined full electrical networks. 
________________________________ 
УДК 621.315.052.7 – 621.395.14   
Пархоменко Р.А. Повышение эффективности электроснабжения в шахтных сетях как один из путей повышения 
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конкурентноспособности продукции  
В работе исследуются режимы электропотребления электроприводов шахтного оборудования и проводится анализ 
путей повышения эффективности электроснабжения шахт, что в конечном итоге приведет к росту производительно-
сти горного оборудования за счет улучшение режимных показателей качества электроэнергии. На основе экспери-
ментальных исследований обособленно работающих электроприемников  определено их воздействие на режимы 
электропотребления остальных потребителей электрической энергии шахтных сетей, проведен анализ режимов на-
пряжения. 
Ключевые слова: эффективность, качество электроэнергии, режим напряжения, шахтная сеть. 
Пархоменко Р.А. Підвищення ефективності електропостачання в шахтних мережах як один зі шляхів підвищення 
конкурентноздатності продукції  
В роботі досліджуються режими електроспоживання електроприводів шахтного обладнання та проводиться аналіз 
шляхів підвищення ефективності електропостачання шахт, що наприкінці призводить до зростання продуктивності 
гірничого обладнання за рахунок поліпшення режимних показників якості електроенергії. На основі експеримента-
льних досліджень окремо працюючих електроприймачів визначено їх вплив на режими електроспоживання решти 
споживачів електричної енергії шахтних мереж, проведений аналіз режимів напруги. 
Ключові слова: ефектівнсть, якість електроенергії, режим напруги, шахтна мережа. 
Parkhomenko R.A. Increase of efficiency of power supply in mine networks as one of ways of increase of 
konkurentnosposobnosti products 
The modes of electro-consumption of electromechanics of mine equipment are in-process probed and the analysis of ways of 
increase of efficiency of power supply of mines is conducted, that in the end will bring to growth of the productivity of 
mountain equipment for an account an improvement over of regime indexes of quality of electric power. On the basis of 
experimental researches of isolated workings electro-receivers  their affecting is certain modes of electro-consumption of 
other users of electric energy of mine networks. The analysis of the modes of tension is conducted. 
Keywords: efficiency, quality of electric power, mode of tension, mine network. 
________________________________ 
УДК 669.17 
Абубакр Фараг Срат, Губин Г.В., Ярош Т.П. Гидрометаллургическая дефосфорация железных руд Ливии 
Впервые подробно приведен вещественный состав ливийской высокофосфористой железной руды, которая до сих 
пор не используется в промышленности из-за большого количества в ней фосфора и неблагоприятного кремниевого 
модуля. Попытки улучшить эти качественные показатели механическими моделями обогащения не привели к же-
лаемым результатам. В статье приводятся материалы по гидрометаллургической обработке этой руды. Использова-
ние гидрометаллургических методов позволило снизить массовую долю фосфора с 0,7-0,8 % до 0,12 % и увеличить 
количество железа с 59,9 до 62,8 %. Предложена технологическая схема обесфосфоривания ливийской железной 
руды автоклавным способом с предварительным спеканием ее с содой.  
 
Абубакр Фараг Срат, Губiн Г. В., Ярош Т. П. Гідрометалургійна дефосфорація залізняку Лівії 
Уперше детально приведений речовинний склад лівійської високофосфористої залізної руди, яка до цих пір не вико-
ристовується в промисловості через великий вміст у ній фосфору і несприятливого кремнієвого модуля. Спроби по-
ліпшити ці якісні показники механічними моделями збагачення не привели до бажаних результатів. У статті приво-
дяться матеріали по гідрометалургійній обробці цієї руди. Використання гідрометалургійних методів дозволило зме-
ншити масову долю фосфору з 0,7—0,8% до 0,12% і збільшити вміст заліза з 59,9% до 62,8%. Запропонована техно-
логічна схема знефосфорення лівійської залізної руди автоклавним способом з попереднім її спіканням з содою. 
Abubakr Farag Srat, Gubin G.V., Jarosh T.P. The hydro metallurgical dephosphorization of iron - stones of Libya 
Detailed substantial composition of the Libyan high-phosphorous iron ore has been given in the article for the first time. So 
far this iron ore isn’t used in industry by reason of high content of phosphorus in it and adverse siliceous module. Attempts to 
improve these quality characteristics with help of mechanical models of beneficiation haven’t led to desirable results. Materi-
als about hydrometallurgical processing of this ore have been given in the article. Using of hydrometallurgical methods made 
it possible to reduce a mass content of phosphorus from 0,7-0,8% to 0,12% and to increase content of iron from 59,9% to 
62,8%. The technological scheme of the phosphorus removal from the Libyan iron ore by an autoclave method with its pre-
liminary sintering with soda has been suggested. 
УДК 622.73-52 
Горобець В.Ю. Визначення рівня завантаження конусної дробарки 
 Показано значущість точного вимірювання та регулювання рівня завантаження конусної дробарки. Виконано огляд 
існуючих систем вимірювання та вказано їх недоліки. Запропоновано спосіб вимірювання рівня завантаження дро-
барки на основі споживаної потужності її двигуном. Визначено фактори, на основі яких формується завдання рівня 
завантаження дробарки та розроблено структурну схему системи керування. 
Горобец В.Ю. Определение уровня загрузки конусной дробилки 
Показана значимость точного измерения и регулирования уровня загрузки конусной дробилки. Выполнен обзор су-
ществующих систем измерения и указаны их недостатки. Предложен способ измерения уровня загрузки дробилки на 
основании потребленной мощности её двигателя. Определены факторы, на основании которых формируется задание 
уровня загрузки дробилки и разработана структурная схема системы управления. 
Horobets V.Y. Defining the level of cone crusher loading 
The importance of accurate measurement and control of the cone crusher loading level is shown. There are a review of exist-
ing measurement systems and their defects. A method for measuring the level of loading crushers based on consumed power 
of its engine is given. Enounced the factors on which is formed the load level crusher task and the structural scheme of the 
control system. 
________________________________ 
УДК 621.926: 34.16 
Цвиркун С.Л. Автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте 



Анотації 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 36, 2014 
 

361

Рассмотрена автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте, в которой приме-
нена пороговая сегментация изображения для определения крупности руды, а также фильтр Калмана, для определе-
ния местоположения крупнокусковой руды на конвейерной ленте. В системе используется контроллер для сортиро-
вочного устройства на основе нечеткой логики. 
Ключевые слова: автоматизированная система управления, нечеткая логика, нечеткая база знаний, сортировка, 
функций принадлежностей. 
Цвіркун С. Л. Автоматична система супроводу крупнокускової руди на конвеєрній стрічці 
Розглянуто автоматичну систему супроводу крупнокускової руди на конвеєрній стрічці, в якій застосована порогова 
сегментація зображення для визначення крупності руди, а також фільтр Калмана, для визначення місця розташуван-
ня крупнокускової руди на конвеєрній стрічці. У системі використовується контролер для сортувального пристрою 
на основі нечіткої логіки. 
Ключові слова: автоматизована система управління, нечітка логіка, нечітка база знань, сортування, функцій при-
ладдя. 
Tsvirkun S. L. Automatic tracking lump ore on the conveyor belt 
Considered automatic accompaniment lump ore on the conveyor belt, wherein the threshold used for determining the image 
segmentation coarseness ore and Kalman filter for determining the position of lumpy ore on a conveyor belt. The system 
controller is used for sorting device based on fuzzy logic. 
Keywords: automated control system, fuzzy logic, fuzzy knowledge base, sorting, membership functions. 
________________________________ 
УДК 621.771 
Аралкин А.С., Хруцкий А.А., Неймирко С.И. Разработка и апробация новой конструкции молотового штампа в 
условиях ОАО «Криворожгормаш» 
Выполнен анализ причин выхода из строя молотовых штампов. Дана оценка времени удара и сил, действующих на 
штамп при штамповке. Расчетным путем установлены температурные деформации деталей в месте установки цен-
трирующей шпильки. Получены параметры деформации в месте сопряжения шпильки и штампа. Разработаны конст-
руктивные мероприятия, повышающие надежность работы центрирующих шпилек и штампа в целом. 
Аралкін А.С., Хруцький А.О., Неймірко С.І. Розробка і апробація нової конструкції молотового штампу в умовах 
ВАТ "Криворожгормаш" 
Виконано аналіз причин виходу з ладу молотових штампів. Дана оцінка часу удару і сил, які діють на штамп при 
штампуванні. Розрахунковим шляхом встановлені температурні деформації деталей в місці установки центруючої 
шпильки. Отримані параметри деформації в місці сполучення шпильки і штампу. Розроблені конструктивні заходи, 
що підвищують надійність роботи центруючих шпильок і штампу в цілому. 
Aralkin A.S., Khrutsy A.A., Mtymirko S.I. Development and approbation of new construction of молотового of stamp in 
the conditions of ОАО of "Kryvorizgormash" 
The analysis of reasons of death hammer of stamps is executed. The estimation of time of blow and forces, operating on a 
stamp at stamping, is Given. A calculation path is set temperature deformations of details in the place of setting of centering 
hairpin. The parameters of deformation are got in the place of interface of hairpin and stamp. Structural measures are worked 
out, a step-up reliability of work of centering hairpins and stamp on the whole. 
________________________________ 
УДК 622.73 
Азарян А.А., Кривенко Ю.Ю., Кучер В.Г. Автоматизация первой стадии измельчения, классификации и магнитной 
сепарации – реальный путь повышения эффективности обогащения железных руд 
Выполнен анализ отечественной и зарубежной практики обогащения железных руд  и систем автоматического 
управления технологическими процессами.  
Обоснована система, направленная на снижение колебаний железа в концентрате за счет поддержания постоянства 
магнитной составляющей в исходной руде. Система реализуется  за счет стабилизации на заданном уровне расход 
руды, поступающей в шаровую мельницу, из заданным содержанием магнитного железа, стабилизацию на заданном 
уровне соотношение «руда-вода» изменением количества воды подаваемой в мельницу, стабилизацию заданной  
плотности слива классификатора подачей дополнительной воды в классификатор.  
Новым является то, что дополнительно измеряют текущее значение магнитного железа в исходной руде, сравнивают 
его из заданным значением и корректируют заданную производительность исходной руды в зависимости от величи-
ны отклонения  содержания магнитного железа в исходной руде от заданного. 
Азарян А.А., Кривенко Ю.Ю., Кучер В. Г. Автоматизація першої стадії подрібнення, класифікації і магнітної 
сепарації - реальний шлях підвищення ефективності збагачення залізної руди 
Виконано аналіз вітчизняної й закордонної практики збагачення залізних руд і систем автоматичного керування 
технологічними процесами.  
Обґрунтовано систему, яка спрямована на зниження коливань заліза в концентраті за рахунок підтримки сталості 
магнітної складової у вихідній руді. Система реалізується  за рахунок стабілізації на заданому рівні витрати руди, що 
надходить у кульовий млин, із заданим  вмістом магнітного заліза, стабілізацію на заданому рівні співвідношення 
«руда-вода» зміною кількості води, що подається у млин, стабілізацію заданої  густини зливу класифікатора подачею 
додаткової води у класифікатор.  
Новим є те, що додатково вимірюють поточне значення магнітного заліза у вихідній руді, порівнюють його із зада-
ним значенням і коректують задану продуктивність вихідної руди залежно від величини відхилення  змісту 
магнітного заліза у вихідній руді  від заданого. 
Azarjan A.F., Kryvenko Ju.Ju., Kucher V.G. Automation of the first stage of growing, classification and magnetic 
сепарации shallow is the real way of increase of efficiency of enriching of iron-stones 
An analysis of domestic and foreign practice iron ore concentration and automatic process control . 
Grounded system , aimed at reducing kolebnosti iron concentrate by keeping constant the magnetic component in the original 
ore . The system is realized by stabilizing at a predetermined flow rate of ore fed to the ball mill , specify the content of the 
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magnetic iron stabilization at a predetermined ratio " ore - water" by changing the amount of water supplied into the mill , a 
predetermined density stabilization classifier draining of additional water fed to the classifier . 
What is new is that the current value of an additional measure of magnetic iron in the original ore , compared to its specified 
value of the specified performance and adjust the original ore depending on the deviation of the magnetic iron content in the 
original ore from the set. 
________________________________ 
УДК 669.14.003.000.93̎19̎ ̎20 ̎
Бабец Е.К., Гребенюк С.Я. Эмпирическое исследование глобальных исторических экономических циклов процесса 
развития индустрии производства стали 
На основании анализа ретроспективных данных 1900-2012 годов выявлено циклическую природу индустриально-
экономического процесса развития производства стали в Мире, что выражается 51-летними суперциклами. Полу-
ченные эмпирические функции являются статистически значимыми и характеризуют зависимость динамики разви-
тия рассматриваемого процесса как функции от времени. На основе сопоставления крупнейших мировых баз данных 
уточнено предоставленные аналитиками World Steel Association характеристики вех развития мировой индустрии 
производства стали. Для характеристики К-волн в данной работе избрана четырехфазная модель их описания 
(P→R→D→E). Приведены характеристики фаз бизнес-циклов (К-волн ) мирового производства стали по количеству 
лет и средневзвешенному темпу годового прироста производства стали. Определено, что переход к новой системе 
ценообразования на железорудное продукцию является следствием перестройки рынка в результате кризисных 
трансформаций при изменении тренда индустриального бизнес-цикла горно-металлургического комплекса. Разрабо-
тан и представлен аналитический инструмент поддержки управленческих решений, который позволяет повысить 
точность определения изменения тренда по процедуре линейной фильтрации временного ряда при установлении 
количества точек по числам Фибоначчи (Golden ratio). 
Ключевые слова: экономический процесс, тенденции, тренд, аппроксимация, инструмент, периодические циклы, 
функция, временная компонента, полином, сглаживание. 
Бабець Є.К., Гребенюк С.Я. Емпіричне дослідження глобальних історичних економічних циклів процесу розвитку 
індустрії виробництва сталі 
На підставі аналізу ретроспективних даних 1900-2012 років виявлено циклічну природу індустріально-економічного 
процесу розвитку виробництва сталі у Світі, що виражається 51-річними суперциклами. Отримані емпіричні функції 
є статистично значимими і характеризують залежність динаміки розвитку аналізованого процесу як функції від часу. 
На основі співставлення найбільших світових баз даних уточнено надані аналітиками World Steel Association харак-
теристики віх розвитку світової індустрії виробництва сталі. Для характеристики К-хвиль у даній роботі обрано чо-
тирьохфазну модель їх опису (P→R→D→E). Наведено характеристики фаз бізнес-циклів (К-хвиль) світового вироб-
ництва сталі за кількістю років та середньозваженим темпом річного приросту виробництва сталі. Визначено, що 
перехід до нової системи ціноутворення на залізорудну продукцію є наслідком перебудови ринку в результаті кризо-
вих трансформацій при зміні тренду індустріального бізнес-циклу гірничо-металургійного комплексу. Розроблено та 
представлено аналітичний інструмент підтримки управлінських рішень, що дозволяє підвищити точність визначення 
зміни тренду за процедурою лінійної фільтрації часового ряду, що встановлюються за кількістю точок за Числами 
Фібоначчі (Golden ratio). 
Ключові слова: економічний процес, тенденції, тренд, апроксимація, інструменти, періодичні цикли, функція, часова 
компонента, поліном, згладжування. 
Babets E.K., Grebenik S.Y. Empirical study of global historical economic cyclical process of steel industry development 
Abstract: Proceeding from the analysis historical data years 1900-2012 identified the cyclic nature of industrial and economic 
development process of steel production in the world, resulting 51-year supercycle. The empirical functions are statistically 
significant and characterize the dependence of the dynamics of the process being analyzed as a function of time. Based on the 
comparison of the world's largest database clarified characteristics of milestones the global steelmaking industry provided by 
analysts of World Steel Association. To characterize the K-waves in this paper selected four phase model their descriptions 
(P→R→D→E). Provided characteristics of the phases of world steel production business cycles (K-waves) by the number of 
years and the weighted average rate of annual growth in steel production. Determined that the transition to a new pricing 
system for iron ore production is a consequence of the restructuring of the market as a result of the crisis transformation by 
changing trend of the industrial business cycle mining and metallurgical complex. Developed and presented an analytical 
support tool managerial decisions that allows to increase accuracy of determining changing of trend using procedures of lin-
ear filtering of the time series, which are set by the number of points with the Fibonacci numbers (Golden ratio). 
Keywords: economic process, tendency, trend, approximation, tools, periodic cycles function, the time component, polyno-
mial, smoothing. 
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УДК 65.01:657.222  
Міщук Є.В., Клименко А. Д. Роль облікової політики в управлінні підприємством 
У статті показано, що облікова політика є одним із дієвих інструментів управління підприємством. Розглянуто й 
узагальнено теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних науковців щодо сутності облікової політики та її значен-
ня. Визначено основні проблеми формування облікової політики підприємства. Обґрунтовано, що заниження ролі 
облікової політики в управлінні підприємством пов’язане з недостатністю відпрацювання теоретичних положень 
щодо визначення і трактування її сутності, інструментів та структурних елементів. Виявлено ряд факторів, які впли-
вають на розробку облікової політики,до яких віднесено: форму власності та організаційно-правовий статус підпри-
ємства; технічне оснащення управління; кваліфікацію кадрів підприємства; ефективність системи інформаційного 
забезпечення підприємства; питання фінансово-господарського розвитку; розміри діяльності підприємства. Запропо-
новано розглядати облікову політику як складний динамічний процес. 
Ключові слова: облік, облікова політика, процес, управління, фактоори 
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Мищук Е.В., Клименко А. Д. В статье показано, что учетная политика является одним из действенных инструмен-
тов управления предприятием. Рассмотрены и обобщены теоретические разработки отечественных и зарубежных 
ученых о сущности учетной политики и ее значение. Определены основные проблемы формирования учетной поли-
тики предприятия. Обосновано, что занижение роли учетной политики в управлении предприятием связано с недос-
таточностью отработки теоретических положений относительно определения и трактовки ее сущности, инструмен-
тов и структурных элементов. Выявлен ряд факторов, которые влияют на разработку учетной политики , к которым 
отнесены: форму собственности и организационно - правовой статус предприятия; техническое оснащение управле-
ния; квалификацию кадров предприятия; эффективность системы информационного обеспечения предприятия, во-
прос финансово - хозяйственного развития, размеры деятельности предприятия. Предложено рассматривать учетную 
политику как сложный динамический процесс. 
Ключевые слова: учет, учетная политика, процесс, управление, фактооры 
Mishchuk E.V., Klimenko A.D. The article shows that the accounting policy is one of the most effective tools of manage-
ment. Reviewed and summarized the theoretical development of domestic and foreign scholars about the nature of the ac-
counting policy and its value. The main problems of the formation of accounting policy. It is proved that an understatement 
role in accounting policies due to the operation of business failure mining theoretical propositions concerning the definition 
and interpretation of its essence, tools and structural elements. Identified a number of factors that influence the development 
of accounting policies, which include: ownership and organizational - legal status of the company; technical equipment man-
agement, personnel qualifications enterprise, the effectiveness of the enterprise information management system for the issue 
of financial - economic development, the size of the enterprise. Proposed to consider the accounting policies as a complex 
dynamic process. 
Keywords: accounting, accounting policy, process management, factory 
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УДК 65.011.44 
Бондарчук О.М., Голобородько Б.Ю. Порядок формування рентабельності товарної продукції  гірничо-
збагачувального підприємства в залежності  від співвідношення собівартості та ціни на основні види продукції 
Розглянуто вплив на процес формування показників ефективності гірничо-збагачувального підприємства співвідно-
шення між величинами витрат на виробництва та ціни основних видів продукції. Використання методів порівняння 
та факторного аналізу рентабельності дозволило оцінити ефективність цінової політики та запропонувати заходи по 
забезпеченню очікуваного розміру прибутковості. 
Бондарчук О. М., Голобородько Б.Ю. Порядок формирования рентабельности товарной продукции горно-
обогатительного предприятия в зависимости от соотношения себестоимости и цены на основные виды продукции 
В современных условиях деятельности отечественных горнах предприятий основной проблемой повышения эконо-
мической эффективности является высокая себестоимость при необходимости постоянного повышения качества для 
обеспечения возможности повышения цены. В таких условиях необходимо четкое представление о таком соотноше-
нии цена/качество, которое обеспечило бы наилучший результат деятельности. Поэтому нами было рассмотрено 
влияние на процесс формирования показателей эффективности горно-обогатительного предприятия - соотношения 
между величинами затрат на производство и цены основных видов продукции – концентрата и окатышей. Известно, 
что наибольшее увеличение рентабельности производства в первую очередь вызывает увеличение цены и уменьше-
ние себестоимости. В ходе исследований определили влияние указанных факторов, используя корреляционно-
регрессионный анализ, методы сравнения и факторного анализа рентабельности. Это позволило оценить эффектив-
ность ценовой политики и предложить мероприятия по обеспечению получения предприятием ожидаемого размера 
прибыльности. 
Bondarchuk O.M., Goloborodko B.Ju. Order of forming of profitability of commodity products of ore mining and 
processing enterprise depending on correlation of prime price and price on the basic types of products 
In modern conditions of domestic ore-dressing enterprises activity main problem of increasing economic efficiency is high 
cost at the necessity of continuous quality improvement to ensure the possibility of increasing prices. In such circumstances it 
is necessary to understand clearly such quality-price ratio, which would provide the best performance result. Therefore, we 
considered the effect on the process of formation of ore-dressing enterprises performances - the ratio between the value ex-
penses of production and the prices of main products - concentrate and pellets. It is known that the largest increase in the 
profitability of production primarily causes an increase in prices and a decrease in cost. During the studies we have deter-
mined the impact of given factors, using correlation and regression analysis, comparison methods and factor analysis of prof-
itability. This allowed us to estimate the effectiveness of pricing policy and propose measures to ensure receipt of the ex-
pected size of the enterprise profitability. 
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Ковальчук В.А., Короткий В.Ю. Інституціоналізація екологічного розвитку гірничо-металургійної промисловості в 
Україні 
В статті визначено характерні особливості інституційного середовища гірничо-металургійної промисловості в 
Україні в контексті сприяння формуванню та розвитку екологічно відповідального бізнесу. 
Ключові слова. Екологічно відповідальний бізнес, гірничовидобувна промисловість, екологічні інтереси, екологічна 
відповідальність, інституційне середовище, стейк-холдери 
Ковальчук В.А., Короткий В.Ю. Институционализация экологического развития горно-металлургической про-
мышленности в Украине 
В статье определены характерные особенности институциональной среды горно - металлургической промышленно-
сти в Украине в контексте содействия формированию и развитию экологически ответственного бизнеса. 
Ключевые слова. Экологически ответственный бізнес, горнодобывающая промышленность, экологические интере-
сы, экологическая ответственность, институциональная среда, стейк - холдеры 


