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Криворізький національний університет 

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАПАСІВ  
БЛОКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНОВАНОГО  
ВИСОКОІНТЕНСИВНОГО ВИПУСКУ РУДИ   

Багаті залізні руди на шахтах Криворізького залізорудного басейну видобувається різними варіантами систем 
підповерхового обвалення руди та вміщуючих порід та підповерхово-камерними системами розробки.Аналіз статис-
тичних даних за останні декілька років показує, що з пониженням рівня гірничих робіт прослідковується тенденція 
до зменшення застосування систем розробки з відкритим очисним простором і збільшення частки систем з обвален-
ням. Такий перерозподіл відсоткового відношення систем розробки викликаний збільшенням напруженого стану 
масиву зі збільшенням глибини гірничих робіт, що супроводжується самообваленням покрівлі камер та міжкамерних 
ціликів.  При цьому випуск і доставку руди здійснюють скреперними установками, які не відповідають сучасним 
вимогам як за умовами праці та техніки безпеки, так і з точки зору низької продуктивності робіт. Зараз планується 
технічне переоснащення шахт із застосуванням самохідних навантажувально-доставочних  машин.Через це розробка 
та дослідження варіантів системи розробки підповерхового обваленняна даний час являє собою актуальне завдан-
ня.В статті наведено коротку характеристику основних недоліків існуючих систем підповерхово обвалення, та про-
ведено їх коротке порівняння з аналогічними системами підповерхового обвалення які використовуються за кордо-
ном, і дозволяють застосовувати потужну самохідну навантажувально-доставочну техніку, а також причини немож-
ливості їх використання  для розробки родовищ в умовах покладів природно-багатих руд Криворізького залізоруд-
ного басейну. Наведено опис запропонованої системи розробки підповерхового обвалення руди та вміщуючих порід 
з відбійкою руди на вертикальний компенсаційний простір із застосуванням комбінованого випуску та доставки 
руди скреперними установками та самохідними навантажувально-доставочними машинами та подано загальний 
вигляд системи. Приводяться результати які отримані під час проведення лабораторного дослідження запропонова-
ного варіанту підповерхового обвалення, а також його якісні та кількісні показники та оптимальні параметри днища.  

Ключові слова: підповерхове обвалення, самохідні НДМ, скреперні установки, випуск руди, вилучення чистої 
руди, інтенсивність відробки. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У даний час перед ба-
гатьма гірничовидобувними підприємствами України, що ведуть розробку родовищ підземним 
способом, дуже гостро стоїть питання інтенсифікації гірничих робіт. Майже на всіх підприємс-
твах Криворізького залізорудного басейну застосовується застаріла низькопродуктивна техніка, 
яка є морально і в більшості випадків фізично застарілою. Через це не забезпечуються належні 
умови праці робітників та підвищуються фізичні навантаження. 

Одним із пріоритетних напрямків подальшого розвитку підземного Кривбасу є застосуван-
ня самохідної техніки, яка характеризується високою продуктивністю та створює безпечні умо-
ви праці для робітників. Значною перепоною для широкого застосування самохідної техніки є 
складні гірничо-геологічні та гірничо-технічні умови, що виникають на глибоких горизонтах, 
які в першу чергу проявляються у вигляді високого гірського тиску, який призводить до перед-
часного руйнування та деформації виробок. Тому вдосконалення систем розробки підповерхо-
вого обвалення з застосуванням самохідної техніки адаптованих до умов Криворізького залізо-
рудного басейну, є досить актуальним питанням. 

Аналіз досліджень і публікацій. Для застосування сучасної високопродуктивної самохід-
ної техніки на очисному вийманні необхідне проведення виробок з великою площею попереч-
ного перерізу. В наявних гірничо-геологічних умовах підтримання цих виробок є значною про-
блемою через значний гірський тиск, через це виникає необхідність застосування систем розро-
бки з низькими витратами підготовчо-нарізних виробок та з високою інтенсивністю ведення 
очисних робіт. 

З технічної літератури досить відомим є так званий «шведський» варіант підповерхового 
обвалення [1,2], сутність  якого полягає в наступному:  

поверх ділять на підповерхи, на рівні кожного з них проводять орт на всю потужність руд-
ного покладу, який використовується для розбурювання масиву з наступною відбійкою руди на 
«затиснене» середовище та торцевим випуском і доставкою відбитої руди за допомогою само-

 Ступнік М.І., Калініченко В.О., Хівренко О.Я., Калініченко О.В., Грищенко М.А., Теляпньов В.О., 2016 
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хідного обладнання. Даний варіант системи розробки застосовується для відпрацювання стій-
ких руд при їх заляганні в стійких вміщуючих породах, які допускають створення виробок з 
площею поперечного перерізу 12-16 м2 без кріплення або із застосуванням простих видів кріп-
лення (анкерного). Недоліками даного варіанту є можливість  його застосування лише при від-
працюванні переважно стійких руд, які не схильні до надмірного ущільнення в умовах відби-
вання на «затиснене» середовище, значне розубоження рудної маси при очисному вийманні (до 
20-30 %), що роблять дану технологію в класичному варіантінеприйнятною в умовах підземних 
рудників Кривбасу, оскільки природно багаті залізні руди характеризуються невисокою міцніс-
тю та стійкістю, є схильними до переущільнення при недостатньому об’ємі компенсаційного 
простору, а також дуже важко збагачуються. 

Відомі варіанти підповерхового обвалення руди та вміщуючих порід з відбійкою на компе-
нсаційний простір[1,2], які в даний час застосовуються в Криворізькому залізорудному басейні, 
мають більші витрати підготовчо-нарізних робіт та меншу інтенсивність відпрацювання діля-
нок покладу. 

Для виключення недоліків обох варіантів підповерхового обвалення було розроблено сис-
тему розробки підповерхового обвалення з застосуванням високоінтенсивного випуску руди 
скреперними установками та самохідними НДМ. 

Отже, за рахунок модернізації системи розробки можливо покращити кількісні та якісні 
показники вилучення руди, збільшити продуктивність скреперної доставки та інтенсивність 
випуску руди з панелі. 

Постановка завдання. Зважаючи на переваги та недоліки розглянутих вище варіантів під-
поверхового обвалення руди та вміщуючих порід постає завдання в подальшому їх вдоскона-
ленні завдяки поєднанню «шведського» варіанту та варіанту з відбійкою на компенсаційний 
простір, при одночасному підвищенні інтенсивності відпрацювання ділянок покладів. 

Викладення матеріалу та результати. Для відпрацювання потужних та середньої потуж-
ності рудних покладів багатих залізних руд в умовах Криворізького залізорудного басейну 
представлених  недостатньо стійкими рудами та  породами пропонується застосувати варіант 
системи підповерхового обвалення руди та застосуванням високоінтенсивного випуску обвале-
ної руди скреперними установками та самохідними НДМ. 

Даний варіант систем підповерхового обвалення руди представлений на рис. 1. 
Підготовчі роботи полягають в проведенні в породах лежачого боку польового відкотного 

штреку - 1, з якого через 60 м проводяться орти заїзди - 2, довжиною, яка забезпечує розміщен-
ня рухомого складу відкотної техніки. Із орта-заїзда у породах лежачого боку проходять блоко-
вий вентиляційно-ходовий підняттєвий - 12, на всю висоту поверху, та рудоперепускний під-
няттєвий-3 до рівня верхнього горизонту доставки, та господарчого підняттевого - 4. Для до-
ступу на підповерхи  самохідної техніки в породах лежачого боку проводять похилий з’їзд - 16, 
який збивають з кожними горизонтом доставки. В нижній частині поверху  в породах лежачого 
боку проходять вентиляційний збірний штрек-колектор - 10, який збивають з кожними горизо-
нтом за допомогою вентиляційних ортів - 8, та вентиляційних підняттєвих - 11. 

Блок по висоті нарізними виробками ділиться на два підповерхи приблизно рівні по висоті. 
За простяганням блок ділять на дві панелі шириною 30 м. 

Нарізні роботи полягають у проведенні на рівнях підповерхів польових транспортних 
штреків лежачого боку - 17, та доставочних ортів - 5. Відстань між доставочними ортами-  30 м. 
Для випуску обваленої рудної маси в панелі в покрівлі доставочних ортів проводять штрек 
скреперування - 6, та чотири дучки лежачого боку - 7 для кожного штрека. В центральній час-
тині штреку скреперування проводять вентиляційний орт - 8, який збивають з вентиляційним 
підняттєвим - 11.  

На рівні горизонту випускних воронок проводиться буровий штрек - 15, з якого для утво-
рення вертикальної компенсаційної камери проводять відрізний орт - 13 з боку непідробленого 
рудного масиву. Буровий штрек збивають з рудоперепускним, господарчим та вентиляційно-
ходовим підняттєвим за допомогою господарчих ортів - 20. Для утворення вертикального ком-
пенсаційного простору з відрізного орта проводять відрізний підняттєвий - 9. Розбурювання 
масиву панелі проводять паралельними віялами глибоких свердловин з бурового штреку - 15. 

Очисні роботи в панелі розпочинають з утворення вертикальної компенсаційної камери - 
18 над рядом дучок з боку непідробленого масиву, для чого спочатку розширюють відрізний 
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підняттєвий - 9 навхрест простягання на проектну ширину, відбиваючи на нього 3-4 глибокі 
свердловини - 19, які вибурюють з відрізного орта - 13, далі ведеться розширення навхрест про-
стягання до проектних розмірів. Висота вертикальної компенсаційної камери дорівнює відстані 
від підошви відрізного орта до днища верхньої панелі, з залишенням рудного цілика товщиною 
5 м над нею, ширина компенсаційної камери 5-6 м. Після утворення компенсаційної камери - 18 
та випуску руди з неї, з залишенням рудної подушки на випускних воронках, проводиться від-
бійка основного запасу свердловинами - 19, вибуреними з бурового штреку - 15. 

 

 
Рис. 1. Система розробки з комбінованою доставкою руди скреперними установками та самохідними НДМ 

 
Випуск руди з панелі проводять в штреку скреперування через випускні дучки. Скреперування в 

панелі двостороннє на два доставочні орти. Середня довжина доставки руди по штреку скреперуван-
ня становить 7 м. Розвантаження скреперної установки виконується через обладнаний штрек-полок 
на підошву доставочного орта, це дає змогу створювати навал руди на підошві доставочного орта. 
Самохідна НДМ здійснює наповнення ковша рудною масою з навалу, при цьому для покращення 
умов завантаження та збільшення коефіцієнта заповнення ковша рудою можливе встановлення шту-
чної упори. Після завантаження машина рухається по доставочному орту до транспортного польового 
штрека лежачого боку та здійснює розвантаження рудної маси у рудоспуск, по якому вона під дією 
власної ваги переміщується до орта-заїзду, де через люк вантажиться у вагонетки.  

Особливістю даного варіанту системи розробки підповерхового обвалення руди та вміщу-
ючих порід є застосування схеми нарізки панелі яка дозволяє застосувати високопродуктивну 
техніку, зменшити середню відстань скреперування, та при рівномірно-послідовному  режимі 
випуску створити  випускні траншеї над кожним штреком скреперування, що дозволяє збіль-
шити кількість випущеної чистої руди. 

Для дослідження запропонованого варіанту системи розробки було проведено лабораторні 
дослідження процесу випуску руди на фізичній моделі яка імітує ділянку покладу в масштабі 
1:100. Для імітування рудної маси було використано магнетитову руду гранулометричний 
склад якої наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Класифікація руди по гранулометричному складу 

Клас крупності, мм -7+5 -5+3 -3+2 -2+1 -1+0,5 Всього 

Кількість, % 5 39,7 25 25,2 5,1 100 
 

Як пусті обвалені породи використовувалась гранітна крошка такого ж гранулометричного 
складу як і руда. Площинний випуск шару руди висотою 40 см проводився через ряди випуск-
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них отворів, що були розташовані в 2 ряди. Випуск проводився рівними дозами з кожного ви-
пускного отвору. Режим випуску руди обрано рівномірно-послідовний. 

Для забезпечення розрихлення відбитої руди при початку випуску перші дві дози було 
зменшено вдвічі. З випускних отворів розташованих біля скла випускалась відбита рудна маса 
у кількості 0,8-0,9 від маси руди випускаємої з інших отворів, оскільки вони мають зменшені 
розміри. 

Для контролю за виходом чистої руди на поверхню руди у моделі були вкладені жетони 
над кожним випускним отвором і по їх виходу фіксувалось вилучення чистої руди та початок 
засмічення. При виході жетону з випускного отвору випуск з нього припинявся. 

Основні стадії процесу випуску на моделі при рівномірно-послідовному випуску приведено 
на рис. 2а-г. 

 

Рис. 2. Основні стадії процесу випуску : а-перед початком випуску; б-після випуску шостої дози;  
в-після випуску дванадцятої дози; г-після закінчення випуску 

 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Проведені лабораторні дослідження по-

казали, що при застосуванні запропонованого варіанту системи розробки з витратами підготов-
чо-нарізних виробок на рівні 5,5 м/тис.т можливе вилучення чистої руди на рівні 72 %,  підви-
щення інтенсивності випуску з 1-2 т/м2  при стандартній технології до 3-4 т/м2, зростання про-
дуктивності скреперної лебідки з 170-200 т/зм, при стандартній технології до 500-600 т/зм, за 
рахунок зменшення середньої довжини скреперування від 15 до 7 м, а також до підвищення 
стійкості штреків скреперування за рахунок зменшення кількості випускних отворів та їх одно-
стороннього розташування. 

На основі проведених дослідів встановлено наступні оптимальні параметри: оптимальна 
кількість випускних отворів на один штрек скреперування становить 4 отвори, відстань між 
штрекам скреперування - 8 м та між доставочними ортами - 30 м. У подальших дослідженнях 
планується дослідити рівень засмічення при застосуванні даної технології. 
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ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ  
В УМОВАХ КАР’ЄРІВ КРИВОРІЖЖЯ 
 

Наведено результати експериментальних вибухів у Першотравневому та Ганнівському кар’єрах ПАТ ПІВНГЗК, 
в яких застосовано розподілення свердловинних зарядів на дві частини і короткоуповільнене їх підривання одна 
відносно одної. Обґрунтовано конструктивні параметри свердловинних зарядів (верхнього і нижнього), забійки і 
інертного проміжку, таким чином, що весь 15 м уступ розподіляється на дві майже рівні частини. Зроблено аналіз 
розповсюдження прямих і відбитих хвиль в тілі уступу після спрацювання верхньої частини заряду, яким 
обґрунтовано інтервал сповільнення між частинами видовженого заряду вибухової речовини, який охоплює терміни 
часу на проходження прямих хвиль до вільних поверхонь укосу і покрівлі уступу, відбитих хвиль до нижнього торця 
заряду, посування обох хвиль повз цей торець, а також, змінення розтягуючих напруг стискаючими. Лише по завер-
шенню обумовленого процесу найдоцільніше підривати нижній заряд вибухової речовини. Наведено результати 
подрібнення гірських порід в експериментальних і контрольних дільницях вибухових блоків. 

Стосовно пропонованого способу із розподіленням заряду на частини і їх підриванням із сповільненнями, 
особливої уваги потребує розмір інертного проміжку, який забезпечуватиме цілісність газових пухирців у тій 
частині заряду, що підривається пізніше. На відміну від даних у роботі [7], в даному випадку цей параметр, з ураху-
ванням конкретних особливостей Першотравневого та Ганнівського родовищ, краще приймати в межах 3,5-4 м.  

Задекларований спосіб короткоуповільненого підривання частин свердловинних зарядів одна відносно одної 
було використано саме з метою забезпечення рівномірності подрібнення гірських порід по всій висоті уступу на 
Першотравневому кар’єрі ПАТ «ПІВНГЗК» на одній із частин експериментального блоку №78, розташованого на 
гор.+29/+17 м і підірваного 26.06.2014 р. На іншій (контрольній) ділянці вибухового блоку роботи виконували згідно 
паспорту ведення буровибухових робіт. У цій ділянці кар’єру було зареєстровано схильність до завищень по підошві 
уступу в межах 3,1-6,2 м. Навпроти, зі сторони фронтальної частини блоку і відкосу уступу, на рівні нижньої бровки 
спостерігались завищення по підошві в межах 1,0-2,0 м. 

Ключові слова: кар’єр, вибуховий блок, забивочний матеріал, висота уступу 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Досвід виконання бу-
ровибухових робіт в кар’єрах Криворіжжя свідчить, що у в’язких крупноблочних гірських по-
родах переважна більшість негабаритних шматків утворюється в районі неактивної частини 
заряду - там де розміщується забивочний матеріал. Навпроти, в породах великої міцності, але 
хрупких, в районі забивки, за рахунок віддзеркалення від покрівлі уступу вибухової хвилі, 
якість вибухового подрібнення є задовільною, тоді як на рівні підошви уступу, де до існуючої 
міцності додаються стискаючі напруження від налягаючих зверху шарів порід, часто виника-
ють проблеми із пропрацюванням по підошві уступу. 

Отже, за різних умов виконання вибухових робіт, ми спостерігаємо нерівномірність 
подрібнення гірських порід по висоті уступу. Ця нерівномірність формує виробничі ситуації 
різного ступеню складності, які за умов врахування причин, що їх породжують, можуть бути 
усунені під час виконання проектних робіт. Найбільш доцільним, за таких умов, вважаємо ме-
тод короткоуповільненого підривання частин свердловинних зарядів. 

Аналіз досліджень та постановка задачі. У літературі зустрічається твердження, що ме-
тод, представлений розосередженою конструкцією свердловинного заряду з різночасовим 
ініціюванням окремих частин заряду, є ефективним засобом керування енергією вибуху при 
руйнуванні гірських порід, який отримав розповсюдження і на кар’єрах Криворіжжя. Значні 
результати у дослідженні використання підривання із внутрішньо-свердловинним 
сповільненням, у тому числі і на кар’єрах Кривбасу, були проведені проф. Е.І. Єфремовим, 
М.Ф. Друкованим та ін. 

Основною характерною відзнакою, що відрізняє вибухові роботи сучасності від досвіду 
викладеного в роботі [7], є використання емульсійної вибухової речовини Емоніт-Н із газовими 
пухирцями в ній, що виконують роль джерел зародження детонації у зарядах емульсійних ви-
бухових речовин. Стосовно пропонованого способу із розподіленням заряду на частини і їх 
підриванням із сповільненнями, особливої уваги потребує розмір інертного проміжку, який за-
безпечуватиме цілісність газових пухирців у тій частині заряду, що підривається пізніше. На 
відміну від даних у роботі [7], у даному випадку цей параметр, з урахуванням конкретних 
особливостей Першотравневого та Ганнівського родовищ, краще приймати в межах 3,5-4 м.  

                                                       
 Гура В.В., 2016 
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Таке технічне рішення одночасно зменшує довжину забивки над верхньою частиною заря-
ду до 3,7-4,2 м, що знову ж таки відрізняється від досвіду, наведеного в науковій праці [7]. 

Тому основним завданням дослідження, що описане в даній статті, було встановлення 
раціональних конструкцій свердловинних зарядів та сітки їх розташування, за яких забезпечу-
валося б вдосконалення способу ведення буровибухових робіт та підвищення якості вибухово-
го подрібнення порід в умовах Першотравневого кар’єру ПАТ «ПІВНГЗК». 

Викладення матеріалу та результати. Наведені параметри інертного проміжку і забивки 
формують в свердловинах на уступах висотою 14-17 м. При цьому два підуступи, що мають 
майже однакову висоту, підриваються зі сповільненнями у часі. Забивка над верхнім зарядом та 
інертний проміжок між зарядами близькі за розмірами. 

Задекларований спосіб короткоуповільненого підривання частин свердловинних зарядів одна 
відносно одної було використано саме з метою забезпечення рівномірності подрібнення гірських 
порід по всій висоті уступу на Першотравневому кар’єрі ПАТ «ПІВНГЗК» на одній із частин ек-
спериментального блоку №78, розташованого на гор.+29/+17 м і підірваного 26.06.2014 р. На іншій 
(контрольній) ділянці вибухового блоку роботи виконували згідно паспорту ведення буровибухо-
вих робіт. У цій ділянці кар’єру було зареєстровано схильність до завищень по підошві уступу в 
межах 3,1-6,2 м. Навпроти, зі сторони фронтальної частини блоку і відкосу уступу, на рівні нижньої 
бровки спостерігались завищення по підошві в межах 1,0-2,0 м. 

Блок складався кварцит-гематит-силікатними породами з  міцністю за шкалою проф. Про-
тод’яконова f=12-14. Водонасиченість свердловин південної частини блоку, в котру входив і 
експериментальний блок складала hв=1-3 м. В середньому по північній частині блоку, висота 
стовпа води згідно даних маркшейдерського виміру досягала hв=5-9 м. Загальна кількість 
свердловин на блоці складала 440 шт., серед яких кількість свердловин експериментального 
блоку складала 81 шт. Лінія опору по підошві для першого ряду свердловин (ЛОПП) досягала 
7-25 м. Фактична глибина свердловин відповідно до маркшейдерського виміру для першого 
ряду свердловин складала hсв=18-21 м, для наступних рядів - hсв=17-21 м. 

Виходячи з даних умов була застосована сітка розташування свердловин 6×6,5 м. При цьо-
му довжина верхньої частини заряду складала lз.в=4,5 м, маса відповідно Qз.в=290 кг. Цей заряд 
в змозі зруйнувати товщу гірських порід на всю висоту верхнього підуступу. Згідно цьому, 
існуюче поняття «перебур» у даному випадку умовне.  

Для означених умов глибина перебуру приймалась lпер.в=1,0 м. Довжина забивки над 
верхнім зарядом складала 4,0 м, висота підуступу який підривається верхнім зарядом складала: 
hв.під=lзаб.+lз.в–lпер.в=7,5 м. 

Питома витрата за означених умов для верхнього підуступу склала: qв.п=0,99 кг/м3. У дан-
ному випадку лінія опору по підошві для верхнього підуступу для першого ряду склала W1в=6 
м, для наступних рядів - W2в=6,5 м. За паспортом, усереднена питома витрата вибухової речо-
вини q, для даних гірничо-геологічних умов блоку, що складається з чотирьох рядів свердловин 
– q=1,3 кг/м3. Виробничу ситуацію із розташуванням блоку зображено на рис. 1.  

 
Рис 1. Розріз диспозиції експериментальної частини блоку: 1 - бойовик зі свердловинним капсюлем-

детонатором номіналом 500 мс; 2 - нижній заряд вибухової речовини Емоніт-Н; 3 - інертний проміжок із відсіву; 4 - 
бойовик зі свердловинним капсюлем-детонатором номіналом 475 мс; 5 - верхній заряд вибухової речовини Емоніт-
Н; 6 - матеріал забійки; 7 - хвильоводи 
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Як матеріал інертного проміжку між верхньою та нижньою частинами заряду використову-
вався породний відсів. Довжина проміжку становила 3,5 м. 

При цьому, над верхнім зарядом виконувалась забійка, параметри якої встановлювали за 
формулою (1), м 

13dзар≤Lзаб≤ 24dзар ,     (1) 
де Lзаб - довжина забійки, фактично 4,0 м. 

Схема комутації вибухового блоку була виконана з центральним врубом. Загальний час 
спрацювання блоку складав 4362 мс. 

Верхній бойовик розташовували на рівні умовної підошви, тобто його відстань від підошви 
уступу складала 7,5 м. На такій же відстані над покрівлею формувався умовний ініціатор умов-
ного заряду вибухової речовини, від якого формувалася відбита хвиля від покрівлі уступу. 

Швидкість прямої, а отже і відбитої хвиль в цьому масиві гірських порід становить - 4,1 
км/с. Тоді до покрівлі хвиля дійде за 1,6 мс, а до укосу уступу за 1,1 мс. Умовне джерело хвилі, 
яка, віддзеркалившись, рухається від укосу уступу позначено літерою А, а умовне джерело для 
хвилі, яка рухатиметься віддзеркалившись від покрівлі уступу Б, рис. 2. 

           Б    

  
Рис. 2. Поперечний переріз уступу уздовж вибухової свердловини із нанесенням на ньому прямих і 

відображених вибухових хвиль, викликаних підриванням верхнього заряду: 1 - укіс уступу; 2 - покрівля уступу; 3 - 
частина свердловини із забійкою; 4 - частина свердловини із верхнім зарядом; 5 - умовна підошва, що формується 
верхнім зарядом; 6 - частина свердловини із інертним проміжком; 7 - частина свердловини із нижнім зарядом; 8 - 
підошва уступу. Позначені моменти часу підходу вибухових хвиль: прямої (1,1-1,6 мс) і відображених 

 
Відбита хвиля, яка рухається від умовного джерела А, досягає торця верхнього заряду, че-

рез 2,4 мс, а торця нижнього заряду через 4,27 мс. У той же час відбита хвиля від покрівлі усту-
пу досягне тих же меж відповідно через 3,55 мс і 5,87 мс відповідно. При виконанні даних 
розрахунків приймалися до уваги головні частини відбитих хвиль. Фактично хвиля має тіло, 
яке є асиметричним: швидке нарощування напруг і деформацій і повільне їх сходження 
нанівець. Із зростанням відбита хвиля збільшує свою довжину. Більш повільне зменшення на-
пруг і деформацій після досягнення їх максимуму пояснюється наявністю проявів пластичної 
хвилі [4,5]. На відстанях, означених на рис. 2: торці верхнього і нижнього зарядів, довжина тіла 
хвилі в аналогічних породах з урахуванням шляху прямої хвилі до віддзеркалення, згідно [4,5] 
складає відповідно біля 5,5-7 м. У процесі досліджень нас більше цікавило останнє число, оскільки 
у відбитій хвилі напруги розтягуючі і необхідно дочекатися, коли вони зійдуть нанівець і зміняться 
стискаючими напругами, Лише після того найдоцільнішим буде підривати нижній заряд. Після ви-
рахування часу головної частини відбитої хвилі від покрівлі уступу – 5,87 мс, додавався час - 2,44 
мс необхідний для проходження тіла хвилі довжиною 10 м. У результаті було отримане значення 
часу, по досягненню котрого хвиля розтягнення буде змінюватися хвилею стиснення, а саме - 8,31 
мс. Ця хвиля знову ж таки буде збільшувати свою довжину, при цьому зміна буде прямо 
пропорційна її асиметричності, створюючи більш сприятливі умови для підривання нижнього заря-
ду. Прийняте нами сповільнення в 25 мс між підриванням двох частин свердловинного заряду доб-
ре відповідає умовам нашого експерименту. У даному контексті мається на увазі, що нижній заряд 
підривається в умовах стискаючих напруг. 

Розраховуючи питому витрату вибухової речовини для нижнього заряду, відстань hн від 
підошви уступу до умовної підошви, що відпрацьовується верхнім зарядом складає: hн=Hу-
hв=17-7,5=9,5 м. Значення висоти уступу 17 м не є паспортним, а реальним, для блоку №78.  
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Місцями це значення навіть зростало. Дільниця гірських порід, яка підлягає подрібненню, 
має форму трапеції, верхня основа якої у масштабі становить 5,5 м, а нижня - 9,5 м. 

За умов відстані між свердловинами в ряду - 6 м, матимемо об'єм що підлягає подрібненню 
нижнім зарядом, м3 

5,42765,9
2

5,95,5







 

нV . 

За умови маси нижнього заряду - 400 кг, питома витрата вибухових речовин на весь уступ 
складала q=0,958 кг/м3. Необхідно зазначити, що відповідно до паспорту ведення буровибухо-
вих робіт для гірських порід міцністю f=12–14, питома витрата становить q=1,3 кг/м3, що 
підтверджує економічну ефективність результатів. 

Паралельно з блоком у Першотравневому кар'єрі, було підірвано дільницю в Ганнівському 
кар'єрі ПАТ «ПІВНГЗК» за тією ж схемою реалізації внутрішньосвердловинного сповільнення: 
зверху вниз. 23.10.2014 р. було підірвано експериментальний блок №106а, в якому було 
виділено дослідну дільницю для зарядів, розподілених на дві частини з підриванням зі 
сповільненнями: в першу чергу верхній заряд (475 мс), після чого нижній (500 мс). Блок був 
складений грубослоїстими магнетит-силікатними кварцитами з коефіцієнтом міцності за шка-
лою проф. Протод’яконова f=16. При цьому, проектна висота уступу складала - 15 м, фактична 
- 18,0 м. Середнє значення лінії опору по підошві - 12,65 м, а окремі значення досягали - 16 м, 
середня відстань між свердловинами в ряду - 6 м. Але переважали значення - 6,5 м (50 %), се-
редня відстань між свердловинами - 5,9 м, серед них значення 6,0-6,5 м складали 59%. Середня 
глибина свердловин складала - 20,0 м. Згідно даних маркшейдерського виміру, свердловини 
характеризувались сильною обводненістю. Висота стовпа води коливалась в межах 9-14 м. 

Варіація параметрів розташування свердловин призвела до варіації питомої витрати 
вибухової речовини, яка в наступних рядах змінювалась в межах 1,0-1,56 кг/м3. Середні ж зна-
чення для всіх рядів в експериментальній частині блоку склали - 1,082 кг/м3, а в контрольній - 
1,177 кг/м3. 

Результати вимірювання якості подрібнення наведено в табл. 1. 
Фізичні процеси посування вибухових хвиль від частин свердловинних зарядів на 

експериментальній дільниці блоку №106а аналогічні тим, які розглядалися під час аналізу 
спрацювання зарядів в блоці №78 Першотравневого кар’єру. Аналіз результатів вимірювання 
кускуватості свідчить, що застосування методу внутрішньосвердловинних сповільнень при 
підриванні вибухових блоків є більш ефективним в породах з міцністю f=12–14, оскільки 
розмір середнього куска в них зменшився в експериментальних дільницях відносно контроль-
них на 14,7 %, тоді як у породах більш міцних (f=16) - лише на 9 %. Така ж сама залежність 
спостерігається і під час вимірів вмісту негабариту. 

Таблиця 1  
Результати вимірювання якості подрібнення 

 
Вміст фракцій, % у межах крупності, мм Дільниця вибухо-

вого блоку 
Коефіцієнт 
міцності, f 

0 -200 201-400 401-800 801-1200 >1200 

Розмір се-
реднього 
куска, мм 

Першотравневий кар'єр 
Експериментальна 12-14 55,62 28,91 14,1 1,28 0,09 238 
Контрольна 12-14 49,75 29,7 17,91 2,37 0,27 273 

Ганнівський кар'єр 
Експериментальна 12-14 53,03 27,61 16,54 2,46 0,36 257 
Контрольна 12-14 49,66 27,85 18,58 3,3 0,61 280 

 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Проведеними експериментальними ви-

бухами на двох кар’єрах ПАТ «ПІВНГЗК» доведено ефективність розподілення свердловинних 
зарядів на дві частини і короткоуповільнене їх підривання з інтервалом сповільнення 25 мс. 
Наведено параметри розташування зарядів і результати вибухових робіт. 

Покращення забезпечено: появою нової вільної поверхні на рівні торця верхньої частини 
заряду з наступним формуванням відбитої хвилі від неї після спрацювання нижньої частини 
заряду; розвантаженням нижньої частини уступу від тиску верхніх шарів гірських порід, які 
підняті у повітря верхньою частиною заряду. 
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Подальші дослідження планується спрямувати у напрямку розширення умов застосування 
запропонованого способу. 
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РАЗРАБОТКАМОДЕЛИОПТИМИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ  
SWING ЯЗЫКА JAVA 
 

Указаны факторы, характеризующие современное состояние железорудной промышленности страны - изношен-
ность основных производственных фондов предприятий, особенно их активной части, исчерпанность богатых легко-
доступных месторождений полезных ископаемых, большая глубина ведения работ на карьерах, проблемы, связанные с 
масштабами и темпами вскрышных работ, экологический ущерб, связанный с деятельностью горных предприятий. 
Отмечено, что отрасль может выдерживать конкуренцию при активном внедрении комплекса мероприятий, направлен-
ных на повышение качества продукции, снижение ее себестоимости, обеспечение ритмичности производства. 

Констатируется, что разработка железных руд на больших глубинах целесообразна при высоких объемах годо-
вой добычи на шахтах, с наиболее благоприятным сочетанием различных условий. При этом месторождение будет 
отрабатываться сравнительно короткое время и образуется эффект от экономии условно-постоянных затрат. 

Для условий глубоких шахт можно рекомендовать вскрытие горизонтов с применением слепых вертикальных 
стволов. Строительство горизонта второй ступени возможно: с использованием одной точки приложения работ – от 
главного ствола; двух – от главного ствола и одного из фланговых; трех точек – от главного ствола и обоих фланго-
вых или – от главного ствола, флангового и временного околоштрекового; пяти точек - от главного ствола, двух 
фланговых и двух временных околоштрековых.  

Разработаны математическая модель и программа с использованием библиотеки Swing языка Java, позволяю-
щие  выполнить исследования  сочетаний темпов проведения комплекса выработок и значений эксплуатационных 
производительностей различного проходческого оборудования, обеспечивающих эти темпы и, в совокупности, по-
зволяющих достигать минимальных затрат.  

Ключевые слова: железорудная промышленность, модели оптимизации, повышение качества продукции. 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Ритмичная работа желе-

зорудного отрасли является важным фактором стабильности хозяйства страны. Необходимость 
поддержания производственных мощностей в условиях больших глубин добычи сырья должна 
сопровождаться разносторонними исследованиями, направленными на дальнейшее совершен-

                                                       
 Роенко А.Н., Харин С.А., 2016 
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ствование технологических процессов, которые требуют широкой автоматизации для опера-
тивного получения результатов. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ опубликованных работ, освещающих раз-
личные аспекты рассматриваемой проблемы, показывает на значительное число публикаций, 
посвященных различным вопросамвскрытия месторождений [1-5] и относящихся к широкому 
периоду времени. 

В целом изучение литературных источников и актуальных проектов проводящегося в на-
стоящее время строительства железорудных предприятий показывает, что вопросы разработки 
железорудных месторождений на больших глубинах, в части схем ступенчатого вскрытия и 
организации строительства выработок, не являются сегодня детально проработанными.  

Постановка задачи. Разработать математическую модель и программу с использованием 
библиотеки Swing языка Java, применение которых позволит  выполнить исследования  сочета-
ний темпов проведения комплекса выработок и значений эксплуатационных производительно-
стей различного проходческого оборудования, обеспечивающих эти темпы и, в совокупности, 
позволяющих достигать минимальных затрат.  

Изложение материала и результаты. Развитие мировой экономики в эпоху глобального 
рынка характеризуется постепенным уменьшением значимости традиционных стран-
поставщиков сырья и переносом центра тяжести на высокотехнологичные отрасли производст-
ва, нередко возникающие в новых регионах планеты. В этих условиях железорудная промыш-
ленность Украины может выдерживать конкуренцию в значительной мере продолжительный 
период только при активном внедрении комплекса мероприятий, связанных с повышением ка-
чества продукции, снижением ее себестоимости, обеспечением высоких объемов производства. 

Нынешний этап функционирования железорудной промышленности страны характеризу-
ется, в частности, следующим: 

изношенностью основных производственных фондов предприятий, особенно их активной 
части; 

значительными колебаниями мировой рыночной конъюнктуры; 
исчерпанностью богатых легкодоступных месторождений полезных ископаемых; 
большой глубиной ведения работ на карьерах, проблемами, связанными с масштабами и 

темпами вскрышных работ; 
экологическим ущербом, связанным с деятельностью горных предприятий; 
возрастанием себестоимости продукции при открытом способе разработки бедных руд и их 

последующем обогащении, ввиду применения энергозатратных технологий и высокой стоимо-
стью энергоносителей на мировом рынке. Кроме того, следует подчеркнуть постоянный харак-
тер роста мировых цен на энергетические ресурсы, что позволяет прогнозировать дальнейшее 
возрастание себестоимости продукции; 

значительной потребностью металлургических предприятий Украины в железорудном сырье; 
необходимостью обеспечения критически важных экспортных  поставок металлургической 

и железорудной продукции, что усиливается невозможностью экспорта высокотехнологичной 
продукции; 

близостью к исчерпанию запасов природно-богатых железных руд, разрабатываемых в на-
стоящее время подземных способом и вскрытых с помощью одной ступени. 

Указанное позволяет предполагать возможность в перспективе разработки на больших глу-
бинах (свыше 1500 м) природно-богатых железных руд на действующих шахтах Криворожско-
го бассейна с использованием второй и более высоких ступеней вскрытия месторождений.  

Месторождения железных руд в Криворожском бассейне в различное время вскрывались 
вертикальными и конвейерными стволами; в той или иной мере использовалась их комбинация.  

Хотя наиболее глубокие шахты мира (табл. 1), как правило, находятся в ЮАР и связаны с 
добычей золота, некоторые, например, канадская CreightonnickelMine, разрабатывает руды, со-
держащие медь и цинк. Самые глубокие шахты приближаются к отметке 4 км, что весьма су-
щественно отличает их от шахт Криворожского бассейна.  

Наличие в Кривбассе на больших глубинах весьма крупных запасов железных руд с высо-
ким содержанием железа, имеющаяся инфраструктура и кадры, и, напротивк сожалению, суще-
ствующий комплекс трудноразрешимых проблем, связанный с открытым способом разработки 
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в бассейне, позволяют утверждать о возможности дальнейшей разработки сырья в глубину с 
отметки 1500 м, с учетом ряда факторов. 

 

Растущее потребление ресурсов на планете, 
вызванное стремительным ростом численности на-
селения, вызовет их дальнейшее удорожание. До-
быча железной руды на больших глубинах будет 
становиться все более экономически оправданной; 
технические возможности такой добычи в настоя-
щее время уже имеются. 

Разработка железных руд целесообразна при 
больших объемах годовой добычи на шахтах  с 
наиболее благоприятным сочетанием различных 
условий.  

При этом месторождение будет отрабаты-
ваться сравнительно короткое время и образуется эффект от экономии условно-постоянных 
затрат. 

Необходимо использовать эффективное оборудование современного технического уровня, 
в т.ч. проходческое, подъемные машины, водоотливные установки и т.п. Важным условием 
эффективности будет сочетание высокой производительности и сравнительно низких энергети-
ческих и других затрат. 

В силу требований комплексного характера необходимо обеспечить сравнительно низкую 
численность рабочих, особенно подземных, высокую производительность труда, что возможно 
при масштабной механизации и автоматизации производства. 

Анализ применения способов вскрытия месторождений, выполненный, в частности, с уче-
том работ [1-3], позволил установить следующее.  

Вертикальные стволы могут быть пройдены высокими темпами и использоваться одновре-
менно для подъема руды, породы, для проветривания, доставки материалов и оборудования, 
спуска-подъема людей, прокладки трубопроводов и кабельных линий, что невозможно или не-
экономично при наклонных конвейерных стволах. В связи с этим на глубокой шахте высокой 
производительности при вертикальном подъеме число стволов (главных и вспомогательных) на 
30-50% меньше, чем при конвейерном подъеме в аналогичных условиях. 

Проходка вертикальных стволов более безопасна даже в условиях высокого горного давле-
ния и горных ударов: число рудоподъемных стволов на крупных шахтах можно увеличивать по 
мере возрастания глубины разработки и уменьшать при доработке месторождения, используя 
освободившиеся стволы для вентиляции. 

Конвейерные стволы требуется проходить сразу в запроектированном комплексе на глубину 
очереди, а затем нести по ним эксплуатационные расходы в полном объеме независимо от коле-
баний в добыче руды. 

При конвейерном подъеме большую долю в затратах составляют амортизация капитальных 
вложений, стоимость конвейерных лент, поддерживающих роликов, расходы на электроэнергию 
и обслуживание стволов. Необходимы также дополнительные стволы для подачи воздуха в шах-
ту и выполнения вспомогательных операций; для перегрузочных узлов необходимы большие ка-
меры, что допустимо в особо прочных породах и на ограниченных глубинах. 

Как представляется в этой связи, для условий глубоких шахт можно рекомендовать вскрытие 
горизонтов с применением слепых вертикальных стволов.  

Строительство горизонта второй ступени возможно с использованием: одной точки прило-
жения работ - от главного ствола; двух - от главного ствола и одного из фланговых; трех точек 
– от главного ствола и обоих фланговых или – от главного ствола, флангового и временного 
околоштрекового; пяти точек - от главного ствола, двух фланговых и двух временных около-
штрековых.  

Необходимо разработать математическую модель, позволяющую выполнить исследования  
сочетаний темпов проведения комплекса выработок и значений эксплуатационных производи-
тельностей средств бурения, погрузки и крепления, обеспечивающих эти темпы, а в совокупно-
сти позволяющих достигать минимальных затрат на используемое проходческое оборудование.  

Таблица 1 
Шахта Глубина, м Страна 

TauTonaMine 3902 ЮАР 
Mponeng Mine 3900 ЮАР 
SavukaMine 3774 ЮАР 
Bambananimine 3680 ЮАР 
East Rand Mine  3585 ЮАР 
KusasalethuMine 3566 ЮАР 
Kloof Gold Mine  3350  ЮАР 
Blyvooruitzicht Gold Mine (“Bly-
voor”) 

3213 ЮАР 

Champion Reefs Mine 3200 Индия 
South Deep Gold Mine 2995 ЮАР 
KiddMine 2800 Канада 
Creighton nickel Mine 2493 Канада 
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Методика оптимизации проектирования строительства глубоких горизонтов шахт по стои-
мости эксплуатации оборудования в общем виде может содержать следующие предваритель-
ные положения (табл. 2) и целевую функцию (1). 

Таблица 2 
Методика оптимизации строительства 

   
Порядок расчета Формула Значения 

Находим время строи-
тельства горизонта 2- 
ступени 

 ΤkТ горпгпг   Тпг - продолжительность сооружения протяженных выработок 
горизонта второй ступени, мес.; 
kпг– удельный вес протяженных выработок в общем времени 
строительства горизонта; Тгор – общая продолжительность 
сооружения горизонта второй ступени, мес. 

Находим скорости 
строительства каждой 
протяженной выработки 
методом случайного 
поиска з

з

вкв

вкв

ш

ш

гкв

гкв
пг

v

W

v

W

v

W

v

W
Т





 

 

Wгкв - объем работ по сооружению главного квершлага, м; 
vгкв- скорость проходки главного квершлага, м/мес.; Wш - объ-
ем работ по сооружению штрека, м; vш - скорость проходки 
штрека, м/мес.;  Wвкв - объем работ по сооружению вентиля-
ционного квершлага, м;  vвкв - скорость проходки вентиляци-
онного квершлага, м/мес.; Wз - объем работ по сооружению 
засечек, м; vз - скорость проходки засечек, м/мес. 

бурение 

шп
цк

гкв
бур N

n

v
W


  

 

Wбур - объем буровых работ на цикл по сооружению главного 
квершлага, м; η – коэффициент использования шпуров 
(КИШ); nц – время проходческого цикла, приходящееся на 
операции бурения шпуров, погрузки породы и крепления 
выработки, ч; Nшп – число шпуров в забое выработки; 

погрузка 


цк

гкв
погр n

v
SW   

Wпогр - объем погрузочных работ на цикл по сооружению 
главного квершлага, м3; S – площадь сечения выработки в 
проходке, м2; μ – коэффициент излишка сечения (КИС);  

Для каждого типа выра-
ботки (например, для 
главного квершлага) по 
полученным выше ско-
ростям, находим объемы 
работ в расчете на про-
ходческий цикл: 
 

крепление 

цк

гкв
oкр n

v
sW   

Wкр - объем крепления на цикл по сооружению главного 
квершлага, м2; s0 –  площадь крепления выработки на 1 по-
гонный м, м2.  

время бурения   

В

W
t бур
В   

время погрузки 

Р

W
t погр
Р 

 

Находим время проход-
ческих операций буре-
ния, погрузки и крепле-
ния  в пределах цикла.  
Зададим условие     
tВ + tР + tК =  tцк,  
 

время крепления 

К

W
t кр
К   

tВ- время бурения  шпуров на цикл, ч; tР- время погрузки по-
роды на цикл, ч; tК- время крепления на цикл, ч; tцк- время 
цикла проходки, ч; В – эксплуатационная производительность 
средств бурения, м/ч; 
Р -  эксплуатационная производительность средств погрузки, 
м3/ч; К -  эксплуатационная производительность средств кре-
пления, м2/ч. 
 

 

   

       min,



з

цкз
K

з
KP

з
PB

з
В

вкв

цквкв
K

вкв
KP

вкв
PB

вкв
В

ш

цкш
K

ш
KP

ш
PB

ш
В

гкв

цкгкв
K

гкв
KP

гкв
PB

гкв
Впгор

v

nW
tСtСtС

v

nW
tСtСtС

v

nW
tСtСtС

v

nW
tСtСtСС

  (1) 

 
где Спгор - стоимость эксплуатации проходческого оборудования при строительстве горизонта 

2-й ступени; гкв
ВC , ш

ВC , вкв
ВC , з

ВC  - стоимость 1 ч эксплуатации средств бурения определенной 
производительности при строительстве соответственно главного квершлага, штрека, вентиля-

ционного квершлага, засечек; гкв
рC , ш

рC , вкв
рC , з

рC   - стоимость 1 ч эксплуатации средств по-

грузки определенной производительности при строительстве соответственно главного квер-

шлага, штрека, вентиляционного квершлага, засечек; гкв
КC , ш

КC , вкв
КC , з

КC  - стоимость 1 ч экс-
плуатации средств крепления определенной производительности при строительстве соответст-
венно главного квершлага, штрека, вентиляционного квершлага, засечек; tВ,tР,tК - время экс-
плуатации соответственно средств бурения, погрузки и крепления определенной производи-
тельности, ч; nцк- число проходческих циклов в месяц. 
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Стоимость строительства горизонта второй ступени вскрытия может быть определена как 
функция суммы произведений продолжительности работы средств бурения, погрузки и крепле-
ния на стоимость единицы времени их функционирования в условиях обеспечения в совокуп-
ности поддержания директивной скорости проходки выработки данного типа в сочетании с 
аналогичными произведениями для других типов выработок, отвечающих их директивным 
скоростям проходки. Это в совокупности обеспечивает строительство горизонта второй ступе-
ни вскрытия в директивные сроки, что позволяет находить варианты сочетания скоростей про-
ходки различных выработок комплекса и эксплуатационных производительностей средств бу-
рения, погрузки и крепления, отвечающие этим скоростям, достигать минимальных затрат на 
используемое проходческое оборудование. Тогда оптимальное по стоимости эксплуатации ис-
пользование проходческого оборудования с определенной производительностью может быть 
определено с помощью выражения 

Для автоматизации процесса исследований нами разработаны алгоритм (рис. 1) и компью-
терная программа с использованием библиотеки Swing (рис. 2), которая используется для созда-
ния графического интерфейса на языке Java [7,8]. 

 
Рис. 2.  Использование библиотеки Swing  

языка Java 
 
Директивное время строительства 

определяется исходя из возможности 
построения нового горизонта до того, 
как будет отработан действующий гори-
зонт. Сумма длин выработок по направ-
лениям, соответственно, Li и Lj определя-
ется с учетом принятой схемы строи-
тельства, при этом выполнение условия 
Li>Lj означает, что Liлежит на критиче-
ском пути. В дальнейшем происходит 
генерирование случайных чисел - скоро-
стей сооружения выработок в рамках 
принятой системы ограничений, при 
этом выполнение условия Т=Тg (время 
строительства горизонта Т соответствует 
директивному времени Тg) свидетельст-
вует о приемлемости генерированных 
скоростей.  

Эксплуатационные производитель-
ности средств бурения, погрузки породы 
и крепления выработок не должны пре-
вышать максимальные значения, т.е. со-
ответственно В≤Вmax, Р≤Рmax, К≤Кmax. 

 
Выводы и направления дальнейших исследований.Таким образом, анализ показал, что 

современное состояние горной промышленности Кривбасса характеризуется близостью к ис-
черпанию в достаточно недалекой перспективе запасов природно-богатых железных руд, раз-
рабатываемых в настоящее время подземных способом и вскрытых с помощью одной ступени 
вскрыши. 

 
Рис. 1. Алгоритм программы исследований 
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Для условий глубоких шахт можно рекомендовать вскрытие горизонтов с применением 
слепых вертикальных стволов. Строительство горизонта второй ступени возможно: с использо-
ванием одной точки приложения работ - от главного ствола; двух - от главного ствола и одного 
из фланговых; трех точек - от главного ствола и обоих фланговых или - от главного ствола, 
флангового и временного околоштрекового; пяти точек - от главного ствола, двух фланговых и 
двух временных околоштрековых. Разработаны математическая модель и программа с исполь-
зованием библиотеки Swing языка Java, позволяющие выполнить исследования сочетаний тем-
пов проведения комплекса выработок и значений эксплуатационных производительностей раз-
личного проходческогооборудования, обеспечивающих эти темпы, в совокупности позволяю-
щих достигать минимальных затрат. Дальнейшие исследования в рамках данной проблемы це-
лесообразно сосредоточить на изучении взаимного влияния различных факторов организации 
горного производства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ ПРИ  
ИЗМЕНЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРЬЕРА ПО РУДЕ 

Актуальность. Снижение текущих коэффициентов вскрыши можно достичь за счет уменьшения ширины ра-
бочей площадки до минимальной ее величины. Нормальные условия для добычи полезного ископаемого требуют 
формирования рабочей зоны карьера рабочими площадками, включающими нормативные запасы скальной горной 
массы, готовые к выемке. Увеличение производительности карьера по руде приводит к увеличению ширины рабочих 
площадок. При этом объемы вскрыши возрастают, как за счет краткосрочного увеличения скорости горизонтального 
подвигания каждого вышележащего горизонта, так и за счет изменения режима горных работ. Невыполнение данно-
го объема вскрыши при увеличении производительности по руде приведет к нарушению законов развития карьерно-
го пространства и как следствие этого неплановому накоплению объемов вскрышных пород.  

Методы исследований. При определении отставания вскрышных работ необходимо учитывать взаимосвязь 
ширины рабочей площадки и длины активного фронта горных работ, которые обеспечивают в карьере необходимый 
объем готовых к выемке запасов.  

Постановка задач. Целью данной работы является усовершенствование методики определения отставания 
вскрышных работ, которая позволит определять необходимые объемы вскрышных работ при увеличении произво-
дительности карьера по руде, как в случае вовлечении в разработку одного, так и нескольких участков рабочей зоны 
карьера. 

Результаты. Выведены формулы для определения текущих коэффициентов вскрыши при расширении рабочих 
площадок, а также объемов задолженности по вскрыше. Установлено, что при увеличении производительности 
карьера по руде, за счет вовлечения в разработку нескольких участков рабочего борта карьера характеризующимися 
различными коэффициентами вскрыши, скорость горизонтального подвигания, а также ширина рабочей площадки, 
должны определяться отдельно для каждого участка в зависимости от его производительности.  

Выводы. Усовершенствована методика определения объемов вскрышных работ, обеспечивающих в карьере 
нормальные условия добычи полезного ископаемого при изменении его производительности. Применение методики 
возможно, как в случае вовлечении в разработку одного, так и нескольких участков рабочей зоны карьера. 

                                                       
 Луценко С. А., 2016 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Нормальные условия для 
добычи полезного ископаемого требуют формирования рабочей зоны карьера рабочими пло-
щадками, включающими нормативные запасы скальной горной массы, готовые к выемке [1]. 
Поэтому для добычи руды требуется извлечение больших объемов пустых пород, что харак-
терно для крутопадающих залежей железорудных месторождений.  

Затраты на извлечение пустой породы входят в суммарные затраты на разработку место-
рождений, поэтому считают, что необходимо по возможности, как можно меньше извлекать 
пустой породы [2]. Однако, с другой стороны, уменьшение объемов пустых пород и стремление 
снизить затраты на производство концентрата за счет сокращения объемов пустых пород при-
водит к отклонению от норм технологического проектирования и как следствие этого появле-
нию задолженности по вскрышным работам. 

Исследованиями установлено, что при увеличении производительности карьера по руде 
для обеспечения готовых к выемке запасов необходимо увеличивать ширину рабочей площад-
ки. А это, как известно, приводит уменьшению угла откоса рабочего борта карьера и, как след-
ствие, к увеличению коэффициентов вскрыши.  

Кроме этого при расширении рабочих площадок, обеспечивающих создание в карьере нор-
мативных запасов горной массы готовой к выемке, за счет краткосрочного увеличения скоро-
сти горизонтального подвигания каждого вышележащего горизонта по отношению к нижеле-
жащему, необходимо извлечь дополнительный объем вскрышных работ. 

Невыполнение данного объема при увеличении производительности по руде приведет к 
нарушению законов развития карьерного пространства и как следствие этого неплановому на-
коплению объемов вскрышных пород. 

Этот процесс принято называть отставанием вскрышных работ от проектного положения [3].  
Анализ исследований и публикаций. Вопросами уменьшения объемов вскрышных работ 

занимались известные всему миру ученые: доктора наук А.И. Арсентьев [4], М.Г. Новожилов 
[5], В.В. Ржевский [6] и в настоящее время в Украине занимаются их ученики и последователи 
доктора наук В.Г. Близнюков [7,8], М.С. Четверик и др. Они создали методы управления режи-
мом горных работ, позволяющие снижать объемы вскрышных работ при нормальной работе 
карьеров [9]. Для определения отставания вскрышных работ разработана методика [10] опреде-
ления объемов вскрышных работ, обеспечивающих в карьере нормальные условия для добычи 
полезного ископаемого. Однако методика не учитывает возможность увеличения производи-
тельности карьера по руде за счет вовлечения в разработку нескольких участков рабочей зоны 
карьера. Поэтому область применения методики ограничена.  

Постановка задач. Цель настоящей работы - усовершенствовать методику определения 
отставания вскрышных работ, которая позволит определять необходимые объемы вскрышных 
работ при увеличении производительности карьера по руде, как в случае вовлечении в разра-
ботку одного, так и нескольких участков рабочей зоны карьера.  

Изложение материалов и результаты. Увеличение производительности карьера по руде воз-
можно, как за счет, увеличения ее до максимально возможного значения, путем изменения угла отко-
са рабочего борта карьера, на одном участке рабочей зоны, так и за счет вовлечения в разработку не-
скольких участков, которые характеризуются различными коэффициентами вскрыши.  

В этом случае для работы всего карьера с минимальными текущими коэффициентами 
вскрыши увеличивать производительность путем изменения угла откоса рабочего борта карье-
ра необходимо, в первую очередь, на участке с минимальными коэффициентами вскрыши (I 
участок). После того, как производительность первого участка достигнет максимально возмож-
ного значения или коэффициенты вскрыши данного участка сравняются с коэффициентами 
вскрыши другого участка, в работу вовлекается второй участок. 

Очевидно, что ширина рабочей площадки и скорость горизонтального подвигания первого 
и второго участков будут отличаться. Скорость горизонтального подвигания первого участка 
будет максимальной (линия 4 рис. 1), а второго участка обеспечивать необходимое его подви-
гание для достижения заданного значения производительности карьера по руде (линия 5 рис. 
1). В этом случае реконструкция борта карьера на втором участке может и не потребоваться. 
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Однако если определять объемы отставания и текущие коэффициенты вскрыши по базовой 
методике при увеличении фронта горных работ за счет вовлечения в отработку нескольких уча-
стков рабочей зоны расширение рабочих площадок необходимо будет осуществлять на всех 
участках. Кроме этого скорость горизонтального подвигания на всех участках, вовлекаемых в 
работу, будет одинакова. Это приведет к значительному увеличению коэффициентов вскрыши.  

 
Рис. 1. Схема для определения объемов вскрышных работ при вовлечении в разработку нескольких участков 

рабочей зоны карьера: 1 – положение рабочего борта карьера на I участке рабочей зоны; 2 – положение рабочего 
борта карьера на IІ участке рабочей зоны; 3 – положение рабочего борта карьера на I участке рабочей зоны после 
расширения робочих площадок; 4 – положение рабочего борта на I участке рабочей зоны, обеспечивающее выпол-
нение заданной производительности карьера по руде; 5 – положение рабочего борта на II участке рабочей зоны, 
обеспечивающее выполнение заданной производительности карьера по руде; 6 – объемы выемки руды и вскрышных 
пород при расширении робочих площадок 

 
В случае вовлечения в разработку нескольких участков рабочей зоны, производительности 

карьера по руде определиться по формуле: 
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kA )(  - производительность по руде k-го участка рабочей зоны карьера, м3/год; k - индекс 

участка рабочей зоны карьера; K - количество участков рабочей зоны карьере одновременно 
вовлекаемых в разработку, шт.  

Исследованиями было установлено, что производительность карьера должна определяться 
с учетом взаимосвязи ширины рабочей площадки и длины активного фронта горных работ, ко-
торые обеспечивают в карьере необходимый объем готовых к выемке запасов. Из этого следу-
ет, что ширина рабочей площадки должна определяется исходя из ее взаимосвязи с длиной ак-
тивного фронта горных работ обеспечивающих в карьере объем готовых к выемке запасов со-
ответствующий заданной производительности с учетом ее увеличения.  

Таким образом при увеличении годовой производительности карьера по руде с величины 

рА  до pА'  нормальная ширина рабочей площадки на каждом горизонте k-го участка рабочей 

зоны увеличится с величины Вн(k) до В'н(k).  
В этом случае ширина рабочей площадки В'н(k), а также ее увеличение )(kHB  на различных 

участках рабочей зоны определяется по нормативам в зависимости от производительности уча-

стка уч
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где lv и lp – скорость горизонтального подвигания вскрышных и рудных уступов, м/год. 
При принятых ширине рабочей площадки, высоте уступов, производительности по руде и пус-

тым породам, угол откоса рабочего борта карьера будет постоянным, а текущий коэффициент 
вскрыши определиться соотношением активных фронтов работ по пустым породам Lv и руде Lp, м
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Необходимое подвигание і-го горизонта обеспечивающее расширения рабочих площадок 
до величины )(' kHВ  определяется по формуле, м 
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где cууП(kj)  - горизонтальное подвигание j-го горизонта k-го участка за счет увеличения сущест-

вующей ширины рабочей площадки до нормативного значения )(kHB , м; 

)()( kсущkН
cуу ВВП (kj) , м.       (5) 

Горные работы на каждом уступе останавливаются, когда фронт работ подходит к проект-
ным контурам карьера. Поэтому для правильного определения объемов горных работ на каж-
дом i-ом горизонте необходимо, чтобы соблюдалось условие 
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где max
(ki)П  - максимально возможное подвигание фронта горных работ на i-м горизонте k-го уча-

стка, которое ограничивается проектными контурами карьера, м. 
Если условие (6) не соблюдается, подвигание фронта горных работ на i-м горизонте при-

нимается равным 
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Кроме этого для правильного определения объемов горных работ на рудных горизонтах 
необходимо, чтобы соблюдалось условие: 
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Если условие соблюдается, значит горизонтальное подвигание фронта горных работ по ру-
де )(kiрП  на i-м горизонте составит  
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Если условие (8) не соблюдается значит фронт горных работ i-го горизонта выходит за 
контуры рудного тела, и подвигание по длине рудного фронта необходимо осуществлять как по 
полезному ископаемому так и по вскрышным породам. Тогда  
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где )(kiрvП - подвигание фронта горных работ по вскрышным породам на участке рудного 

фронта на i-м горизонте k-го участка, м. 
Дополнительный объем добычи руды при расширении рабочих площадок на k-м участке 

определяется по формуле, м3 
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где )(kipL - длина активного рудного фронта на i-м горизонте при ширине рабочей площадки 

ВН(k), м; I - количество рабочих уступов в карьере.  
Скорость перемещения рабочего борта карьера в горизонтальном направлении на на k-м участ-

ке рабочей зоны, обеспечивающая заданное увеличение производительности будет равна, м/год 
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где )kpL (' – длина активного рудного фронта в карьере при ширине рабочей площадки )(kНВ , м. 

Дополнительный объем вскрышных работ )(kvBA  при расширении рабочих площадок до 
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Для достижения заданной производительности по руде, с учетом ее увеличения, необходи-
мо чтобы на рабочих горизонтах сохранялись рабочие площадки нормальной ширины. Поэтому 
скорость горизонтального подвигания добычных уступов )(' kpl  должна быть равна скорости 

горизонтального подвигания вскрышных уступов )k(v'l . Из этого следует, что после реконст-

рукции борта карьера для обеспечения заданной производительности по руде p'A  фронт гор-

ных работ i-го горизонта k-го участка за год должен быть подвинут на величину )(kilП , которая 

определяется скоростью горизонтального подвигания, м  

)()( '1 kvkil lП  .     (14) 

При этом должно соблюдаться условие: суммарное годовое подвигание фронта горных ра-
бот i-го горизонта должно быть меньше либо равно максимально возможному подвиганию 
фронта горных работ на этом горизонте  

max
)( (ki)l(ki)ki ППП       (15)  

Если условие (15) не соблюдается, значит на данном горизонте горные работы выходят на 
проектные контуры карьера, а необходимое подвигание фронта горных работ обеспечивающее 
заданную производительность карьера после расширения рабочих площадок на i-м горизонте 
Пl(ki) определяется исходя из условия (6). 

Если условие (6) соблюдается, то l(ki)П определиться по формуле, м 

)ki(
max
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Если условие (6) не соблюдается, то l(ki)П  принимаем равным 0 
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Суммарный объем вскрышных работ, который необходимо удалить из карьера для обеспе-
чения заданной производительности карьера по руде pA'  в зависимости от сложившегося со-

стояния горных работ в карьере и принятой технологии разработки определяется по формуле, 
м3/год 
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где )k(vlA  - объем вскрышных работ при параллельном перемещении борта k-го участка рабо-

чей зоны, м3/год; )i(v'L - протяженность фронта вскрышных работ на k-м участке рабочей зоны 

при ширине рабочей площадки )(kНB , м. 

Тогда увеличение ширины рабочих площадок произойдет с коэффициентом вскрыши, 
м3/м3 
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а текущий коэффициент вскрыши, учитывающий объемы руды и вскрышных пород извлекае-
мые при расширении рабочих площадок станет равным, м3/м3 
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Объем задолженности по вскрыше составит, м3 
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На рис. 2 приведены результаты сравнения усовершенствованной методики с базовой. Из 
рисунка видно, что в случае, когда увеличение производительности карьера по руде происхо-
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дит только за счет изменения угла откоса рабочего борта карьера на одном участке рабочей зо-
ны (Ар = 3; 3,25; 3,5), результаты расчетов по базовой и усовершенствованной методике полно-
стью совпадают. В том случае если рост производительности карьера происходит еще и за счет 
вовлечения в разработку нескольких участков рабочей зоны результаты расчетов по базовой 
методике дают ошибку (рис. 2 Ар = 3,75; 4; 4,25). Данная ошибка составляет от 11 до 24 %. 

Рис. 2. Изменение текущих коэффициентов вскрыши и объ-
емов вскрышных пород при увеличении производительности 
карьера по руде: 1, 3 – по существующей методике; 2, 4 – по усо-
вершенствованной методике 

 
Выводы. В результате выполненных исследова-

ний была усовершенствована методика определения 
объемов вскрышных работ, обеспечивающих в карье-
ре нормальные условия добычи полезного ископае-
мого при изменении его производительности. Приме-
нение методики возможно, как в случае вовлечении в 
разработку одного, так и нескольких участков рабо-
чей зоны карьера. 

Установлено, что при увеличении производительности карьера по руде, за счет вовлечения 
в разработку нескольких участков рабочего борта карьера характеризующимися различными 
коэффициентами вскрыши, скорость горизонтального подвигания, а также ширина рабочей 
площадки, должны определяться отдельно для каждого участка в зависимости от его произво-
дительности.  
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ства выработок. Проанализированы характерные особенности геомеханического состояния массива пород за плоско-
стью забоя горизонтальной горной выработки. Определена оптимальная программа, на основе методов конечных 
элементов позволяющая рассчитать перемещения, деформации, напряжения, внутренние усилия, возникающие в 
теле под действием статической нагрузки. Приведены результаты компьютерного моделирования распределения 
напряжений естественного поля для условий шахт Кривбасса. В ходе исследований доказано, что в процессе выемки 
породы при проведении выработок происходит перераспределение статических напряжений и в призабойной облас-
ти массива возникает непосредственно примыкающая к плоскости забоя зона неравнокомпонентного напряженного 
состояния (зона пластических деформаций растяжения), которая переходит в зону сжатия (естественное напряжён-
ное состояние массива). Установлены составляющие элементы зоны неравнокомпонентного напряженного состоя-
ния в приконтурном массиве горной выработки. Определена длина зоны пластических деформаций растяжения за 
плоскостью забоя горизонтальной горной выработки с учетом ее индивидуальных параметров.  Проанализированы 
типы взрывчатых веществ, использующихся при строительстве подземных сооружений различного назначения на 
горнорудных предприятиях Криворожского бассейна, а также принципы компоновки зарядов эмульсионных взрыв-
чатых веществ в шпурах. Предложен способ компоновки заряда с учетом длины зоны напряженно-
деформированного состояния за плоскостью забоя, обоснованы основные условия заполнения шпура эмульсионным 
взрывчатым веществом.  

Ключевые слова: шахта, горизонтальная горная выработка, проходческое оборудование, напряженно-
деформированное состояние массива, буровзрывные работы; эмульсионное взрывчатое вещество, эмульсионная 
композиция, газогенерирующая добавка. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Среди основных направ-
лений расширения минерально-сырьевой базы Криворожского железорудного бассейна боль-
шое значение имеет разработка богатых руд на глубоких горизонтах. 

Увеличение глубины ведения горных работ сопровождается ухудшением геологических и 
горнотехнических условий [1]. При этом требует решения задач по обеспечению скорейшего 
ввода в действие новых горизонтов, повышению эффективности капитальных вложений, сни-
жению стоимости строящихся объектов и рационального использования строительных мате-
риалов на основе совершенствования инженерных методов расчета и создания высокоэконо-
мичных проектов, которые отвечают современным требованиям научно-технического прогрес-
са. Эти вопросы приобретают особое значение в процессе строительства протяженных горизон-
тальных выработок. 

В настоящее время одной из первоочередных задач шахт Кривбасса является наращивание 
темпов строительства горнокапитальных и подготовительных выработок. Их проведение осу-
ществляется с использованием буровзрывных работ (БВР), поскольку при строительстве под-
земных сооружений различного назначения в скальных породах буровзрывной метод продол-
жает оставаться наиболее эффективным и экономичным способом разрушения массива. 

В последние годы на шахтах Криворожского бассейна в кратчайшие сроки было проведено 
переоснащение парка горнопроходческого оборудования. Однако с появлением современных 
импортных комплексов возник вопрос о повышении эффективности их использования за счет 
приведения в соответствие технических возможностей оборудования с параметрами применяе-
мой технологии проходки.  

По различным оценкам, технические возможности современного проходческого оборудо-
вания на шахтах Кривбасса используются не более чем на 65 %. Это связано в том числе с глу-
биной бурения шпуров, которая фактически не превышает 2,5 м, что существенно ниже заяв-
ленных производителем оборудования показателей. Высокая эффективность комплексов может 
быть получена только при увеличении объемов работ за счет перехода на глубокие заходки, 
соответствующие характеристикам бурильных установок.  Однако практика показала, что уве-
личение глубины заходки без учета особенностей напряженно деформированного состояния 
породного массива за плоскостью забоя приводит к снижению КИШ, возрастанию удельного 
расхода ВВ, существенному ухудшению качества оконтуривания выработок [2]. 

Анализ исследований и публикаций. На шахтах и рудниках многих стран мира приме-
няются современные горнопроходческие комплексы ведущих производителей. Основным на-
правлением совершенствования современного горного оборудования, в частности разработок 
шведской компании «Atlas Copco» и финской «Sandvik Tamrock», является применение на бу-
ровых установках и погрузочных машинах компьютеров со специальным программным обес-
печением, которое имеет широкие возможности [3,4]. Высокий уровень автоматизации, компь-
ютеризации и программирования требует внедрения новых подходов к разработке технологи-
ческих решений проходки горных выработок, обеспечивающих максимальное использование 
возможностей современной проходческой техники [4,5]. В ряде стран, где ведется интенсивная 
подземная добыча полезных ископаемых, проводятся работы по развитию технологий строи-
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тельства поземных сооружений, прорабатываются новые методы и методологии подготовки 
месторождений к разработке полезных ископаемых подземным способом с использованием 
новейшего проходческого оборудования [6]. 

Постановка задачи. Анализ показал, что в настоящее время весьма важной является зада-
ча обоснования параметров технологии проходки, которая заключалась в усовершенствовании 
технологии БВР при сооружении горизонтальных выработок глубокими заходками путем заря-
жания комплекта шпуров эмульсионными взрывчатыми веществами (ЭВВ) с изменяемыми на 
основании учёта напряженно-деформированного состояния массива за плоскостью забоя энер-
гетическими характеристиками. 

Изложение материала и результаты. Принимая во внимание практически полное отсут-
ствие в Криворожском бассейне тектонических напряжений [7], для участка приконтурного 
массива горизонтальной выработки, а именно горизонта 1340 м с сечением S=18,5 м2, шахты 
«Октябрьская», ПАО «Криворожжелезрудком» (ПАО «КЖРК»), было проведено компьютер-
ное моделирование представленное на рис. 1. 

 
Рис. 1. Компьютерное моделирование зоны неравнокомпонентного напряженного состояния 

 

В ходе исследований рассматривался и анализировался ряд программ на основе методов 
конечных элементов (МКЭ), включающих в себя статический структурный анализ (Static 
Structural), позволяющий рассчитать перемещения, деформации, напряжения, внутренние уси-
лия, возникающие в теле под действием статической нагрузки [8]. Это было необходимо для 
определения параметров зоны пластических деформаций растяжения и построения модели по 
всем критериям и нормам. В результате было решено использовать программный комплекс 
Ansys Workbench в котором учитываются трехмерные напряжения и нагрузки, образующиеся в 
нескольких направлениях [8].  

Анализируя полученные данные исследований доказано, что в процессе выемки породы 
при проведении выработок происходит перераспределение статических напряжений и в приза-
бойной области массива возникает непосредственно примыкающая к плоскости забоя зона не-
равнокомпонентного напряженного состояния (зона пластических деформаций растяжения), 
которая переходит в зону сжатия (естественное напряжённое состояние массива). 

Также определено, что зона неравнокомпонентного напряженного состояния имеет три ти-
па напряжений: 1 - начальное напряжение, находящееся возле груди забоя, 2 - максимальное 
напряжение находящиеся на расстоянии равном половине условного радиуса выработки и 3 - 
конечное напряжение, соответствующее крайней точке рассматриваемой зоны на расстоянии от 
плоскости забоя выработки. Далее начинается зона сжимающих напряжений, интенсивность 
которых по мере удаления от выработки стремится к уровню естественного напряженного со-
стояния массива. 
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Исходя из полученных и проанализированных данных, можно утверждать, что при проход-
ке выработки с площадью поперечного сечения 18,5 м2, расположенной на глубине 1430 м, 
протяженность зоны неравнокомпонентного напряженного состояния составляет 3,5 м. Таким 
образом, бурение комплекта шпуров на полную длину зоны распределения напряжений будет 
рациональной, поскольку основная часть зарядов ВВ будет находиться в зоне деформаций рас-
тяжения, где условия разрушения весьма благоприятны и эффективность взрываемой заходки 
увеличится за счет статических напряжений, находящихся в близи забоя.  

Опираясь на достижения и опыт ученых, ранее исследуемых напряженно-
деформированное состояние за плоскостью забоя, получаем, что в области сжатия условия раз-
рушения массива ухудшаются и требуют дополнительного количества ВВ для его качественно-
го разрушения. В области деформаций растяжения, напротив условия разрушения горного мас-
сива более благоприятны, здесь представляется возможность снизить затраты ВВ [9-11]. Одна-
ко основной трудностью при такой компоновке остается лишь то, что при использовании шпу-
ров с глубиной свыше 1,8 м увеличивается вероятность прострелов и получения негабаритных 
кусков породы.  

На горнорудных предприятиях Криворожского бассейна на протяжении последних лет при 
проведении подземных сооружений использовались тротилосодержащие взрывчатые вещества 
(ВВ) а именно: аммонит №6ЖВ и граммонит 79/21, а также детонит, содержащий нитроэфиры 
[12]. Перечисленные ВВ хоть и доказали свою эффективность при проходке выработок, с по-
ставленной задачей не справятся в связи с большой глубиной комплекта шпуров и сложной 
компоновкой конструкции заряда. 

Учитывая сказанное, в исследованиях, проводимых для условий ПАО «КЖРК» было пред-
ложено использовать эмульсионные взрывчатые вещества (ЭВВ), а именно «Украинит-ПП-2». 
ЭВВ представляет собой жидкую двухкомпонентную смесь эмульсионной композиции (ЭК) и 
газогенерирующей добавки (ГГД)[12]. ГГД являются важнейшим компонентом ЭВВ, посколь-
ку от их эффективности и насыщенности в составе зависит стабильность и продуктивность со-
става эмульсии. Стандартная компоновка заряда шпура до 2,5 м выглядит так: 99,0 % ЭК+1,0 % 
ГГД в результате получаем высокую степень дробления горной массы с полным отсутствием 
негабаритов и не проработки подошвы (КИШ до 0,95). 

В нашем случае компоновку заряда в шпуре предлагается выполнять с учетом геомехани-
ческого состояния за плоскостью забоя, т.е. в горизонтальном заряде плотность эмульсионного 
взрывчатого вещества с газогенерирующей добавкой по длине заряда разная. Потому что с 
плотностью эмульсионного ВВ в шпуре связана объемная концентрация энергии и теплоты 
взрыва ВВ. Во избежание отказов при заряжании зарядов необходимо учитывать рациональную 
(критическую, =1410 кг/м3) плотность и допустимую концентрацию пероксида водорода Н2О2 

из которого состоит ГГД.  
В ходе исследования предлагается использовать конструкцию зарядов с обратным иниции-

рованием (патрон-боевик (Аммонит 6ЖВ и УНС-Ш) расположен первым от устья шпура), ком-
поновка первой части заряда равна 98,8% ЭК + 1,2% ГГД, вторая часть компонуется по стан-
дартному принципу, третья часть находиться без заряда ЭВВ, рис.2. 

Рис. 2. Компоновка заряда ЭВВ в 
шпуре 

 
 Разделение заполнения кон-

струкции заряда связана с ва-
риацией напряжений в зоне не-
равнокомпонентного напряжен-
ного состояния, т.е. от крайней 
точки зоны (3 тип напряжений) 
до точки максимальных напря-
жений (2 тип) длина зоны со-
ставляет 1,6 м, используем более 
концентрированный состав ЭВВ 
в связи с тем, что показатели 

напряжения растяжения минимальны. Вторая часть шпура 0,8 м заполняем стандартной компо-
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новкой заряда из-за того, что она находятся в зоне средних деформаций растяжения. Последняя 
третья часть не заряжается потому что:  

Во-первых, находиться в условиях разрушения породного массива, которые благоприятны 
и эффективность взрываемой заходки увеличивается за счет максимальных статических напря-
жений, находящихся в близи забоя. 

Во-вторых, в связи с указаниями к использованию и техники безопасности ЭВВ, которые 
гласят, что заряд в шпуре должен быть незаполнен на 35 % во избежание переборов в ходе хи-
мической реакции.        

Выводы и направление дальнейших исследований. Подводя итоги исследования и ана-
лизирования полученных данных было определенно, что в условиях строительства глубоких 
горизонтов шахт Криворожского бассейна в призабойной части массива возникают зоны не-
равнокомпонентного напряженного состояния которые в компоновке с ЭВВ могут дать поло-
жительный эффект при проведении забоя глубокими заходками (КИШ=0,92-0,95). 
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ПРОБЛЕМАТИКА МІСЬКОГО КАДАСТРУ ТЕРИТОРІЙ  
НА ПРИКЛАДІ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 
 

На сучасному етапі розвитку містобудівної діяльності для вдосконалення державної політики у сфері містобу-
дування в Україні виникла необхідність створення містобудівного кадастру, який повинен давати відповіді на пи-
тання щодо розміщення об’єкта будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці, визначати гранично 
допустимі умови і обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, 
стандартів і правил. Для того, щоб містобудівний кадастр запрацював на повну силу мало розробити структуру та 
ідеологію його функціонування, необхідно ще й наповнити його якісною містобудівною, землевпорядною та іншою 
необхідною інформацією. Дослідження, які спрямовані на розробку технології отримання такої інформації, можна 
вважати актуальними та своєчасними. Державний земельний кадастр населених пунктів має свої особливості і в су-
часних умовах економічного розвитку потребує формування комплексної та інтегрованої системи правових, техніко-
економічних і екологічних даних про земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, розміщені на їх території. Роз-
глянуті аспекти функціональної складової містобудівного кадастру, містобудівної та землевпорядної документації. 
Встановлено, що сучасний стан ведення державного земельного кадастру населених пунктів в Україні потребує удо-
сконалення його економічної та екологічної складових щодо гарантування прав власності на землю і нерухоме май-
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но, запровадження системи податкового адміністрування, формування повноцінної системи обліку та оцінки земель 
населених пунктів, у тому числі шляхом відображення результатів якісної оцінки земель населених пунктів у земе-
льному кадастрі з метою забезпечення організації раціонального землекористування. 

Ключові слова: аспекти функціональної та просторової структури використання земель, економічних переду-
мов появи і розвитку міських агломерацій, державний земельний кадастр, міський кадастр. 

 

Постановка проблеми. Ведення державного земельного кадастру в населених пунктах на-
буває все більшого значення з огляду на розвиток ринкових відносин в Україні, формування 
ринку земельних ділянок, удосконалення фіскальних інструментів (земельного податку, оренд-
ної плати, іпотеки) плати за землю, забезпечення раціонального використання земель та охоро-
ни довкілля. Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової до-
кументації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність 
обліку й контролю використання природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадастра-
ми завдання, містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються спе-
цифікою міського середовища, характером інфраструктури і екологічної ситуації, що виража-
ються в спеціальних методах диференціації території на зони різної економіко-будівельної цін-
ності. Зважаючи на той факт, що до початку земельної реформи в населених пунктах держав-
ний земельний кадастр переважно виконував кількісно-облікову функцію, в умовах розвитку 
ринкової економіки зростає роль правової та фіскальної складових його призначення, у тому 
числі через належну державну реєстрацію прав власності на земельні ділянки та речових прав, 
проведення грошової оцінки земель населених пунктів. Водночас забезпечення належного кон-
тролю за використанням і охороною земель можливе лише на основі ефективної системи земе-
льного кадастру. Державний земельний кадастр в Україні перебуває зараз у стані реорганізації. 
Надмірна бюрократизація земельних відносин, відсутність достовірних і гарантованих даних 
про право власності на землю, оцінку земель тощо призводять до численних порушень законо-
давства, зокрема самовільного зайняття земельних ділянок, ухилення від їх реєстрації, сплати 
земельного податку, орендної плати, у результаті чого державний і місцевий бюджети недоот-
римають значну частку земельної ренти [1]. 

Державний земельний кадастр населених пунктів має свої особливості і в сучасних умовах 
економічного розвитку потребує формування комплексної та інтегрованої системи правових, 
техніко-економічних і екологічних даних про земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, 
розміщені на їх території. Матеріали державного земельного кадастру створюють основу для 
організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів шляхом ураху-
вання особливостей містобудівних чинників через зонування території, аналіз стану об’єктів 
нерухомості, комплексну оцінку території, екологічну оцінку тощо. Необхідність застосування 
земельно-кадастрових даних для організації раціонального використання земель населених 
пунктів стає особливо актуальною у зв’язку з купівлею-продажем земельних ділянок несільсь-
когосподарського призначення, проведенням торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок і 
прав на них, даруванням, передачею у спадщину, іншими земельними трансакціями. Вони є 
базою для функціонування приватних та державних інституцій у сфері управління нерухоміс-
тю, оподаткування та іпотечного кредитування, інформаційного та правового забезпечення ри-
нку нерухомого майна, охорони земель тощо. 

У сучасних умовах проблема організації використання та охорони земель потребує дослі-
дження у зв’язку з необхідністю розв’язання ринкових завдань, поєднаних з питаннями сталого 
розвитку населених пунктів. Насамперед вимагає ґрунтовного опрацювання концепція подаль-
шого вдосконалення земельного кадастру населених пунктів у нашій державі як інформаційно-
го базису організації використання та охорони земель, розвитку проблематики ринку землі, об-
ґрунтування методологічних і методичних основ просторового планування землекористування 
в населених пунктах. Особливого значення набувають питання розвитку відведення міських 
земель різної конфігурації, дослідження та обґрунтування наявності комунікаційних мереж на 
перехрестях та стиках доріг, де розміщують майданчики заклади громадського харчування та 
інші об’єкти [2,3]. 

Зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями. В умовах населених пунк-
тів земля поєднана з майновими будівлями і спорудами і це визначає її основну економічну цін-
ність як об’єкта нерухомості. Незалежно від того, яким чином проявляється функціональна 
роль землі в системі населених пунктів, у цілому вона є важливим інтегральним соціоприрод-
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ним ресурсом, елементом національного багатства, економічним джерелом плати за землю, що 
вимагає раціонального використання, відтворення та збереження екологічного різноманіття 
території [4]. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Законом України «Про основи містобу-
дування» [5] передбачено створення містобудівного кадастру населених пунктів України, який 
міститиме систему даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх су-
часне і перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуації, стан забудови й 
інженерного забезпечення, характеристику будинків і споруд на землях усіх форм власності і 
призначений для забезпечення в установленому порядку суб'єктів містобудування необхідною 
інформацією [6]. Містобудівний кадастр - це автоматизована інформаційна система, яка міс-
тить дані про міські території, об'єкти міського середовища [7]. Основне завдання містобудів-
ного кадастру - накопичення, обробка і видача інформації для: 

розробки генерального плану міста; 
управління і перспективного планування розвитку міста та його окремих районів; 
проектування об'єктів промислового і цивільного призначення на території міста; 
експлуатації об'єктів міського господарства (включаючи інженерні мережі), визначення об-

сягів і строків їх реконструкції; 
удосконалення обліку та раціонального використання об'єктів нерухомості і природних ре-

сурсів; 
вирішення завдань оподаткування, введення нормативної плати за користування природ-

ними ресурсами і санкцій за забруднення навколишнього середовища, нераціональне землеко-
ристування; 
виконання виробничих завдань різними організаціями, службами й установами міста; 

забезпечення вихідною інформацією галузевих автоматизованих систем; 
виконання завдань земельної реформи, відведення земельних ділянок, землевпорядкування, 

охорони прав землекористувачів, орендарів і землевласників [7]. 
Для вирішення проблемних питань міського кадастру необхідно розробити основні орієн-

тири розвитку земельного кадастру населених пунктів у ринкових умовах. Щодо організації 
використання та охорони земель у населених пунктах, розглянуто особливості формування мі-
ського кадастру для цілей містобудівного розвитку, як передумови раціонального управління 
земельними ресурсами. 

Відведення міських земель різної конфігурації. Відповідно до Земельних кодексів України 
[8] багато громадян України стали власниками земельних домоволодінь. В останній час в силу 
різних обставин при контрольних або повторних геодезичних вимірах з’ясовується, що один із 
важливих критеріїв земельної ділянки - її конфігурація - змінився. У життєвих ситуаціях мож-
ливо такі випадки, коли площа земельної ділянки майже не змінилася, а її конфігурація зміни-
лася таким чином, що деякі кути поворотів згідно з державним актом, умовно кажучи, знахо-
дяться по різні боки фактичної межі. Саме тому, повинен бути однаковий підхід до визначення 
координат кутів поворотів земельної ділянки для невеликих об’єктів з точністю не 10 см, а з 
більш високою - 3 см. Адже в деяких містах таких, як Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ 
точність визначення забезпечується досить висока, що не можна відмітити про Криворізький 
регіон. 

Доповнення кадастрових документів відомостями, характерними для сучасної системи 
кадастру, тобто формування єдиної системи інформації про наявність комунікаційних ме-
реж. Важливим питанням залишається відображення на перехрестях на стиках доріг та інших 
територіях всіх комунікаційних мереж. Організації, які займаються відведенням земель за ма-
теріалами замовника не перевіряють наявність комунікацій, саме тому питання відводу землі за 
матеріалами представленими замовником не можна розцінювати як зробленими за всіма нор-
мами і стандартами. Будь який додатковий процес при відводі земель несе за собою додаткові 
фінансові інвестиції, саме тому при відводі земель ніхто не враховує такі питання, як перевірка 
комунікацій для встановлення меж земельних ділянок.  

Розроблення та впровадження інформаційно-аналітичного забезпечення спрямованого на 
надання доступу до інформації про реальний стан міського кадастру Криворіжжя через налаго-
дження зв’язків із місцевими й регіональними засобами інформації. Окрім розроблення інфор-
маційного центру важливим етапом залишається доповнення кадастрових документів відомос-
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тями, характерними для сучасної системи кадастру, тобто формування єдиної системи інфор-
мації про земельні ділянки, будівлі та споруди, що включають в себе такі елементі: 

створення інформаційного сайту в інтернет-мережі; 
налагодження і забезпечення зв’язків із громадськістю через форуми в інтернет-мережі, 

проведення громадських слухань, семінарів, круглих столів соціологічних досліджень із метою 
неупередженого відображення думки й пропозицій громадян регіону стосовно міського середо-
вища Криворіжжя та донесення їх до місцевих органів влади й населення; 

забезпечення прозорості прийнятих рішень, які впливають на міський кадастр; 
спрощення процедури оформлення документації, зокрема через запровадження єдиного ор-

ганізаційно-правового механізму. 
Перспективи формування міського кадастру для цілей містобудівного розвитку вбачаються 

в забезпеченні можливості одержання узагальнених відомостей по окремих складових на все 
місто, планувальний район або мікрорайон [9-11]. 

Юридично-правове забезпечення. На сучасному етапі розвитку земельного кадастру в на-
шій державі значну увагу слід приділяти правовим питанням, у тому числі забезпеченню до-
ступу до природних ресурсів та захисту прав громадян, особливо найбідніших прошарків насе-
лення. Головні аспекти якого включають в себе - контроль за дотримання вимог чинного зако-
нодавства в сфері містобудівного кадастру та впровадження он-лайн доступу власників землі та 
користувачів до земельно-кадастрової інформації і вжиття заходів щодо усунення його можли-
вих порушень. За рахунок функціонування ринку землі та необхідності доступу до інформації 
покращиться ведення земельно-майнової інформації за рахунок сучасних електронних методів 
для цілей містобудівного розвитку та доступу до неї землевласників та землекористувачів. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Сучасний стан ведення містобудівного 
кадастру населених пунктів в Україні потребує удосконалення його економічної та екологічної 
складових щодо гарантування прав власності на землю і нерухоме майно, запровадження сис-
теми податкового адміністрування, формування повноцінної системи обліку та оцінки земель 
населених пунктів, у тому числі шляхом відображення результатів якісної оцінки земель насе-
лених пунктів у земельному кадастрі [12-15].  

У статті розглянуті проблеми наповнення містобудівного кадастру інформацією - це тільки 
невелика частка усіх проблем, що виникають і в подальшому будуть виникати. Вирішувати їх 
можна поступово в процесі наповнення містобудівного кадастру даними та в процесі роботи з 
ним.  

Планувати і проектувати можна багато, головне донести до місцевих органів влади і гро-
мадськості, що тільки спільними зусиллями можна реалізувати плани містобудівного кадастру, 
який складається з таких етапів: підготовчий, збір даних та їх аналіз та формуванню банку да-
них і створення інформаційних систем.  
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОДОВИЩА, ПОКЛАДУ, РУДНОГО ТІЛА  
АБО ДІЛЬНИЦІ КОРИСНИХ КОПАЛИН  
ДЛЯ ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ 

 
Представлена методика базується на основі даних детальної розвідки з використанням сучасних математичних 

методів, що дозволяють врахувати не тільки особливості розподілу корисного компоненту на даному родовищі, по-
кладі, рудному тілі або дільниці корисних копалин але і методику проведення геометризації для уточнення балансо-
вих запасів. Математична модель є базовим елементом методу оцінки кондицій і підрахунку балансових запасів, 
тому що на її основі виконується геометризація балансових і промислових запасів, знаходиться оптимальне поло-
ження контурів кар’єру або «сліпих рудних покладів» на глибоких горизонтах шахт, проводиться (з урахуванням 
коефіцієнта рудоносності) підрахунок запасів при різних бортових вмістах. Цей розподіл залежить від геолого-
геохімічних особливостей процесу рудоутворення, властивості структури вміщуючих порід, а також від геометрії 
проб, за допомогою яких ведеться вивчення зазначеного об’єму. Алгоритм побудови математичної моделі склада-
ється з ланцюга процедур, кожна з яких представляється самостійним завданням, причому рішення окремих з них 
відрізняється істотною математичною новизною. До основних процедур відносяться: побудова границі зони мінера-
лізації; вибір параметрів моделі; згладжування результатів первинного опробування; крайгінг гістограм; реалізація 
оператора переходу до нової системи опробування. При побудові математичної моделі передбачається, що поле кон-
центрацій корисного компоненту займає локальний об’єм балансових запасів надр, обмежена тією областю просто-
ру, у якій відбувався процес мінералоутворення. Побудована таким чином модель родовища, покладу, рудного тіла 
або дільниці корисних копалин використовується для підрахунку його запасів, оптимального проектування гірничо-
добувного підприємства, а також поточного і перспективного планування гірничих робіт на уже діючому підприємс-
тві. 

Ключові слова:  крайгінг, математична модель, орієнтація ліній, балансові запаси родовищ. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Метод крайгінга ви-
користовується для об’ємів, які відповідають розмірам проб, Д. Кріге [2] розробив метод оцінки 
вмісту в даній точці шляхом усереднення вмістів в найбільших апробованих точках з вагами, 
які зменшуються по мірі збільшення відстані від точки, яку розглядають. Для застосування 
крайгінга необхідно в першу чергу по даним опробування оцінити кореляційну функцію (або 
варіограму). Від правильності її оцінки залежить точність підрахунку балансових запасів родо-
вища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин. У зв’язку з цим було розглянуто 
питання зміни цих функцій в залежності від геометрії проб, орієнтації ліній опробування по 
відношенню до родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин і інші. Де Вай-
сом [3] було запропоновано емпіричні формули для обліку впливу геометрії проб на вид цих 
функцій, але ефективність їх використання залишилась спірною. Разом з тим, це питання суттє-
во впливає на рішення задач крайгінга. У більш загальному вигляді воно може бути поставлене, 
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як вивчення виду цих функцій і гістограм вмістів Fv(c) в залежності від зміни об’єму, в межах 
якого оцінюється вміст. Однозначного рішення ці питання не мають, а названі проблеми зали-
шаються невирішеними по сьогодні. Але, перелічені уявлення послужили передумовою для 
розвитку комп’ютерних технологій побудови математичних моделей родовища, покладу, руд-
ного тіла або дільниці корисних копалин. 

Аналіз досліджень і публікацій. Основи математичного моделювання родовища, покладу, 
рудного тіла або дільниці корисних копалин було закладено В.М. Крейтером, Д. Кріге, Ж. Ма-
тероном, М. Давідом [1-4] та ін. У більшості цих робіт вміст металу в будь-якому об’ємі балан-
сових запасів надр V(X,Y,Z), що знаходиться в межах родовища, покладу, рудного тіла або діль-
ниці корисних копалин, розглядається як величина випадкова, яка до проведення вичерпного 
опробування може бути оцінена лише з деякою вірогідністю. При цьому задається розподіл ві-
рогідностей Fv(c), які відповідають різним по величині значенням цього вмісту, а величину 
об’єму V(X,Y,Z) - прийняти від’ємною - від об’єму проби (або її частини) до об’єму блока і т. ін. 

Постановка завдання. Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці 
корисних копалин є базовим елементом методу оцінки кондицій і підрахунку балансових запа-
сів, тому що на її основі виконується геометризація балансових і промислових запасів (побудо-
ва підрахункових блоків), знаходиться оптимальне положення контурів кар’єру або «сліпих 
рудних покладів» на глибоких горизонтах шахт, проводиться (з урахуванням коефіцієнта рудо-
носності) підрахунок запасів при різних бортових вмістах і т.ін. Трохи спрощуючи, можна ска-
зати, що математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин 
при рішенні багатьох завдань техніко-економічного обґрунтування кондицій і підрахунку запа-
сів заміняє базу первинних даних розвідницького опробування, на основі якої вирішуються 
аналогічні завдання при традиційному «ручному» методі підрахунку балансових і промислових 
запасів. 

Викладення матеріалу та результати. В основі побудови математичної моделі родовища, 
покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин лежить подання про закономірності роз-
поділу концентрацій корисного компонента в об’ємі балансових запасів надр. Цей розподіл за-
лежить від геолого-геохімічних особливостей процесу рудоутворення, властивості структури 
вміщуючих порід, а також від геометрії проб, за допомогою яких ведеться вивчення зазначено-
го об’єму. Упорядкована безліч концентрацій хімічних елементів у надрах (С), розглянуте як 
функція просторових координат (x) прийнято називати геохімічним полем 

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

У переважній більшості робіт [5-7] таке поле розглядається як випадкова функція просто-
рових координат, для якої в кожному локальному об’ємі (або точці відбору проби) є зазначений 
розподіл ймовірностей її значень F(c,vijk) (вмістів корисного компоненту), а у більшості практи-
чних додатків, пов’язаних з розвідкою і оцінкою запасів родовища, покладу, рудного тіла або 
дільниці корисних копалин, завдання відновлення такого розподілу ймовірностей не ставиться, 
і все зводиться до більш вузького завдання відшукання оцінки математичного очікування цієї 
функції, тобто до середнього вмісту (С) корисного компоненту в об’ємі Vijk 

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

бування і глобального середнього з вагами λ i 
c(x)λoM+Σλic(xi),      (3) 

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

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

λ0=1-ΣλI (i=1, n)       (5) 
Процедура крайгінга (з різними її модифікаціями) лежить в основі алгоритмів, що викорис-

товується у більшості комп’ютерних технологій побудови математичних моделей. 
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Відмітною ознакою даної технології побудови математичної моделі родовища, покладу, 
рудного тіла або дільниці корисних копалин є відновлення для кожного об’єму балансових за-
пасів надр Vijk самого розподілу ймовірностей F(c,vijk), а не його математичне очікування. Рі-
шення цього завдання базується на запропонованому Канцелем і Червоненкісом [1] поданні 
геохімічного поля концентрацій (1) у вигляді добутку двох (або декількох) функцій різного ма-
сштабу мінливості 

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

При такому поданні розміщення корисного компоненту в балансових запасах надр можна 
розглядати як випадкову функцію (1), значеннями якої в кожному локальному об’ємі (x) є фун-
кції розподілу, параметри яких - М(х), D(x) і інші - залежать від f(x), а ймовірності конкретних 
значень задаються високочастотним процесом ξ(x), керованим (або моделюємим) низькочасто-
тною функцією f(x). Стосовно до інтерпретації результатів опробування родовища по будь-якій 
мережі, у поле концентрацій F(x) можна виділити складову f(x), радіус кореляції якої переви-
щує крок мережі опробування і складову, радіус кореляції якої досить малий у порівнянні із 
кроком ξ(x). Значення першої складової можна інтерполювати між точками мережі, а значення 
другої не можна. Тому в окремих локальних об’ємах Vijk ми маємо можливість оцінити лише 
параметри розподілу ймовірностей тих або інших концентрацій корисних компонентів, але не 
самі значення цих концентрацій. При цьому, залежно від характеру поля F(x) і його структури, 
буде існувати величина Vo, нижче якої оцінка параметрів розподілу буде нестійкою. У цьому 
випадку для локальних об’ємів балансових запасів надр Vijk≥Vo буде існувати оцінка розподілу 
ймовірностей Р(С,Vijk), параметри якого (M,D) корелюємі з результатами опробування свердло-
вин, що оточують об’єм Vijk і можуть бути оцінені з використанням останніх, а ймовірності 
окремих значень концентрацій (у вигляді гістограм) потребує спеціального алгоритму. Опис 
цього алгоритму, становить ядро даної технології побудови математичної моделі. Розглядаючи 
поле концентрацій корисного компоненту як випадкову функцію просторових координат, ми 
приходимо до наступного формулювання завдання побудови математичної моделі родовища, 
покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин. Дано випадкову функцію просторових 
координат F(x), що має мультиплікативну структуру в тому вигляді, як це зазначено в (6). Пе-
редбачається, що високочастотні складові ξ(x) модулюються низькочастотними складовими по 
амплітуді. 

Функція F(x) представляє собою поле концентрації одного або декількох корисних компо-
нентів і конкретна реалізація цієї функції F*(x) визначає, у деякому об’ємі балансових запасах 
надр, V досліджуємого родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин. В 
окремих точках простору з індексами (i,j,k) визначені значення F*ijk у вигляді вмістів корисного 
компоненту в пробі (i,j,k). Задано певний по технічних або іншим обставинам об’єм V(i,j,k)- так 
званий осередок моделі балансових запасів надр; родовище, поклад, рудне тіло або дільниця 
корисних копалин представлене як тривимірна матриця, що складається з таких об’ємів у ме-
жах V. За даними опробування в деяких осередках можна оцінити розподіл ймовірностей вміс-
тів корисного компоненту F*(c,Vijk) у пробах, що належать зазначеної в (6) функції F(x). Потрі-
бно, користуючись значеннями F* і властивостями F(x), зазначеними в (1), побудувати оцінки 
розподілів F*(c,Vijk) в інших об’ємах (осередках), що входять до складу матриці V={Vijk}. Три-
вимірна матриця зазначених осередків, у межах кожної з яких дані оцінки F*(c,Vijk) розподілів 
ймовірностей вмістів корисного компоненту, розглядається як математична модель функції 
F(x). 

Загальноприйнятого визначення поняття математичної моделі родовища, покладу, рудного 
тіла або дільниці корисних копалин поки що не існує. У більшості випадків під такою моделлю 
розуміють його подання у вигляді системи елементарних блоків, у кожному з яких визначена 
оцінка середнього вмісту корисного компоненту. Розміри блоку можуть варіювати від розмірів 
осередку мережі буро-вибухових свердловин (якщо останні опробуються) до розмірів мережі 
детальної розвідки. Визначати елементарний блок моделі у вигляді осередку мережі буро-
вибухових робіт логічно, тому що більш детальної селекції виконати неможливо. У той же час 
вірогідно оцінити вміст металу в об’ємі осередку буро-вибухових робіт (за даними розвідува-
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льного опробування в більшості випадків не можна, тому що в подібних об’ємах визначальним 
компонентом є мінливість високого рівня, яка має слабку кореляцію з даними опробування 
розвідувальних свердловин. Вище було викладене подання поля концентрацій у вигляді систе-
ми функцій розподілу величин вмістів корисного компоненту в локальних об’ємах. Виходячи із 
цієї концепції, можна таким способом визначити основні поняття, які пов’язані з побудовою 
математичної моделі родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин. 

Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин яв-
ляє собою систему (тривимірну матрицю) елементарних блоків (елементів), у кожному з яких 
заданий розподіл ймовірностей (гістограма) вмістів металу в елементарних об’ємах. 

Осередками моделі називаються прив’язані в просторі прямокутні паралелепіпеди фіксова-
ного розміру, з яких складена тривимірна матриця моделі, і кожному з яких приписаний розпо-
діл ймовірностей вмістів корисного компоненту (компонентів) по типах руд, обумовлене в еле-
ментарних об’ємах. 

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

Зона мінералізації - область тривимірного простору, що оточує родовище, поклад, рудне 
тіло або дільницю корисних копалин, у межах якої будується модель. Дані опробування, які 
залишились за межами зони мінералізації при побудові моделі не використовуються. 

Алгоритм побудови математичної моделі складається з ланцюга процедур, кожна з яких 
представляється самостійним завданням, причому рішення окремих з них відрізняється істот-
ною математичною новизною. До основних процедур відносяться: побудова границі зони міне-
ралізації; вибір параметрів моделі; згладжування результатів первинного опробування; крайгінг 
гістограм; реалізація оператора переходу до нової системи опробування. При побудові матема-
тичної моделі передбачається, що поле концентрацій корисного компоненту займає локальний 
об’єм балансових запасів надр, обмежена тією областю простору, у якій відбувався процес мі-
нералоутворення. Найбільш об’єктивними є границі мінералізованої зони, побудовані за дани-
ми геологічних спостережень і результатам опробування геологорозвідувальних свердловин. 
Вибір параметрів моделі являє собою операцію, у підсумку якої визначаються: розміри елемен-
тів моделі; поріг ураганних проб; крок гістограм; параметри крайгінга; параметри оператора 
перетворення даних при зміні геометрії опробування. Більшість із цих параметрів визначаються 
емпірично, виходячи з висоти уступу кар’єру, глибини шахти, геометрії мережі свердловин і 
буро-вибухових робіт. Згладжування результатів первинного опробування здійснюється шля-
хом середньозваженого усереднення даних опробування на відрізках свердловин між поверх-
нями окремих уступів. Побудова гістограм розподілу металу для кожного елементу - крайгінг 
гістограм (рис. 1). 

Рис. 1. Схема крайгінга гістограм 
 

Для елементів моделі, у межах яких є 
дані опробування свердловин або інших 
розвідувальних виробок, побудова гісто-
грам виконується звичайним способом. 
Для тих елементів, де даних опробування 
не існує, здійснюється інтерполяція гісто-
грам. У відмінності від традиційного під-
ходу, нами пропонується новий метод - 
крайгінга гістограм, метою якого є не оці-
нка умовного середнього в поточній точці, 
а оцінка умовного розподілу вмістів у по-
точному об’ємі. Оцінка виходить шляхом 
підсумовування з вагами λ i гістограм вмі-
стів, накопичених, у найближчих елемен-

тах моделі за даними опробування розвідувальних виробок 
Р[с(х)]=ΣλiРi,      (7) 
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де Р[с(х)] - оцінка щільності розподілу вмістів у точці х, Рi(х) - гістограми вмістів, оцінені в то-
чках опробування, λi - ваги крайгінга. 

Вектор ваг λ знаходиться шляхом рішення системи нормальних рівнянь типу (4) і (5), де 
кореляційна функція характеризує вже не мінливість самих вмістів, а мінливість гістограм їх-
нього розподілу. Фактичний середній вміст у кожній градації гістограми обчислюється шляхом 
усереднення середніх значень вмістів у відповідній градації гістограм із вагами пропорційними 
коефіцієнтам інтерполяції по формулі 

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

трьох кореляційних функцій з радіусами кореляції рівними відповідно до подвоєної висоти 
уступу, глибина шахти, середній відстані між свердловинами в профілі і середній відстані між 
розвідувальними профілями. Перетворення моделі при переході від результатів опробування 
геологорозвідувальної мережі до мережі експлуатаційних свердловин. По отриманим гістогра-
мам вмістів у пробах (або інтервалах), ми оцінюємо запаси (у цілому або по окремих дільни-
цях) відповідному тому рівню селективності, що досягається при обраній мережі опробування і 
методиці відбору проб. У цьому випадку - це мережа геологорозвідувальних свердловин, а у 
дійсності селективність відпрацювання визначається кроком мережі експлуатаційного опробу-
вання. Для обліку цієї обставини пропонується наступна схема. Поле вмістів у об’ємах, що нас 
цікавлять, розглядається, як «сигнал» із середнім М і дисперсією D. Результат опробування Спр 
розглядається, як вимір «сигналу» із середнім рівним значенню сигналу дисперсією помилки d. 
Тоді оптимальною оцінкою значення сигналу буде 

С=βСпр+(1-β)М,      (9) 
де 

β=D/(D+d).      (10) 
Вибором величини β можна забезпечити оцінку запасів для різних рівнів селективності 

відпрацювання. Дана процедура може бути використана як до, так і після крайгінга гістограм. 
Оцінка запасів у будь-якому об’ємі, складеному з елементів моделі, або по всьому родовищу в 
цілому виконується на основі використання гістограм, які побудовані для кожного з елементів 
моделі описаним вище способом. Для заданого бортового вмісту сб сума ймовірностей вмістів, 
що перевищують бортове, трактується, як коефіцієнт рудоносності елементу kp 

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

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

Cj>Cб 
Запаси руди R в елементі обчислюються так 

R=kpqV,     (13) 
де q - об’ємна щільність руди, V - об’єм елементу. 

Запаси металу Z в елементі вважаються як 
Z=Rc       (14) 

Запаси руди і металу в заданому об’ємі підраховуються як сума запасів у вміщуючих в 
ньому елементів моделі. Середній вміст в об’ємі - як відношення запасів металу до запасів ру-
ди. Модель процесу формування якості руди і корисної копалини у рудній сировині різницево-
го ряду називається змішаною моделлю авто регресії про інтегрованого ковзного середнього і 
позначається АРПКС (p,d,q), де d - порядок взяття різниць. Як показують чисельнні розрахунки 
по сотнях динамічних рядів якості руди і корисної копалини у рудній сировині для родовища, 
покладу, рудного тіла або дільниці корисної копалини, порядки моделей процесу формування 
якості руди і корисної копалини у рудній сировині р і q часто не перевищують 2, а порядок 
взяття різниць d дорівнює 0 або 1. Перевірка адекватності знайденої моделі процесу формуван-
ня якості руди і корисної копалини у рудній сировині здійснюється за допомогою діагностич-
них перевірок, що використовують статистику χ2. Якщо діагностична перевірка приводить до 
неадекватності моделі процесу формування якості руди і корисної копалини у рудній сировині, 
необхідно повторити процес оцінювання, змінивши порядок моделі процесу формування якості 
руди і корисної копалини у рудній сировині. При використанні комп’ютерних технологій для 
знаходження параметрів моделі процесу формування якості руди і корисної копалини у рудній 
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сировині процедура оцінювання може бути спрощена. Враховуючи, що р≤2 і q≤2, можна послі-
довно оцінити параметри конкуруючих моделей процесу формування якості руди і корисної 
копалини у рудній сировині з різними р й q і вибрати ту з них, для якої S мінімальна. Потім ва-
рто здійснювати діагностичну перевірку тільки для цієї моделі процесу формування якості руди 
і корисної копалини у рудній сировині. 

Конкретні приклади, що ілюструють методику послідовних операцій ідентифікації моделей 
якості руди і корисної копалини у рудній сировині, визначення центрованої постійної моделі 
процесу формування якості руди і корисної копалини у рудній сировині і розрахунку прогноз-
них оцінок якості. Гірничовидобувне виробництво як динамічної системи і дозволяє узагальни-
ти методи прогнозування відособлених (ізольованих) рядів якості руди і корисної копалини у 
рудній сировині на взаємозалежні. Незважаючи на успішне вирішення теоретичних питань у 
цій області, залишаються ще труднощі практичної реалізації методу. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Відмінністю даної моделі є використан-
ня функції розподілу ймовірності як об’єкт інтерполяції, і як характеристика кожного елементу 
згаданої моделі. Інші технології побудови таких моделей оперують із оцінкою середнього вміс-
ту металу, у той час як дана методика базується на операціях з функцією, що характеризує ймо-
вірність появи в даному об’ємі вмістів різної величини. Побудована таким чином модель родо-
вища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин використовується для підрахунку 
його запасів, оптимального проектування гірничовидобувного підприємства, а також поточного 
і перспективного планування гірничих робіт на уже діючому підприємстві. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КОНТАКТНОГО ШВА ПРИ ПІДСИЛЕННІ 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

 

Наведено і проаналізовано результати випробувань підсилених балок на якість роботи клеєного контактного 
шва при різних рівнях повторного навантаження. Нарощування згинальних залізобетонних елементів знизу викону-
ють зазвичай при неможливості підсилення нарощуванням зверху, і при необхідності, не дуже великого збільшення 
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несучої здатності конструкції В останній час у будівництві виникла проблема дослідження напружено-
деформованого стану контактного шва підсилених конструкцій при високому рівні напруги, особливо з урахуванням 
змін у процесі експлуатації.  

Існуючі методи розрахунку міцності контактного шва у збірно-монолітних і підсилених конструкціях передба-
чають забезпечення міцності контактного шва за допомогою конструктивних і технологічних заходів. Це дозволяє 
при розрахунку обмежитися перевіркою міцності у граничному стані в місці найбільших згинальних моментів та за 
похилим перерізом. Враховуючи, що фактично діюче зусилля в межах контактного шва є відносно малим, і розша-
рування візуально не спостерігалось в жодній з балок, спосіб улаштування контакту з використанням клею Cerinol 
ZH є доцільним, а розрахунок міцності контактного шва відомим способом з корективами запропонованими в роботі  
для розрахунку шва з клею, виявило цілком задовільні якісні та кількісні результати. 

Одним із сучасних методів збільшення несучої здатності залізобетонних згинальних елементів є встановлення 
додаткової арматури в розтягнутій зоні й улаштування монолітної плити в стиснутій зоні. Нарощування згинальних 
залізобетонних елементів знизу виконують зазвичай при неможливості підсилення нарощуванням зверху, і при 
необхідності, не дуже великого збільшення несучої здатності конструкції В останній час у будівництві виникла про-
блема дослідження напружено-деформованого стану контактного шва підсилених конструкцій при високому рівні 
напруг, особливо з урахуванням змін у процесі експлуатації.  

Ключові слова: балка, підсилення, випробування,  розтягнута зона, навантаження  
Стан питання та задачі дослідження. Одним із сучасних методів збільшення несучої 

здатності залізобетонних згинальних елементів є встановлення додаткової арматури в 
розтягнутій зоні й улаштування монолітної плити в стиснутій зоні. 

Нарощування згинальних залізобетонних елементів знизу виконують зазвичай при 
неможливості підсилення нарощуванням зверху, і при необхідності, не дуже великого 
збільшення несучої здатності конструкції В останній час у будівництві виникла проблема 
дослідження напружено-деформованого стану контактного шва підсилених конструкцій при 
високому рівні напруг, особливо з урахуванням змін у процесі експлуатації.  

Аналіз останніх досліджень. Вивченню роботи підсилених залізобетонних конструкцій 
присвятили свої роботи Л.В. Афанасьєва, А.Я. Барашиков, С.В. Бондаренко, Б.А. Боярчук, О.І. 
Валовой, Г.В. Гетун, О.Б. Голишев, А.Ю.Еременко, О.Д.Журавський, П.И.Кривошеєв, Е.Ф. Ли-
сенко, Г.А. Молодченко, Л.А. Мурашко, Й.П. Новаторський, Р.С. Санжаровський, П.О. Сунак, 
Г.Н. Хайдуков, О.Л. Шагин, В.С. Шмуклер, А. Касассбех, Г.В. Чанг, Л.М. Чи, М.А. Максур і ін. 

Дослідженню роботи бетонних і залізобетонних елементів при дії малоцикловых наванта-
жень присвятили свої роботи Е.М. Бабич, А.Я. Барашиков, Н.М. Битько, О.І. Валовой, А.В. 
Войцеховський, А.В. Гергель, А.Б. Григорчук, А.С. Залісів, В.В. Караван, Н.И. Карпенко, А.М. 
Кокарев й ін.  

У той же час вивчення роботи конструктивних елементів підсилених у розтягнутій зоні 
шаром залізобетону методом проклеювання при дії повторних навантажень дотепер не прово-
дилося. 

Мета досліджень - порівняти експериментальні й розрахункові значення міцності кон-
тактних швів підсилених у розтягнутій зоні залізобетонних балок при малоциклових наванта-
женнях, та виявити ефективність роботи підсилення за допомогою клею.  

Методика досліджень. Для експериментальних досліджень були виготовлено п’ять серій 
залізобетонних балок з бетону на відходах збагачення залізних руд [1]. Усі серії балок, крім 
першої, були попередньо навантажені зусиллям, яке становило 0,7-0,8 від руйнівного 
навантаження першої серії. Після чого балки були розвантажені та підсилені нарощуванням у 
розтягнутій зоні шаром бетону 

Балки першої та другої серії є контрольними і випробовувалися монотонним навантажен-
ням до руйнування. Випробування третьої, четвертої та п’ятої серії балок проводилося 
циклічним навантаженням. Максимальний рівень повторного навантаження приймався наступ-
ним: для балок третьої серії - 0,75, четвертої - 0,85 та для п’ятої - 0,9 від руйнівного. Зусилля 
прикладали протягом 10 циклів, після чого навантаження доводили до руйнівного. 

Момент утворення тріщин у балці та подальший розвиток ширини розкриття визначали 
візуально мікроскопом з 24-кратним збільшенням, а також на підставі показів тензорезисторів. 

За момент руйнування підсилених балок було прийнято момент перевищення ширини нор-
мальних тріщин та поздовжнього прогину над нормативними значеннями і руйнування балки у 
верхній частині середньої третини прольоту. 

Результати досліджень. Існуючі методи розрахунку міцності контактного шва у збірно-
монолітних і підсилених конструкціях передбачають забезпечення міцності контактного шва за 
допомогою конструктивних і технологічних заходів. Це дозволяє при розрахунку обмежитися 
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перевіркою міцності у граничному стані в місці найбільших згинальних моментів та за похилим 
перерізом (рис. 1), за методикою наведеною у [2,3], виходячи з умови 

TshTsh,u,      (1) 
де Tsh - зсувне зусилля у контактному шві від дії зовнішнього навантаження; Tsh,u - граничне 
зсувне зусилля, яке сприймає контактний шов. 

Рис. 1.  Розрахункова схема контактного шва 
 

Граничне зсувне зусилля, яке сприймає контактний шов, у 
загальному випадку визначають за формулою 

Tsh,u=Rshbsh lsh  ,    (2) 
де Rsh - середній за довжиною ділянки зсуву розрахунковий 
опір зсуву контактного шва; bsh - розрахункова ширина 
поверхні зсуву; lsh  - розрахункова довжина поверхні зсуву. 

У загальному випадку середній сумарний розрахунковий 
опір зсуву контактного шва приймають за формулою 

Rsh=Rsh,b+Rsh,k+Rsh,s+Rsh,n,   (3) 
де Rsh,b - опір шва зсуву за рахунок зчеплення, механічного 
зачеплення та обтиску бетону; Rsh,k - опір шва зсуву за рахунок 

роботи клею, введення цього опору запропоновано на підставі експериментальних досліджень 
описаних у [4], Rsh,k = 0,08 МПа; Rsh,s - опір шва зсуву за рахунок роботи на зрізування 
поперечної арматури, яка перетинає шов; Rsh,n - опір шва зсуву за рахунок поперечних шпонок. 

У розглядуваному випадку, поперечної арматури, яка б перетинала шов немає. Поперечні 
шпонки між поверхнею розтягнутої зони підсинюваних балок і шаром підсилення відсутні. Та-
ким чином, у даному випадку для розрахунку лишається лише два члени рівняння (3), тобто 

Rsh=Rsh,b+Rsh,k,       (4) 
де Rsh,b - згідно з [2] визначають за формулою 

, 1 2 3 , 4
,

1 bm
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У співвідношенні (5) використовують такі значення співмножників Rbt,m - середній розра-
хунковий опір бетону підсилення Rbt,1 та основного бетону підсилюваної конструкції Rbt,2, тобто  

,1 ,2
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      (6) 
b1 - коефіцієнт, який враховує вплив багаторазово повторюваного навантаження, (для балок серії 
БКП b1=1, а для БП-0,75, БП-0,85 та БП-0,9 b1=0,75); b2 - коефіцієнт, який враховує вплив тривалого 
навантаження; у даному випадку розрахунок був проведений тільки для короткочасних експеримен-
тальних випробувань, тому b2=1; b3 - коефіцієнт, який враховує вплив стану поверхні контактного 
шва на зчеплення бетону; його приймають за табл. 1 [2]; b4 - коефіцієнт, який враховує вплив стану 
поверхні контактного шва при його обтиску; його значення знаходять за табл. 1; 

Таблиця 1 
Характеристики контактних швів 

 
Коефіцієнти b3 і b4 при міцності бетону Rb, МПа Стан поверхні контакту  

підсилюваної конструкції 0,5 10,0 15,0 20,0 40,0 

Поверхня гладка, контакт здійснюється по 
декількох площинах 

0,4 
1,6 

0,6 
1,1 

0,9 
0,7 

1,2 
0,5 

1,0 
0,65 

Те ж, контакт плоский 
0,3 
2,2 

0,5 
1,3 

0,6 
1,1 

0,6 
1,1 

0,5 
1,3 

Поверхня шорстка, контакт здійснюється по 
декількох площинах 

0,5 
1,3 

0,8 
0,8 

1,2 
0,55 

1,6 
0,4 

1,3 
0,5 

Те ж, контакт плоский 
0,4 
1,6 

0,7 
0,9 

0,8 
0,8 

0,8 
0,8 

0,6 
1,1 

Примітки: 1. Над рискою наведені значення b3, під рискою - b4; 2. Під гладкою мається на увазі поверхня з 
відбитком дерев’яної опалубки або загладжена вручну по свіжому бетону; під шорстою – поверхню, що має штучні 
або природні виступи висотою (або западини висотою) до 10 мм 
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bm - середнє значення напруження обтиску контактного шва, яке визначають за формулою 
bm = Qu/(bshlsh),     (7) 

де Qu - опорна реакція в момент руйнування; bsh та lsh - розрахункова ширина та довжина 
поверхні зсуву. 

Розрахунки міцності контактних швів для різних серій балок виконано при таких початко-
вих даних. 

Ширина горизонтальної ділянки для усіх серій балок прийнята однаковою і дорівнює 
ширині балки, тобто bsh=120 мм. 

Оскільки похилі тріщини були майже відсутні, то за розрахунковий переріз приймаємо по 
тріщині, що є крайньою, а значення величини lsh реалізується, коли ця тріщина перетинає кон-
тактний шов. 

Значення коефіцієнтів b3 і b4 у формулі (5) знаходяться за табл. 1, яка рекомендована у 
роботі [2]. Були прийняті до уваги найгірші умови зчеплення шарів підсилення з крайніми роз-
тягнутими волокнами. Це відповідає визначенню згаданих коефіцієнтів за рядком 2 у табл. 1. 
Для міцності основного бетону підсинюваних балок прийнято Rb1=20,95 МПа, знайдені за 
інтерполяцією коефіцієнти дорівнюють: b3=0,605, b4=1,115. Зсувне зусилля від дії зовнішнього 
навантаження визначали із співвідношення 
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де усі умовні позначення наведено на рис. 1. 
Усі вихідні дані та результати обчислень наведені в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Результати розрахунку міцності контактних швів підсилених балок 

 
Розрахункові величини, для балок серії 

Найменування величини 
БКП БП-0,75 БП-0,85 БП-0,9 

Середній експериментальний згинальний момент при 
руйнуванні, кН·м, екп

uM  41,1 42,3 42,9 43,2 

Значення згинаючого моменту від дії зовнішнього на-
вантаження у нормальному перерізі, який проходе 
через кінець похилого перерізу, що розглядається,  
кН·м, М 

35,55 35,25 34,67 35,14 

Експериментальні значення руйнуючої поперечної 
сили, кН, Qu 

68,5 70,5 71,5 72 

Середнє значення напруження обтиску контактного 
шва, МПа, bm 

0,87 0,93 0,96 0,96 

Середне розрахункове значення міцності при зсуві, 
МПа, Rbt,m 

3,105 3,105 3,105 3,105 

Довжина поверхні зсуву, мм, lsh 526 635 620 623 
Коефіцієнт, що враховує вплив багаторазово повторю-
ваного навантаження, γb1 

1 0,75 0,75 0,75 

Коефіцієнт, що враховує вплив стану поверхні кон-
тактного шва, γb3 

0,6 0,6 0,6 0,6 

Коефіцієнт, що враховує вплив стану поверхні кон-
тактного шва при його обтиску, γb4 

1,1 1,1 1,1 1,1 

Розрахунковий опір шва зсуву за рахунок механічного 
зачеплю-вання та обтиску бетону, МПа, Rsh,b 

2,44 1,86 1,87 1,87 

Розрахунковий опір шва зсуву за рахунок роботи клею, 
МПа, Rsh,k 

0,08 0,08 0,08 0,08 

Граничне зсувне зусилля, яке сприймає контактний 
шов, кН, Tsh,u 

197,70 147,46 145,30 146,08 

Зсувне зусилля у шві від зовнішнього навантаження, 
кН, Tsh 

59,48 54,53 47,44 47,90 

Tsh,u/Tsh 3,32 2,70 3,06 3,05 
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Аналізуючи дані табл. 2 та враховуючи характер руйнування дослідних зразків, можна ска-

зати, що при руйнуванні підсилених зразків міцність контактних швів не була визначальною. 

Перевищення розрахункових значень над фактично діючими в площині контакту “старого” та 

”нового” бетонів склало: 

для зразків серії БКП -    3,32 рази; 

для зразків серій БП-0,75, БП-0,85, БП-0,9, - 2,7-3,06 рази. 

Висновки Враховуючи, що фактично діюче зусилля в межах контактного шва є відносно 

малим, і розшарування візуально не спостерігалось в жодній з балок, спосіб улаштування кон-

такту з використанням клею Cerinol ZH є доцільним, а розрахунок міцності контактного шва 

відомим способом [2] з корективами запропонованими в роботі [4] для розрахунку шва з клею, 

виявило цілком задовільні якісні та кількісні результати. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕФОРМАЦИОННО ВОЛНОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О ПРИРОДЕ ТРЕНИЯ И ИЗНОСА 
 

Для оценки условий трения и износостойкости деталей обычно рассматриваются следующие теории: геометри-
ческие, молекулярные, деформационные, комбинированные. Все указанные теории рассматривают процессы, проис-
ходящие на контакте взаимодействующих деталей. Однако при взаимодействии деталей также имеют место дефор-
мационные процессы на полупространстве, которые происходят в зоне перед движущейся деталью (по неподвижно-
му полупространству). Эти исследования касаются вопросов волнообразования на обкатываемых поверхностях ци-
линдрических деталей, а также на колесах и железнодорожных рельсах, указанный деформационный эффект объяс-
няется местной потерей устойчивости тонкого поверхностного слоя обкатываемых деталей. Опираясь на результаты 
рассмотренных работ, нами сделан вывод о том, что задача о трении и изнашивании двух шероховатых поверхно-
стей состоит из двух задач - одна из которых это задача о движении плоского штампа по шероховатой поверхности 
(или качении цилиндра по шероховатой поверхности), а вторая - это сопряженная с ней задача о нагружении упруго-
го полупространства касательным усилием, определяемым при решении первой задачи. 

Для упрощения сопряженной задачи нами использована приближенная модель, в которой тонкий поверхност-
ный слой каждой из взаимодействующих деталей представлен в виде стержня на упругом основании, нагруженном 
касательной нагрузкой. При такой постановке задачи поверхностный слой полупространства либо теряет устойчи-
вость, и получает волнообразные деформации, либо поверхностный слой полупространства находится под воздейст-
вием циклических нагружений. В том и другом случаях происходит износ и выкрашивание соприкасающихся по-
верхностей. В целом с учетом указанных особенностей процессов трения и изнашивания может существенно изме-
нится площадь всех выступов на каждом из контактирующих тел, а также может изменится высота наибольших 
микронеровностей. Для правильного расчета износа рассматриваемых поверхностей необходимо скорректировать 
данные по площади выступов контактирующих тел, а также по высоте наибольших микронеровностей. 

Ключевые слова: трение, износ, микронеровность, упрочненный слой, штамп, полупространство. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Непрерывное повышение 
требований к надежности и долговечности точных машин и механизмов требуют совершенст-
вования методик расчетов на трение и износ. Изменяющиеся в процессе взаимодействия дета-
лей зазоры, могут существенно отразится на бесперебойной работе двигателей, энергетических 
машин, редукторов и т.д. 

Анализ исследований. Несмотря на значительное количество теорий трения и изнашивания, 
изложенных в многочисленных источниках, вопросы волнообразования на контактирующих по-
верхностях и деформационно – волновой подход в вопросах трения и изнашивания пока не полу-
чили достаточного развития. Поэтому нами сделана попытка объяснить природу трения и изна-
шивания с позиций возникновения деформационных волн на контактирующих поверхностях. 

Долговечность и надежность машин и механизмов во многих случаях связаны с износо-
стойкостью их узлов. Изменение зазоров в трущихся соединениях на десятые или сотые доли 
миллиметра часто приводит к нарушению работы точных механизмов. Не меньшее влияние 
оказывает износ на работоспособность крупных машин. 

Для оценки трения и износостойкости контактирующих деталей (прямоугольной, цилинд-
рической и других форм) принято рассматривать следующие группы теорий:  

1 - геометрические;  
2 - молекулярные (адгезионные);  
3 - деформационные;  
4 - комбинированные [1]. 
Первая группа теорий объясняет трение как результат подъема по микронеровностям при 

взаимодействии двух шероховатых твердых тел (Паран). 
Вторая группа теорий - это физические теории которые объясняют трения как результат 

преодоления сил молекулярного взаимодействия между двумя твердыми телами (к этой группе 
теорий следует отнести работы И. Дезагюлье, В. Гарди, Б.В. Дерягина [2], Г. Томлинсона [3], 
Ф.Р. Боудена и Ф. Линга [4]). 

Третья группа теорий - объясняет трение за счет работы, затраченной на деформирование 
объема, связанного с взаимным внедрением выступов контактирующих тел. Развитие этих воз-
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зрений совпадает с эпохой разработки теорий упругости и пластичности. Некоторые ученые, 
например, Л.Гюмбель, считали, что трение это результат пластического оттеснения материала. 
Наиболее широкое применение нашла точка зрения, при которой трение обусловлено пласти-
ческим оттеснением материала и разрушением мостиков сварки - Ф.Р. Боуден и Д. Тейбор [5]. 
Аналогично теории Ф. Р. Боудена звучит гипотеза Эрнста и Мерчента, где трение обусловлено 
адгезией и шероховатостью поверхности [6]. Эта гипотеза пока не получила экспериментально-
го подтверждения. Вместе с тем, экспериментальные результаты, полученные в [5], позволили 
сделать вывод, что трение (сила и коэффициент трения) будет зависеть как от сил адгезии, так 
и от деформирования материала в тонком поверхностном слое в результате внедрения высту-
пающих микронеровностей одного контактирующего тела в другое. 

Независимо от принимаемой гипотезы при исследовании трения и изнашивания все эффек-
ты, проявляющиеся в процессе контакта двух тел, рассматриваются как результат взаимодейст-
вия выступающих микронеровностей (под действием нормальной и сдвигающих сил с дефор-
мируемым полупространством). При этом жесткая микронеровность внедряется в более подат-
ливый материал полупространства. В результате такого взаимодействия микронеровность ос-
тавляет на гладкой поверхности полупространства царапину позади движущегося выступа. В 
результате оттеснения материал обтекает движущийся выступ, который затем восстанавливает 
первоначальную форму (при упругом взаимодействии) (рис. 1). В случае рассмотрения такой 
модели взаимодействия микронеровностей может произойти упругое оттеснение материала, 
пластическое оттеснение, микрорезание, адгезионный отрыв, когезионный отрыв [7]. 

Постановка задачи. При рассмотрении классической задачи о трении и износе двух дета-
лей, как правило, рассматривается взаимодействие этих деталей в области под одной из них 
(штампом). Для достоверного описания явлений между взаимодействующими деталями, с на-
шей точки зрения, необходимо рассмотреть еще и зону впереди от одной из движущихся дета-
лей. 

Рис. 1. Твердый индентор взаимодействует с упругим полупро-
странством: А - зона сжатия; В - зона растяжения 

 

Рассматривая две сопряженные детали, их можно схе-
матизировать в виде двух взаимодействующих полупро-
странств, при этом контакт происходит по плоским поверх-
ностям. Плоскости контактирующих полупространств яв-
ляются двумя скользящими поверхностями, на которых на-
ходятся тонкие упрочненные слои определенной толщины.  

Эти слои упруго связаны с основным металлом. Под 
тонким упрочненным слоем, в большинстве случаев, пони-
мают либо накатанную поверхность, либо покрытие в виде 

цементируемого, азотированного, борированного слоя или хромистого покрытия. 
Расчетную схему двух деталей, взаимодействующих по плоскости, можно представить в 

виде двух контактирующих полупространств, к плоским поверхностям которых «прикрепле-
ны» тонкие пластины, механические свойства этих пластин отличаются от соответствующих 
свойств «сердцевины» полупространств. К каждой детали на ее рабочей поверхности приложе-
ны нормальные усилия, которые приводят к образованию пятен контакта на шероховатых по-
верхностях и местному внедрению микронеровностей, а касательные усилия, приложенные к 
отдельным микронеровностям, приводят к оттеснению материала (упругому, пластическому, 
микрорезанию и др.). При таком рассмотрении процесса взаимодействия деталей не учитывает-
ся влияние рабочих касательных усилий на деформированное состояние соприкасающихся по-
верхностей (плоскостей) в области опережающей движущуюся деталь (штамп). Под действием 
касательных усилий эти поверхности попеременно нагружаются сжимающимися или растяги-
вающимися усилиями. В зависимости от величины действующих усилий и механических 
свойств материалов, из которых изготовлены эти полупространства при сжимающих касатель-
ных нагрузках, на поверхности контактирующих тел появляются волны сжатия [1], т.е.  пред-
варительно описана задача о трении и изнашивании в классической постановке без учета вол-
нообразования в области, опережающей движущуюся деталь [1], [8]. Совершенно независимо 
от задачи о движущемся плоском штампе по упругому полупространству, авторами работ [1], 
[9] была рассмотрена задача о качении цилиндра по полупространству, которые изготовлены из 
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материала, обладающего несовершенной упругостью. Здесь также, как и в задаче о движении 
плоского штампа или как в задаче о качении цилиндра (колеса) по полупространству, переме-
щающемуся объекту,  предшествует волна сжатия, которая приводит к волнообразованию на 
плоской поверхности полупространства и штампе (плоском или круглом). Таким образом, 
сложная задача нагружения полупространства касательными усилиями, возникающими перед 
плоским штампом или катящимся цилиндром, может быть описана с одних и тех же позиций, 
т.е. модель волнообразования и последующего износа полупространства (и детали) в обоих 
случаях будет одинаковы. 

Изложение основного материала. Следует высказать общие соображения о том, что дан-
ная задача в представленной постановке является задачей о нагружении упругого полупро-
странства (с тонким покрытием) через «штамп» касательными усилиями [10]. Точное решение 
такой задачи методами теории упругости сопряжено со значительными математическими труд-
ностями. 

Для описания качественной стороны задачи обратимся к идее о представлении тонкого по-
верхностного слоя при обкатывании цилиндрических деталей в виде балки - полоски на упру-
гом основании, нагруженной касательными усилиями [11] (рис. 2).  

Обоснуем правомерность применения данной расчетной схемы в нашем расчетном случае. 
Указанная схематизация была применена одним из авторов работы [9] при контактировании 
колеса и рельса. При качении колеса (цилиндра) по рельсу возникает сила сопротивления пере-
катыванию, обусловленная относительным скольжением и несовершенной упругостью мате-
риалов колеса и рельса.  

Рис. 2. К расчету балки на упругом основании свободно ле-
жащей на полупространстве: 1 - гипотетическая балка; 2 - полу-
пространство; l - длина балки; h - толщина балки  

 

Другими словами, перед катящимся колесом воз-
никает валик на деформируемом рельсе (полупро-
странстве), к которому и приложена сила сопротив-
ления перекатыванию Т (или момент сопротивления 
качению).  

Схематично это значит, что существует задача о качении вязкоупругого цилиндра по вяз-
коупругому полупространству [8], [9] и связанная с ней задача о нагружении рассматриваемой 
плоской поверхности полупространства касательным усилием T, приложенным к гребню, фор-
мирующемуся перед катящимся колесом (цилиндром). Помимо того, рассмотрим скольжение 
жесткого (или упругого) штампа по плоской поверхности полупространства. Под действием 
вертикальной нагрузки штамп вдавливается в полупространство и перед движущимся штампом 
возникает деформационный валик, к которому и будет приложена сдвигающая сила T. Таким 
образом, и в случае качения цилиндра по плоской поверхности полупространства и в случае 
скольжения плоского штампа по плоской поверхностью полупространства, возникает, помимо 
одной из основных задач (качения цилиндра и движения штампа), задача о нагружении плоской 
поверхности полупространства сдвигающим усилием T(T). Теперь сделаем важный вывод о 
том, что любая контактная задача (задача о качении цилиндра по плоскости, задача о вдавлива-
нии и движении жесткого штампа по полупространству и другие аналогичные задачи), пред-
ставляет собой две сопряженные задачи, одна из которых является классической контактной 
задачей о взаимодействии плоского штампа с полупространством при наличии трения [8] и 
вторая задача о нагружении плоской поверхности полупространства касательными усилиями.  

При этом вид контакта при износе (упругий, пластический или микрорезание) зависит от 
физических свойств материалов, а также от усилий, действующих на плоской поверхности по-
лупространства. 

Изложенные соображения дают достаточно оснований полагать, что задача о трении и из-
носе двух контртел при их взаимном перемещении может быть решена путем последовательно-
го решения контактной задачи (одной из упомянутых задач) и сопряженной задачи о нагруже-
нии касательным усилием балки - полоски на упругом основании, условно вырезанной из упру-
гого полупространства [12]. 

Рассмотрим две взаимодействующие детали, которые можно уподобить двум полупро-
странствам, при этом контакт происходит по плоским поверхностям (при наличии соответст-
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вующих выступов и впадин - шероховатостей). Ограничиваясь в первом приближении взаимо-
действием двух геометрически правильных полуплоскостей или «жесткого» штампа и упругого 
полупространства. В нашем примере штамп движется под действием сдвигающего усилия fP, 
которое приложено к плоской поверхности упругого полупространства и вызовет сжатие слоев 
материала лежащих перед передней гранью движущегося штампа. Граничные условия на плос-
кости под штампом и полупространством будут иметь вид 

fy+yx=0,        (1) 
где у и ух - нормальное и касательное напряжения под штампом, в области впереди штампа  
у=0; f - коэффициент трения между контактирующими телами; P - нормальное усилие. 

Таким образом, сопряженная задача о взаимодействии движущегося штампа с полупро-
странством, ограниченным плоской поверхностью, сводится к задаче нагружения плоской час-
ти полупространства касательным усилием, полученным при взаимодействии «жесткого» 
штампа (хотя может быть и штамп конечной жесткости) и полупространства. 

При нагружении полупространства касательным усилием Т на плоской поверхности возни-
кают продольные волны сжатия, которые выравниваются, если деформация поверхностного 
слоя была упругой и сжимающее усилие не достигло своего критического значения. Если же 
потеря устойчивости поверхностного слоя полупространства произошла за пределами упруго-
сти, то деформация слоя является пластической, и при этом взаимодействие штампа и полупро-
странства было однократным и деформационная картина останется неизменной. В том случае, 
когда штамп будет совершать многократные возвратно-поступательные движения, то деформа-
ционные гребни на плоскости будут существенно сглажены. И поэтому эффект появления де-
формационной волнистости может быть не замечен исследователями. Рассматриваемая нами 
задача отличается от классической контактной задачи [7] и поэтому из решения задачи, пред-
ставленной в [8], воспользуемся касательным усилием, которым нагружается рассматриваемое 
нами упругое полупространство перед штампом. Полученные в результате деформирования 
наружного слоя амплитудные значения волн могут быть соизмеримы со значениями микровы-
ступов на шероховатой поверхности. Волны деформации при возвратно-поступательном пере-
мещении системы циклически меняют знаки, поэтому поверхностный слой материала полупро-
странства подвергается циклическому нагружению и последующему разрушению пары при ее 
трении и износе.  

По аналогии с работой [8] сформулируем предпосылки для описания задачи по волнообра-
зованию на поверхности полупространства при его взаимодействии с движущимся штампом 
(плоский в плане или катящийся цилиндр). Рассмотрим более подробно сопряженную задачу с 
движущимся штампом при наличии внешней нагрузки и трения, то есть задачу о передаче ка-
сательной нагрузки перед штампом на полуплоскость. Для ее качественного рассмотрения об-
ратимся к балке, нагруженной по продольной оси сжимающей нагрузкой, лежащей на упругом 
основании и свободно опертой на ней. Будем полагать, что жесткий штамп взаимодействуя с 
полупространством вызывает его просадку на величину уо [8]. Так как штамп совершает пере-
мещение, вызванное усилием fP, то указанное усилие будет приложено к полупространству на 
расстоянии уо от продольной оси гипотетической балки (рис.3). Обращаясь к изогнутой оси 
балки достаточно предположить, что начальный прогиб балки равен A=yo. 

Рис. 3. Расчетная схема к контактной задаче с трением: 1 – штамп; 2 – по-
лупространство; 2А – высота волны; λ – длина полуволны 

 

Запишем дифференциальное уравнение изогнутой оси гипо-
тетической балки без учета перемещения балки по полупро-
странству со скоростью wo, а также без учета инерционных про-
цессов при движении штампа по полупространству 
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Решение данного уравнения представим в виде y=Acosx, указанная функция удовлетворя-
ет уравнению (2). 

В приведенных выражениях: 
A - высота «наибольшего» гофра при сжатии стержня на упругом основании; α - число по-

луволн косинусоиды на участке длиной π; Т - касательное усилие, приложенное к движущемуся 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 43

штампу и сжимающему «стержень», лежащий на упругом основании; y - прогиб гипотетиче-
ской балки (принимаем в виде функции y=Acosx); Ec - модуль продольной упругости материа-
ла стержня, то есть модуль упругости поверхностного (упрочненного) слоя (или тонкого по-
крытия) детали с плоской поверхностью; I=(h3/12) - момент инерции гипотетической балки - 
полоски шириной b=1 см; k - коэффициент жесткости «постели» (упругого полупространства, 
его внутренних слоев); Е - модуль упругости полупространства, без учета модуля упругости 
гипотетической балки Ec. 

Под усилием Т понимаем усилие T=fP, которое передается стержню на упругом основании 
со стороны штампа. Если усилие Т не превышает своего критического значения, т.е. 

ТТкр ,      (3) 
то поверхностные слои балки просто воспринимают знакопеременную нагрузку, которая при 
достижении числа циклов нагрузки порядка 107 разрушаются, поскольку число циклов нагру-
жения достигает своего базового значения. При этом величины полуамплитуд упругих колеба-
ний балки mахy=A могут быть соизмеримы с высотой микронеровностей на обработанной пло-
ской поверхности полупространства (где hmax - высота максимального выступа), а также с высо-
той волн на «плоской» поверхности полупространства при технологической, эксплуатационной 
(термической) волнистости Rв. Если же усилие Т превысит свое критическое значение  

крTT  ,     (4) 

то произойдет либо хрупкая форма потери устойчивости с отрывом и последующим разруше-
нием внутренних слоев материала (выкрашиванием), либо пластическая форма потери устой-
чивости (за пределами упругости), которая проявится в виде гофрообразования на плоской по-
верхности. При этом, шаг гофров будет отличаться от шага волн при технологической или экс-
плуатационной волнистости. 

В этой связи рассмотрим уравнение (2) после подстановки в него выражения y=Acosx  

024  kTIEc  .       (5) 

Разрешив (5) с учетом k=(E/2), получим 


 E

IET c  2 .       (6) 

Вычислим 

    022 2   EIEddT c ,      (7) 

откуда     3 4 IEE c .            (8) 

Выражение (8) определяет минимальное значение , тогда 

  3 4 EIEc       (9) 

определяет длину полуволны стержня, потерявшего устойчивость. 
Исходя из выражений (6), (9) можно определить величину критической силы для сжатого 

стержня на упругом основании в виде 
3 222 163 IEEIET ccкр        (10) 

или в виде  
3562,0 EEEhT cкр  .      (11) 

Тогда выражение для критического напряжения имеет вид 

3562,0 EEE
h

T
c
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кр  .     (12) 

Помимо критического напряжения кр, целесообразно вычислить в гипотетической балке 
нормальные напряжения, которые не должны превышать предела выносливости 
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В выражении (13) Tmax  - наибольшее значение касательного усилия , которое не превосхо-
дит Tкр; F=h, W=(р2/6) - соответственно площадь поперечного сечения и момент сопротивления 
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балки-полоски при b=1; -1  - предел выносливости материала балки; A - высота полуволны де-
формации.  

Выводы. Если условие (13) выполняется, то после достижения определенного базового ко-
личества циклов нагружения произойдет усталостное выкрашивание внутренних слоев мате-
риала для работы в упругом диапазоне диаграммы нагружения материала полупространства.  

Если же условие (13) не выполняется, то усталостное разрушение произойдет до наступле-
ния базового числа циклов. Другими словами, износ контактирующих деталей носит усталост-
ный характер [6] в результате  разрыва упругих связей (межмолекулярных) между поверхност-
ным упрочненным слоем детали и ее глубинными слоями. 

Таким образом, наибольшая касательная сила может не достигать своего критического зна-
чения, но при этом усталостная прочность детали не будет обеспечена.  

В случае, когда условие (13) не выполняется и при этом сила достигнет своего критическо-
го значения Т=Ткр, то для упругих деформаций «стержень» потеряет устойчивость, то есть изме-
нит свою форму по косинусоидальному закону, которая является необратимой (волнообразной) 
деформацией, как показано в [12].  

Остаточные волны деформации фактически представляют складчатые микронеровности с вы-
сотой, равной высоте полуволны А и длиной примерно равной длине движущегося штампа.  

Отметим, что высота полуволны может быть соизмерима с абсолютными деформациями под 
штампом и высотой технологических микронеровностей, образованных в процессе механической 
обработки взаимодействующих деталей.  

При этом технологические микронеровности могут накладываться на деформационные, а мо-
гут попадать и во впадины между гофрами. 

Поэтому, фактическая площадь контакта выступов (микронеровностей) после потери ус-
тойчивости поверхностного слоя полупространства (как в случае упругой, так и в случае пла-
стической формы потери устойчивости) Ar может быть существенно увеличена, так штамп по-
падает на рядом расположенный участок полуплоскости, на котором уже образовалась дефор-
мационная волнистость.  

Поэтому формулы, которые используются при расчете износа [7] контактирующих поверх-
ностей могут быть использованы с учетом корректировки максимальной высоты выступов hmax 
и площади фактического касания поверхностей Ar в связи с изложенными соображениями. 
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ОСТАТОЧНЫХ  
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ЗАТОПЛЕННЫХ ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ 
 

Выполнен анализ степени влияния остаточных горных выработок на этап производства горнотехнической ре-
культивации глубоких карьеров в условиях восстановления депрессионной воронки подземных вод. Рассмотрены 
проблемы связаны с ведением горных работ по внутреннему отвалообразованию в затопленном карьере. Так в усло-
виях остаточной горной выработки карьера №1 «АМКР» возникают деформации и оползневые явления в процессе 
отвалообразования, что усложняет соблюдение требований техники безопасности. Далее в процессе ликвидации 
карьеров в результате отключения карьерного водоотлива начнется затопления до естественного уровня подземных 
вод. В период затоплении остаточных горных выработок и ведения одноярусного отвалообразования на рабочих 
площадках перегрузочных пунктов возникают оползни и деформации поверхности отвала. При этом отставание 
внутреннего отвалообразование не позволит в полном объеме выполнить рекультивацию  и восстановить рельеф 
местности.  

На основе динамики подземных вод в условиях Ингулецкого карьера по результатам многолетних режимных 
наблюдений определены  закономерности которые необходимо учитывать при прогнозировании условий на предли-
квидационном этапе. По результатам теоретических и эмпирических исследований определены причины опасных 
деформаций свежеотсыпаных отвальных заходок одноярусного внутреннего подтопленного отвала. Выполнен ана-
лиз исследований по внутреннему отвалообразованию, в остаточные горные выработки, которые рассматривают 
условия использования средств осушения карьерных полей с дальнейшей горнотехнической рекультивацией для 
хозяйственного, лесного, водного и прочего использования. Определенны дальнейшие направления исследования и 
локализации данной научно-технической задачи, путем класификации, паспортизации и моделирования для выпол-
нения автоматизированных графоаналитических расчетов.  

Ключевые слова: открытые горные работы, остаточные горные выработки, отвалообразование, оползневые 
явления. 

Проблема и ее связь научными и практичными задачами. Ведение горных работ по 
внутреннему одноярусному отвалообразованию в затопленном карьере №1 ОАО «АМКР» не-
безопасно из-за возникновения оползневых явлений в свежеотсыпанных отвальных заходках 
оседания поверхности отвального массива и трещин, развивающихся на рабочих разгрузочных 
площадках при использовании шагающих экскаваторов. Аналогичные условия будут влиять на 
ведение горных работ в стадии ликвидации глубоких карьеров после отключения водоотлива. В 
связи с чем, площади остаточных горных выработок (ОГВ) будут значительно расширятся. Так, 
по предварительным расчетам с учетом отставания работ по заполнению выработанного про-
странства вскрышей карьеров глубиной более 300 , площади остаточных горных выработок мо-
гут достигнуть в Кривбассе: в южном районе (ИнГОК, ЮГОК, НКГОК) до 1000 га; в централь-
ном (ЦГОК) - до 300 га; в северном (СевГОК) - до 800 га. 

Проблема сокращения площадей ОГВ связана с решением научных и практических задач 
при ликвидации карьеров в соответствии с законом Украины, требований  «Норм технологиче-
ского проектирования…» и «Положения о проектировании внутреннего отвалообразования…» 
в следующих направлениях [1,2]:  

наблюдений за динамикой восстановления уровней депрессионной поверхности подземных 
вод рудно-кристаллического массива Криворожского гидрогеологического бассейна, в чашах 
глубоких карьеров; 

мониторинг состояния устойчивости бортов карьеров и внутренних отвалов;  
разработка технологических схем горнотехнической рекультивации ОГВ. 
Анализ исследований и публикаций. Результаты ранее выполненных исследований ОГВ 

относятся к отработке карьеров пологопадающих  и горизонтальных пластовых месторождений 
(угольных, марганцевых флюсовых известняковых и др.) неглубокого залегания. 

При горизонтальном залегании месторождений, разработка которых ведется по бестранс-
портной системе разработки с внутренним отвалообразованием, ОГВ используют для хозяйст-
венного и социального развития горнодобывающего региона (сельскохозяйственного, лесного, 
водного, охраны природы и т.п.). Кроме этого, ОГВ могут быть использованы для складирова-
ния попутного полезного ископаемого, аварийных емкостей на период паводка, хвостохрани-
лища, очистки воды для сброса в реку, промышленных жидких отходов и пр. [3-7]. 

                                                       
 Николашин Ю.М., Кебал Я.В., 2016 
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Действующие «Положения о проектировании внутреннего отвалообразования…» [2] при-
менимы в большей части для освоения новых месторождений, и ограниченны ̶ для использова-
ния при проектировании в действующих глубоких карьерах, т.к. значительные объемы вскры-
ши будут уже заскладированы во внешние отвалы, а оставшегося объема вскрыши будет недос-
таточно для горнотехнической рекультивации карьеров. Кроме этого, природное затопление 
выработанного пространства карьеров приведет к формированию опасных зон возможных про-
рывов подземных вод в подземные горные выработки в случаи доработки месторождения под-
земных способом. 

Предлагаемые в настоящие время схемы засыпки глубоких карьеров рассматриваются для ус-
ловий работающего карьерного водоотлива, т.е. при отсутствии возможности затопления ОГВ [7].  

Как показывают теоретические исследования и опыт складирования скальной вскрыши в 
затоплении карьер №1 ОАО «АМКР» причинами опасных деформаций свежеотсыпаных от-
вальных заходок одноярусного внутреннего подтопленного отвала являются [8,9]: 

рост гидростатического, гидродинамического и гидравлического давлений в  призмах воз-
можного оползания овала, при восстановлении депрессионной поверхности подземных вод 
рудно-кристаллического массива Криворожского гидрогеологического бассейна, нарушенного 
горными работами; 

режим и регламент складирования скальных пород под откос, влияющих на уровень дина-
мических нагрузок отсыпаемой массы в призмах возможного оползания, вызывающих наруше-
ния устойчивости откосов. 

Для решения гидрогеомеханических задач применяют имитационные и математические 
модели. При выборе исходных данных при моделировании одним из основных является пока-
затель водного баланса Q, который определяется из уравнения [3] 

Q=A + Cпов + Спод + И, 
где Q - суммарный приток воды, м3/год; A - атмосферные осадки; высота слоя осадков, равная 
10 мм соответственно 10 л воды на 1 м2; Cпов - поверхностны сток по водотокам на поверхности 
откосов и бермам к водосборникам, м3/год; Спод - подземный сток подземных вод водоносных 
горизонтов, м3/год; И - испарение с поверхностей водоема ОГВ, откосов и берм карьера, л/ м2. 

Постановка задачи исследования. Одним из путей решения научно-технической задачи 
по сокращению и использованию ОГВ может быть совершенствование теоретического обосно-
вания гидрогеомеханической оценки безопасности по условию допустимых деформации рабо-
чих зон внутреннего отвала с учетом ширины призмы оползания, обеспечивающих в дальней-
шем частичную горнотехническую рекультивацию глубокого карьера с применением специ-
альных технологических схем, обеспечивающих безопасность горнотехнической и биологиче-
ской рекультивации глубоких карьеров Кривбасса. 

Изложение материала и результаты. В качестве аналога и натурной модели ликвидации 
ОГВ использованы результаты маркшейдерских наблюдений службы сдвижения рудоуправле-
ния НКГОКа и гидрогеомеханических исследований на карьере №1 [10,11], а также режимные 
гидрогеологические наблюдения на Ингулецком карьере за уровнями затопления шахтного по-
ля (бывшего РУ «Ингулец») и карьера «Визирка».  

Одноярусное отвалообразование в глубоководный карьер № 1 при ширине заходки 14-20 м при-
водят к ее оползанию и деформациям оседания отсыпанной поверхности отвала в полосе от 50 до 150 
м и необходимости переноса перегрузочного пункта на безопасный участок. При неравномерной ско-
рости подъема уровня воды в прудковой зоне ОГВ от 0,01 до 0,10 м/сутки срок стабилизации ополз-
ней в заходках и деформаций поверхности отвала достигает 1 месяца. Для уменьшения ширины 
призмы оползания и сокращения сроков их стабилизации, была экспериментально определена безо-
пасная ширина отвальной заходки, равная 2 м. Для єтого была изготовлена установка ИП «Геотранс» 
типа консольного отвалобразователя с длиной стрелы 47,2м. Однако из-за несовершенства конструк-
ции («жесткое» положение стрелы), установка не прошла полный цикл опытно-промышленных ис-
пытаний и не достигла проектной производительности до 1,5 млн м3/год.  

Исследование деформаций оседаний поверхности отвала при работе экскаватора ЭШ-10/70 
показали, что безопасное его положение относительно верхнее бровки с коэффициентом запаса 
устойчивости, равным 2, находятся на расстоянии не менее 28 м, включая ширину призмы 
оползания в заходке.  
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Изучение динамики подземных вод в условиях Ингулецкого карьера по результатам мно-
голетних режимных наблюдений указывает на следующие тенденции развития, которые необ-
ходимо учитывать при прогнозировании условий на предликвидационном этапе: 

приток подземных вод за последние 17 лет увеличился почти в 2 раза (до 1028 м3/ч); 
уровень депрессионной поверхности подземных вод достиг абсолютной отметки (-74) м на 

расстоянии 3000 м от северного борта карьера (отметкой дна -390 м); 
объем откачки подземных вод составил за 2015 г - 9 млн м3; 
скорости восстановления уровней в зоне обрушения ш. «Центральная» (северный борт 

карьера) за 6 лет, после отключения шахтного водоотлива, составляли от 57 до 214 м/год; 
ожидаемый уровень восстановленной депрессионной поверхности воронки может достичь (+20) м. 
По результатам гидрогеологического моделирования прогнозные притоки подземных вод 

при достижении карьером отметки (-600) м составят не менее 1500 м3/ч, что усложнит ведение 
горных работ по рекультивации и ликвидации ОГВ.  

Выводы и направления дальнейших исследований. Горнотехническая рекультивация 
глубоких карьером действующих в настоящее время в Кривбассе может оказаться не достижи-
мой в полном объеме (до уровня рельефа местности), по гидрогеологическим условиям восста-
новления уровней подземных вод депрессионных воронок остаточных открытых горных выра-
боток и проектных объемов вскрыши. Возможный уровень поверхности внутренних отвалов в 
глубоких карьерах должен превышать уровни восстановления поверхностей депрессионных 
воронок подземных вод. Наиболее высокие скорости затопления карьеров, подтопления внут-
ренних отвалов и ОГВ возникнут в начальный период после отключения карьерного водоотли-
ва  продолжительностью до 6 лет. Технологические схемы горнотехнической рекультивации 
должны выбираться в зависимости от вида социального и хозяйственного использования тер-
риторий ОГВ. Таким образом, дальнейшими задачами исследования являются следующие: 
классификация ОГВ глубоких карьеров по сложности гидрогеомеханических условий с учетом 
обеспечения устойчивости внутреннего отвала для его горнотехнической рекультивации; пас-
портизация нарушений устойчивости обводненных внутренних отвалов; построение постоянно 
действующей  гидрогеомеханической модели подтопления одноярусного отвала; моделирова-
ния подводного разрушения отвала; разработка технологических схем отвалообразования в во-
ду в условиях деформаций поверхностей рабочих зон с учетом ширины призм оползания све-
жеотсыпанных заходок; разработка программного модуля К-МINE для выполнения автомати-
зированных графоаналитических расчетов устойчивости подтопленных отвалов.   
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УСТАНОВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО  
КОЭФФИЦИЕНТА ВСКРЫШИ, КАК ПОКАЗАТЕЛЯ  
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ОЧЕРЕДИ ОТРАБОТКИ  
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КАРЬЕРА 

 

Следствием расширения железорудных карьеров становится постоянное возрастание глубины открытых гор-
ных работ, которое приводит не только к увеличению высоты подъема как вскрышных пород, так и руды, измене-
нию качества добываемой руды, но и соответственно увеличивает себестоимость последней. Увеличение глубины 
выемки руды и вскрышных пород в конечном итоге удорожает товарную продукцию. Вследствие этого, часто после 
достижения допустимой себестоимости добычи полезного ископаемого в конкретном карьере рассматривается во-
прос о целесообразности его дальнейшей углубки. Однако для обоснования в следующей очереди отработки железо-
рудного карьера его контуров с помощью такого показателя как коэффициент вскрыши, предлагается учитывать 
удорожание доставки руды при углубке карьера, качество сырой руды, которое прежде всего характеризуется со-
держанием железа и в значительной мере определяет эффективность технологических процессов добычи, перера-
ботки: сортировки, дробления и обогащения руд для получения безубыточной товарной продукции. Предложена 
зависимость, позволяющая учитывая содержание магнитного железа в руде, а также рост транспортных затрат на ее 
доставку при углубке карьера, определять максимальный эксплуатационный коэффициент вскрыши. Высота обслу-
живаемой автотранспортом зоны принимается равной рациональной высоте подъема горной массы при использова-
ния данного типа автотранспорта. Обоснование технического решения с помощью принятого оценочного показателя 
обеспечит экономичность следующей очереди углубки карьера. Предлагаемый методический подход учитывает ми-
нимальное количество необходимых параметров характеризующих разработку месторождения и может использо-
ваться при проектировании горнорудных предприятий осуществляющих разработку железорудных месторождений 
открытым способом. 

Ключевые слова: железорудные карьеры, подъем горной массы, эффективность технологических процессов 
 

Развитие открытого способа разработки полезных ископаемых зависит от эффективности 
использования минеральных ресурсов. В свою очередь эффективность использования природ-
ных ресурсов зависит от правильности и обоснованности проектных решений, что имеет боль-
шое значение, поскольку производительность современных железорудных карьеров может пре-
вышать 30 млн т/год. Процесс разработки крутопадающих железорудных месторождений зако-
номерно приводит к увеличению глубины карьера и росту объемов вскрышных пород, что не-
избежно ухудшает экологическую обстановку и конкурентноспособность товарной продукции.  

При этом постоянное возрастание глубины открытых работ в сочетании с другими нега-
тивными факторами приводит к неизбежному увеличению себестоимости добываемой руды. 
Основной объем выемки горной массы на железорудных карьерах в ближайшие десятилетия 
будет производиться с глубоких горизонтов карьера, что в конечном итоге удорожает товарную 
продукцию. Например, в одном из последних проектов для обеспечения обогатительных фаб-
рик качественной рудой предусмотрена углубка Глееватского карьера ПАО «ЦГОК» с 350 до 
500 м [1]. В «ТЭО определения перспективных границ и производительности карьера ПАО 
«ИнГОК» рассматриваются перспективные границы расширения карьера в восточном, запад-
ном и северном направлении, а также понижение глубины отработки до отметки минус 840 м 
[2]. Эти примеры свидетельствуют о потребности совершенствования методов обоснования 
следующих очередей эксплуатации действующих карьеров для безубыточного производства 
товарной продукции. 

Проблема рациональной глубины открытых горных работ имеет большое практическое 
значение и требует обоснованных проектных решений, особенно для крупных железорудных 
карьеров, так как допущенные отклонения ухудшают технико-экономические показатели при 
добыче полезного ископаемого. Как известно, установление конечных контуров карьера опре-
деляется величиной граничного коэффициента вскрыши на основе сопоставления удельных 
стоимостных показателей открытого и подземного способов разработки полезного ископаемого 
или по допустимой себестоимости сырой руды, которая обеспечивает ее безубыточную добычу 
и переработку; заключительным затратам на единицу товарной продукции, например концен-
трата; выходу товарной продукции и себестоимости переработки (обогащения) сырой руды [3]. 

                                                       
 Жуков С.А., Костянский А.Н., Чепурной В.И., Ященко Б.Е., 2016 
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Как правило, после достижения допустимой себестоимости добычи полезного ископаемого, 
рассматривается вопрос о целесообразности следующей очереди углубки карьера.  

В настоящее время в горной науке существуют различные методы проектирования карье-
ров [4-11]. В наиболее известном принципе В.В. Ржевского [12-14] учитывается текущий коэф-
фициент вскрыши nт, м3/т 

эт nn  ,       (1) 

где nэ - экономически целесообразный коэффициент вскрыши. 
При определении границ открытых работ основное условие экономической целесообразно-

сти по А.И. Арсентьеву [12] 
nэ ≥ nо+n,      (2) 

где nо- первоначальный коэффициент вскрыши; n- наибольший усредненный по периодам ра-
боты карьера эксплуатационный коэффициент вскрыши. 

При этом при помощи одного метода может проверяться правильность решения принятого 
по другому методу [12].  

Однако первоначальный коэффициент вскрыши для карьеров, эксплуатируемых длитель-
ный срок имеет незначительную величину, имея ввиду, что все карьеры Криворожского желе-
зорудного бассейна практически отработали большую часть проектного срока эксплуатации.  

Например, карьер ОАО «ЮГОКа» сдан в эксплуатацию в 1954 г., оставшихся запасов руды 
при проектной производительности карьера по руде хватит на 28-30 лет; Анновский карьер 
ПАО «СевГОКа» сдан в эксплуатацию в 1963 г., оставшихся запасов руды хватит на 20-25 лет; 
Первомайский карьер ПАО «СевГОКа» сдан в эксплуатацию в 1964 г., оставшихся запасов ру-
ды хватит на 25-30 лет; карьер № 2бис ПАО «АМКР» сдан в эксплуатацию в 1970 г., оставших-
ся запасов руды хватит на 15-20 лет; карьер №3 ПАО «АМКР» сдан в эксплуатацию в 1977 г., 
оставшихся запасов руды хватит на 25-30 лет; карьер ПАО «ИнГОКа» сдан в эксплуатацию в 
1961 г., оставшихся запасов руды хватит на 15-20 лет [2,15]. При этом часть карьеров вышли на 
проектный контур на поверхности. 

С расширением границ карьера увеличивается коэффициент вскрыши, возрастает коэффи-
циент горной массы, может ухудшиться качество сырой руды, что приведет к снижению каче-
ства и соответственно цены концентрата. При определение глубины карьера с помощью анали-
тических методов в расчете учитывают: стоимость добычи 1 т руды, 1 м3 наносов, 1 т концен-
трата из руд при открытом способе разработки, себестоимость 1т руды и концентрата из руды 
добытой подземным способом разработки, объемный вес руды, коэффициент удорожания руды 
и пород в зависимости от глубины карьера, горизонтальную мощность пласта, угол погашения 
бортов карьера, высоту уступа, коэффициент извлечения руды, производительность карьера, 
минимально возможную ширину дна карьера.  

Среди горняков существует мнение, что одинаковых месторождений не бывает, а соответст-
венно существуют специфические особенности сырьевой базы каждой рудной залежи. Поэтому 
при обосновании глубины открытых работ целесообразно учитывать характеристики руд, которые 
в значительной мере определяют эффективность технологии процессов добычи, переработки: сор-
тировки, дробления и обогащения на ГОКе с выходом на товарную продукцию.  

Для оценки экономической целесообразности следующей очереди углубки карьера устано-
вим формулу определяющую оценочный показатель с учетом величин допустимого содержа-
ния железа [16,17] в руде, которую можно использовать для производства товарной продукции. 
Воспользуемся известной зависимостью, определяющей величину предельного коэффициента 
вскрыши с учетом влияния параметров качества руды [17] для месторождений, разработка ко-
торых подземным способом исключается, м3/т  
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где αф- фактическое содержание магнитного железа в руде,%; αпр.min- минимальное промышлен-
ное содержание железа в руде, %; Цк- цена концентрата, грн./т; Ки- коэффициент извлечения 
железа из руды при обогащении, доли ед; Ко- коэффициент извлечения руды при добыче (с уче-
том потерь и разубоживание), доли ед.  

В работах [18-20], величина максимального эксплуатационного коэффициента вскрыши 
определяется с помощью аналитической зависимости, м3/т  



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 50 

т
в

тркк
э n

C

iЗСЦ
К 




)1(])[( .
,    (4) 

где Ск- себестоимость товарной продукции (концентрата) горнодобывающего предприятия 
грн./т;  -выход концентрата из руды, доли ед.; nт- текущий коэффициент вскрыши за послед-
ний год работы карьера, м3/т; Св- себестоимость 1 м3 вскрышных пород, грн./т; ΔЗтр.- увеличе-
ние транспортных затрат при углубке карьера, грн./т; i- налог на прибыль, доли ед. 

Из уравнения (3) найдем выражение определяющее Цк и подставим в зависимость (4). По-
сле преобразований получим выражение, определяющее величину максимального эксплуата-
ционного коэффициента вскрыши, м3/т 
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Отметим, что в полученной зависимости при определении оценочного показателя (Кэ) для 
обоснования экономичности следующей очереди углубки карьера учитывается содержание же-
леза в руде (аф и апр.min). Большинство железорудных карьеров для доставки горной массы с ни-
жних горизонтов обычно используют комбинированный транспорт, где в качестве магистраль-
ного применяют конвейерные подъемники. При этом на карьерах Кривбасса, кроме карьеров 
№3 и №4 ЦГОКа, для транспортировки руды применяют автомобильно-конвейерный транс-
порт. 

Рассмотрим условный карьер, где нижний перегрузочный пункт (ПП) ЦПТ отстоит от дна 
карьера на высоту зоны обслуживаемой сборочным транспортом, как правило автомобильным 
(рис. 1). Здесь в исходном положении карьера размещен ПП- №1 конвейерного подъемника.  

При дальнейшем расширении и углубке карьера до проектного контура, конвейерный 
подъемник удлинняется и устраивается второй ПП- №2. Выбор места размещения каждого ПП 
конвейерного подъемника должен производиться из условия соблюдения оптимальной высоты 
подъема горной массы сборочным транспортом.  

Рис. 1. Схема изменения высоты подъема горной 
массы при удлиннении конвейерного подъемника 
вследствие очередной углубки карьера 

 
Рациональная высота зоны обслуживае-

мой автотранспортом равна такой высоте 
подъема горной массы, при которой прибыль 
от использования данного типа автотранс-

порта достигает максимума. Так например, рациональная высота подъема горной массы автоса-
мосвалами БелАЗ-7549 составляет 60 м [21]. Однако на практике эти рекомендации не всегда со-
блюдаются. Как показано на рис. 1 в исходном положении карьера объемы горной массы V1 и 
V2  доставляют на ПП №1 с высотой подъема ha1, а после расширении границ карьера до про-
ектного контура объемы V3 и V4 доставляют на ПП №2 с высотой подъема hа2. С учетом необ-
ходимости сохранения рациональной высоты подъема горной массы автотранспортом, как бо-
лее дорогим видом транспорта, удорожание транспортирования горной массы произойдет за 
счет удлиннения конвейерного подъемника пропорционально увеличению его длины и опреде-
лится по формуле (расчет на примере карьера ИнГОКа), грн./т 
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где Hпр.- проектная глубина карьера, м; Hт- текущая глубина карьера, м; hа1- высота рабочей 
зоны обслуживаемой автотранспортом в настоящее время, м; hа2 - то же при удлинении конвей-
ерного подъемника после следующей очереди углубки карьера до проектной глубины, м; - 
максимальный угол наклона конвейерного подъемника, м; ск.п.- себестоимость перевозки 1 т·км 
горной массы конвейерным подъемником, грн./т.  

При отсутствии данных по себестоимости вскрышных пород Св может использоваться сле-
дующая эмпирическая зависимость [18] грн./м3 
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где ρв- объемный вес вскрышных пород, т/м3; ρ- объемный вес руды, т/м3; β - содержание желе-
за в концентрате, %.  

Определим показатель Кэ в условиях приближенных к карьеру ИнГОК. Согласно формуле 
(5) оценочный показатель для принятых условий по данным за 2009 г. [22]  равен, м3/т 

57,0
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985,09,0]354,0)18,01()4,14,0210[()146,23(





эК . 

Как видно из приведеного выражения (5) на величину Кэ кроме прочих параметров оказы-
вает влияние αф. и αпр.min.. Анализ графиков функции Кэ= f (αф.; αпр.min.) (рис. 2) показывает, что 
она характеризуется линейной зависимостью, которая позволит при необходимости прогнози-
ровать данный показатель на будущие периоды. 

Рис. 2. Зависимость величины Кэ (м
3/т) от содержания магнитного железа αф. в руде:   

а - при αпр.min.=13 %; б - при αпр.min/=14%; в - при αпр.min.=15%. 
Ингулецкий ГОК - самый последний из построенных в Кривбассе ГОКов, имеет самые 

сложные по сравнению с остальными комбинатами геологические условия.  
Несмотря на это, карьер ИнГОКа намерен расширить территорию разработки месторожде-

ния, что позволит поддерживать производительность ГОКа еще 50-60 лет [23], но при этом рас-
тет коэффициент вскрыши.  

В дальнейшем, начиная с 2017 г. планируется выходить северным бортом за проектные 
границы существующего карьера. Перспективные параметры карьера могут составлять - про-
тяженность более 6 км, ширина - порядка 3,5 км, глубина - до 910 м [23].  

В 2015 г. карьер ИнГОКа выдержал плановый коэффициент вскрыши 0,401 м3/т, но в 
2016г. планируется увеличить коэффициент вскрыши, который составит nт= 0,56 м3/т [24].  

Это даст возможность равномерно развивать вскрытие рудной залежи и поддерживать 
производственную мощность карьера. Кроме того, на ГОКе в процессе получения концентрата 
должна обеспечиваться безубыточность производства товарной продукции.  

Первоначальный коэффициент вскрыши для карьеров разрабатываемых длительный срок, таких 
как ИнГОК, имеет незначительное значение, т. е. nо→0. Тогда может быть использован принцип (1), 
согласно которого при дальнейшей отработке карьера ИнГОКа величина текущего коэффициента 
вскрыши не должна превышать величину ограничивающего показателя, в качестве которого прини-
мается максимальный эксплуатационный коэффициент вскрыши Кэ. В рассмотренном случае для 
карьера ИнГОКа условие безубыточности соблюдается, т.е. nт= 0,56 ≤ Кэ= 0,57 м3/т.  

Таким образом, рассчитанный c помощью установленных зависимостей показатель в кото-
рых комплексно учитывается качество руды и удорожание ее транспортирования при углубке 
карьера доказывает экономичность эксплуатации карьера ИнГОК. 

Предлагаемый методический подход учитывает минимальное количество необходимых па-
раметров характеризующих разработку месторождения и может использоваться при проекти-
ровании горнорудных предприятий осуществляющих разработку железорудных месторожде-
ний открытым способом. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТОНОСНОГО КОНЦЕНТРАТАТ 
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ МАГНЕТИТОВЫХ РУД 
 

Статью посвящено проблеме получения золота из магнетитовых кварцитов. Показано, что золото находится в 
тонкодисперсном состоянии в виде зерен размером (3-15)×10-3 мм удлиненной формы и пластинчатых агрегатов с 
округлыми краями в магнетите и кварце. Установлено, что текстурно-структурные особенности магнетитовых квар-
цитов, силикатно-кварцевый состав нерудной фазы, тонкая вкрапленность магнетита в нерудных минералах, нали-
чие ситовых структур, большая работа разрушения и прочность обусловливают низкие показатели измельчаемости 
руд. Преимущество в силикатах куммингтонита обосновывает увеличение вязкости руд при тонком измельчении. 
Приведено, что в исходной руде Ново-Криворожского и Ингулецкого ГОКов содержание золота в среднем несколь-
ко больше, и составляет 0,034-0,067 г/т, а в отдельных районах карьеров достигает 0,11-0,347 г/т. Показано, что золо-
то, как один из самых пластичных минералов, способно образовывать фольгу втрое тоньше, чем серебро, алюминий 
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и платина и в четыре раза тоньше, чем медь. В сливе классификатора золото может быть более дисперсным, чем в 
исходной руде, и благодаря своей немагнитности не выделяться в хвосты при магнитной сепарации. Золото в про-
цессе магнитной сепарации должно распределяться между хвостами и концентратом пропорционально их абсолют-
ным поверхностям. Установлено, что распределение золота в постели классификатора аналогично распределению 
магнитной и немагнитной фракции железной руды: в классах 3-25 мм содержание золота такое же как в исходной 
руде. Показано, что в классах 0-3 мм содержание золота в целом больше, чем в крупных классах, в 1,5-2 раза и по-
степенно увеличивается от 1,2-1,3 в классах 3-0,25 мм до 3,4-3,7 в классе минус 0,074 мм. В результате выполненных 
исследований показаны места концентрации золота при обогащении магнетитовых руд и предложены три варианта 
технологических схем извлечения золота из них. 

Ключевые слова: минералы, магнетитовые кварциты, кварц, магнитная сепарация, тонкая вкрапленность маг-
нетита. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. По геологическим дан-
ным среднее содержание золота в Украинском кристаллическом щите составляет 0,00225 г/т, 
однако в отдельных породах оно увеличивается в десятки раз. Например, в железистых кварци-
тах - оно составляет 0,114-0,3 г/т [1,2]. Золото находится в тонкодисперсном состоянии в виде 
зерен размером (3-15)10-3 мм удлиненной формы и пластинчатых агрегатов с округлыми края-
ми в магнетите и кварце [3 4]. Начиная со второй половины ХХ века началось освоение полу-
чения золота из железистых кварцитов. На практике это осуществляется в ограниченных раз-
мерах в Канаде, Австралии, США и Японии. В последней золото извлекается из импортируе-
мых железных руд Австралии. За XX столетие из железных руд за рубежом добыто 2900 т зо-
лота [5,6]. Безусловно, этот вопрос актуален и для Украины, где сосредоточены крупнейшие в 
мире запасы докембрийских железистых кварцитов. 

Анализ исследований и публикаций. В бедных магнетитовых рудах Кривбасса найдено 
золото, которое неравномерно распределено в разных месторождениях. В исходной руде Се-
верного ГОКа содержание золота находится в пределах 0,016-0,03 г/т в связанном состоянии, 
что подтверждается исследованиями амальгамацией ртутью, которые не выявили свободного 
золота [7]. На юге Кривбасса в исходной руде Ново-Криворожского и Ингулецкого ГОКов со-
держание золота в среднем несколько больше, и составляет 0,034-0,067 г/т, а в отдельных рай-
онах карьеров достигает 0,11-0,347 г/т. 

Минералогические исследования подтвердили, что свободное золото содержится только в 
крупности менее (8-10)×10 -3 мм, поэтому оно раскрыто менее чем на 10 %. Остальная часть 
более 90 % общего содержания золота в исходной руде рассеяна как в кварце и силикатах, так и 
в магнетите, карбонатах и других минералах. Повышенное, сравнительно со средним фоном, 
содержание золота имеют те участки железной руды, которые имеют большее содержание 
сульфидов железа - пирита и пирротина. Найденное свободное золото имеет вид тонких пла-
стинок - это фольговое золото. 

Повышенное содержание золота в исходных рудах НКГОКа и ИнГОКа подтолкнуло иссле-
дователей к выполнению экспериментов по его извлечению из хвостов первой стадии измель-
чения [7,8]. Технология базировалась на том, что немагнитное золото имеет большую плот-
ность и должно уходить в хвосты. Последние после сгущения и обезвоживания обогащались на 
концентрационных столах. На НКГОКе в 42,3 % из всех исследуемых проб тяжелых фракций 
золото не выявлено, что свидетельствует о нестабильности его извлечения. На ИнГОКе после 
переработки на концентрационном столе приблизительно 100-150 т хвостов собрано более 1 т 
концентрата тяжелых минералов, из которых извлечено 4,2 г сплава благородных металлов. 
Эти результаты подтвердили наличие и принципиальную возможность извлечения благород-
ных металлов параллельно с производством железорудных концентратов. Одновременные оп-
робования легких фракций показали невысокое содержание тяжелых минералов в хвостах – 
близкое по содержанию их в исходной руде.  

Низкая концентрация золота в хвостах, необходимость их дальнейшего доизмельчения и 
форма свободных золотин, которая затрудняет их гравитационное извлечение, подтолкнули 
разработать новое направление возможности получения золотосодержащего продукта при про-
изводстве железорудных концентратов. К этому подталкивает и тот факт, что при добыче более 
30 млн т/год железистых кварцитов с ними извлекается около 1 т золота - было бы очень хоро-
шо извлечь хотя бы треть его без дополнительных затрат. 

Постановка задачи. Ранее выполненные исследования по излечению золота из магнетито-
вых руд базировались на его повышенной плотности и немагнитности. В новых исследованиях, 
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авторами предложено дополнительно учесть его меньшую прочность и большую пластичность, 
в сравнении с рудой и измельчающими телами.  

Изложение материала и результаты. Следует отметить, что текстурно-структурные осо-
бенности магнетитовых кварцитов Ингулецких руд, силикатно-кварцевый состав нерудной фа-
зы, тонкая вкрапленность магнетита в нерудных минералах, наличие ситовых структур, боль-
шая работа разрушения и прочность - все эти параметры обусловливают низкие показатели из-
мельчаемости руд данного месторождения. Преимущество в силикатах кумингтонита обосно-
вывает увеличение вязкости руд при тонком измельчении. 

При тонком измельчении руды условия для гравитационного разделения минералов фор-
мально улучшаются. Кварц и нерудные минералы имеют плотность 2,6-3,0 т/м3, а рудные - маг-
нетит и гематит - 4,8-5 т/м3. К этой смеси при измельчении добавляются тонкоизмельченная 
сталь футеровки и шаров, которые имеют насыпную массу 7,86 т/м3. Кроме этого, отмечается 
наличие других тяжелых минералов. Наибольшую плотность имеют благородные металлы - 17-
19 т/м3 (чистое золото - 19,6 т/м3, а платина - еще больше). Однако такую плотность имеют толь-
ко свободные зерна минералов. Сростки имеют промежуточные значения плотности (рис. 1) 
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где 1, 2 = соответственно плотность первого, второго минерала сростка, [k2] - содержание вто-
рого минерала, доли ед. 

Объемная доля минералов в сростках также зависит от их массовой доли и разницы плот-
ностей (рис. 2) 
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где 1,2 - соответственно плотность первого, второго минерала сростка, [k1]об, [k1]м - объемная 
и содержание первого минерала в сростке, доли ед. 

Очевидно, что влияние вязкости суспензии, 
скорости ее движения, плотности на селектив-
ность гравитационного разделения минералов по 
их плотности уменьшается при увеличении 
удельной нагрузки на поверхность зерен: минера-
лы с большей плотностью имеют меньшие диа-
метры зерен.  

Если рассчитать равно падающие диаметры 
зерен по Риттингеру, то придем к зависимостям, 
которые изображены на рис. 3.  

При этом коэффициент равнопадаемости по 
Риттингеру рассчитывается по формуле 

1

1

1

2

2

1








d

d
eR    (3) 

где eR - коэффициент равнопаемости по Риттингеру; d1, d2- диаметры одного и второго минера-
ла, мм 

На поведение в мельнице большее значение, 
чем плотность и магнитная восприимчивость, име-
ют твердость, пластичность и крепость минералов: 
магнетит и кварц - твердые и крепкие, шары и фу-
теровка - еще тверже и крепче, но кроме этого пла-
стичнее.  

По этим показателям золото находится на по-
следнем месте - оно мягкое, но очень пластичное.  

По шкале Мооса: алмаз - 10; кремнезем в раз-
ных формах - 7-8; вольфрам - 7; молибден - 6; ни-
кель - 5; железо - 4,5; платина - 4,2; золото - 2,5. 

Золото, как один из самых пластичных минера-
лов, способно образовывать фольгу втрое тоньше, 

Рис.1. Зависимость плотности сростков от содержания компонентов
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Рис. 2. Зависимость объемной доли компонента от его содержания в сростках
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чем серебро, алюминий и платина и в четыре раза тоньше, чем медь.  
Поэтому, если можно представить, что сталь шаров и футеровки распыляется на вновь об-

разованную при измельчении поверхность, то по отношении к золоту это тем более справедли-
во, учитывая его мягкость и пластичность.  

В сливе классификатора оно может быть более дисперсным, чем в исходной руде, и благо-
даря своей немагнитности не выделяться в хвосты при магнитной сепарации.  

Золото в процессе магнитной сепарации должно распределяться между хвостами и концен-
тратом пропорционально их абсолютным поверхностям. 

Кроме изложенного, необходимо обратить внимание на тот факт, что в первой стадии из-
мельчения железной руды, работающей в замкнутом цикле со спиральным классификатором, 
расходы воды составляют 1-1,5 м3/т руды, а в конце технологической схемы они достигают 15-
20 м3/т. Этот факт позволяет предположить, что возможно организовать цианирование желез-
ной руды в первой стадии измельчения, с циркуляцией цианидного раствора и кусковой части 
руды, для извлечения тончайших частиц с большой плотностью - зерен магнетита, кварца, ста-
ли, которые облеплены тончайшим золотом.  

Существующие схемы обогащения и обо-
рудование для этого не приспособлены, поэто-
му необходимо разработать новые. 

При исследованиях руды Ингулецкого 
ГОКа было обнаружено, что в сливе мельниц 
содержание золота составляет 0,96-1,04 от со-
держания его в исходной руде. В крупных 
классах этого продукта (плюс 0,16 мм) золота 
столько же, а в мелких классах (менее 0,16 мм) 
его на 1,24-1,44 % больше. Аналогично золото 
распределяется между магнитными и немаг-
нитными фракциями. При этом, содержание 
золота в хвостах немного больше, чем в кон-
центратах, но не существенно. Этот факт сви-
детельствует о том, что перерабатывая хвосты 
с целью извлечения из них золота, последнее 
можно выделить не более, чем 40 %, то есть 
соответственно выходу хвостов в первой ста-
дии. 

Совершенно другая картина наблюдалась при опробовании материала спиральных класси-
фикаторов. В зависимости от места отбора проб, постоянным было содержание средних клас-
сов крупности 0,25-3 мм, которое изменялось в пределах 35±10 % по высоте классификатора 
сверху вниз - на дне классификатора этих классов меньше, а началу корыта - больше. Сущест-
венно отличалось содержание класса минус 0,074 мм: внизу ванны - 11-13 %, а вверх по оси 
спирали оно уменьшалось от 2,5 до 5,5 %, т.е. в 2-4 раза. Содержание крупных классов 3-25 мм 
увеличивалось в противоположном направлении по всей спирали - от 3,3-10,5 % внизу до 29,3-
40,4 % вверху. Крупность материала также увеличивалась от оси спирали к межспиральному 
гребню. 

Классы крупности 10-25 мм по всем местам отбора проб магнитные, то есть они не разде-
ляются на магнитную и немагнитную фракции, что свидетельствует о том, что материал не рас-
крыт. Мелкие фракции крупности 10-0 мм в целом содержат 5,3 – 18,5 % немагнитной фракции 
и относительно магнитной 81,5-94,7 %. В тончайших классах минус 0,074 мм и минус 0,16 мм 
немагнитной фракции больше и составляет 60-80 %. Вдоль спирали содержание немагнитной 
фракции в этих классах увеличивается от 40 до 55 %. 

Распределение золота в постели классификатора аналогично распределению магнитной и 
немагнитной фракции железной руды: в классах 3-25 мм содержание золота такое же как в ис-
ходной руде, в классах 0-3 мм содержание золота в целом больше, чем в крупных классах, в 
1,5-2 раза и постепенно увеличивается от 1,2-1,3 в классах 3-0,25 мм до 3,4-3,7 в классе минус 
0,074 мм. Полученные данные не позволяют доизвлекать золото отдельно из магнитной или 
немагнитной фракций. Однако, данные о содержании золота в тонких классах 0-1 мм постели 

Рис.3. Равнопадающие диаметры зерен по Риттингеру
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классификатора в нижней части ванны свидетельствуют о том, что, извлекая их, можно полу-
чить черновой золотосодержащий продукт, в котором содержание золота в 2,815-3,326 раза 
больше, чем в исходной руде. 

Этот факт был подтвержден при отборе крупномасштабной пробы постели классификатора 
в его нижней части. Содержание золота в этой пробе в 2,673-2,732 раза больше, чем в исходной 
руде. 

Для извлечения чернового золотосодержащего продукта из постели классификатора необ-
ходимо изменить его конструкцию с целью механизации этого процесса. Однако следует отме-
тить, что при постоянном извлечении этого продукта, содержания золота в нем уменьшится, в 
связи с тем, что концентрация золота увеличивается в продуктах с течением времени. Авторами 
предполагается, что более эффективным для извлечения золота из исходной руды будет ис-
пользование в первой стадии измельчения цианидной соли низкой концентрации [9]. Раствор 
пополняется водой и цианидами для компенсации механических потерь с отфильтрованным 
сливом классификатора, а после цементации золота цинковой пылью раствор цианидов воз-
вращается в первую стадию измельчения железной руды.  

Анализ выполненных исследований позволяет предложить три варианта извлечения золо-
тосодержащего концентрата в первой стадии измельчения магнетитовой руды. Первый вариант 
– это реконструкция спирального классификатора таким образом, чтобы из нижней части ван-
ны извлечь классы крупности 1-0 мм с помощью шнекового или ковшевого элеватора, а потом 
этот материал обработать цианидами и возвратить железную руду в мельницу или классифика-
тор. Ранее выполненными исследованиями по извлечению материала с ванны классификатора с 
помощью специального сифонно-гидроэлеваторного приспособления [10,11] подтверждают 
техническую возможность извлечения постели классификатора при одновременном улучшении 
технологии обогащения железной руды. Однако относительно извлечения золота возможности 
этого варианта ограничены физическими условиями ванны классификатора, которые обеспечи-
вают степень концентрации более 3. Рассмотрим это подробнее. Баланс материала: р=сл+чк=1, 
где р,сл,чк - выхода руды, слива классификатора и чернового золотосодержащего концентрата. 
Баланс золота р=слсл+чкчк. Откуда (сл/)=(1-nчк)/(1-чк), где n=чк/ - степень концен-
трации золота в черновом концентрате. При степени концентрации, равном 3 и извлечении 
чернового концентрата 0,1, в нем будет только 30 % золота, а в сливе классификатора его оста-
ется 70 %. При извлечении из классификатора 20 % чернового концентрата, в нем будет только 
50 % золота при условии, что степень концентрации остается равной 3 (рис. 4).  

Однако, вероятнее всего степень 
концентрации уменьшится. Поэтому 
для улучшения конкурентоспособ-
ности данного варианта необходимо 
в дальнейших разработках улучшить 
условия концентрации золота в ван-
не классификатора, учитывая улуч-
шение технологии обогащения же-
лезных руд. 

Второй вариант - цианирование 
руды в первой стадии измельчения с 
фильтрованием слива мельницы и 
возвращением раствора в мельницу. 
Кек репульпируется и направляется 
на магнитную сепарацию. Преиму-

щество этого варианта заключается только в том, что цианированием можно обработать все 
золото, которое содержится в исходной руде и тем самым повысить его извлечение. Предельно 
допустимое содержание цианидов в воде, которая сбрасывается в открытые водоемы, составля-
ет 0,05 г/м3 [12]. По стехиометрическому соотношению на 1 г золота необходимо 0,49 г циа-
нидной соли натрия.  

Практично цианидной соли используется в 20-100 раз больше стехиометрической необхо-
димости, или 49 г/г золота [12]. При наличии в нашей руде содержания золота , расход циа-

Рис. 4. Зависимость между содержанием золота в сливе классификатора от 
степени концентрации его в черновом концентрате и  выходом последнего 
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нидной соли составит 49  на 1 т железной руды. Учитывая, что в первой стадии измельчения 
руды расходуется около 1 м3 воды, то это даст концентрацию цианидов 49  г/м3..  

В дальнейших технологических операциях обогащения руды используется воды 10 м3 /т 
руды и больше. Поэтому разбавление цианидов составит 10/0,1=100 раз. Это позволяет добить-
ся содержания соли в воде, менее предельно допустимых норм. 

Третьим вариантом извлечения золота из магнетитовых руд может быть объединение пер-
вого и второго вариантов. Объединение первых двух вариантов позволит снизить содержание 
цианидов в воде, которая сбрасывается в хвостохранилище. Однако при этом существенно ус-
ложнится технологическая схема первой стадии измельчения, обогащения железной руды и 
извлечение золота.  

Выводы и направления дальнейших исследований. Таким образом в результате выпол-
ненных исследований показаны места концентрации золота при обогащении магнетитовых руд 
и предложены три варианта технологических схем извлечения золота из них. Следует отметить, 
что для окончательного вывода по разработанным вариантам технологических схем необходи-
ма предпроектная проработка вариантов с наработкой партий золотосодержащих концентратов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАНЕВРУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ  
ЗАСОБІВ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ 
 

Представлено дослідження особливостей маневрування автотранспортних засобів з електромеханічною транс-
місією у лабораторних умовах. Об’єктом дослідження виступає маневреність колісного транспортного засобу в за-
лежності від способу повороту. Метою дослідження є перевірка математичної моделі силового довороту колісного 
транспортного засобу. Лабораторні випробування включали визначення коефіцієнтів зчеплення та опору кочення, 
вимірювання та оцінку радіуса повороту лабораторного візка під час кінематичного повороту та силового довороту. 
Кінематичний поворот лабораторного візка виконувався за рахунок повороту передніх керованих коліс. З метою 
реалізації силового довороту за рахунок зміни відношення швидкостей задніх ведучих коліс зовнішнього та внутрі-
шнього борта, необхідно забезпечити відповідний розподіл тягових зусиль відповідно до зчіпних властивостей опо-
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рної поверхні. Технічно дана задача виконана за допомогою мікроконтролера Arduino, що використовується для 
управління обертанням задніх коліс візка. Середня за результатами всіх вимірювань величина мінімального радіусу 
повороту візка при кінематичному способі повороту більша за радіус при силовому довороті на 0,12-0,49 м (10,7-
37,6 %) при коефіцієнтах зчеплення 0,27-0,57. Середнє значення мінімального радіуса повороту за результатами ви-
пробувань на шести типах покриття випробувальних площадок при кінематичному повороті становить 1,20 м, при 
силовому довороті - 0,87 м, що менше на 0,34 м (28 %). На основі результатів вимірювань вперше було встановлено 
емпіричну залежність мінімального радіуса повороту лабораторного візка відповідно до коефіцієнта зчеплення опо-
рної поверхні, яка дозволяє визначати зв'язок між коефіцієнтом обертання задніх ведучих коліс транспортного засо-
бу окремо правого і лівого борта й його показниками маневреності відповідно до властивостей опорної поверхні. 
Проведено порівняльний аналіз розрахункових та емпіричних значень мінімальних радіусів повороту візка. Отрима-
ні відхилення показників (9,6-17,3 %) свідчать про те, що математична модель силового довороту дозволяє прогно-
зувати показники маневреності транспортного засобу з високою точністю. 

Ключові слова: коефіцієнти зчеплення, автотранспортні засоби, робочий простір. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та прикладними завданнями. Одним із різновидів 
автотранспортних засобів з електромеханічною трансмісією є великовантажні кар’єрні само-
скиди. У теперішній час нагальною проблемою, пов’язаною з ними, залишається питання під-
вищення їх експлуатаційних властивостей в умовах глибоких кар’єрів [0,0,0,0]. Зокрема, з ме-
тою поліпшення маневрових властивостей великовантажних самоскидів БелАЗ-75131 [0] у сти-
снених умовах робочого простору Криворізьких кар’єрів, було запропоновано примусове 
управління частотами обертання тягових двигунів їх задніх коліс окремо правого і лівого борту, 
яке технічно можливо завдяки використанню на даних машинах електромеханічної трансмісії.  

Для впровадження алгоритму управління розроблено математичну модель силового дово-
роту [0]. При цьому вперше отримано залежність відношення кутових швидкостей задніх веду-
чих коліс від коефіцієнта зчеплення, виконання якого дозволить кар’єрному самоскиду здійс-
нювати маневр із силовим доворотом. Також вперше було отримано залежність радіуса поворо-
ту від коефіцієнта зчеплення, яка дозволяє визначати ефективність використання даного спосо-
бу повороту на кар’єрних самоскидах [0].  

Отже, актуальним стає питання відповідності отриманих залежностей реальним процесам, 
яке може бути вирішено за допомогою проведення досліджень у лабораторних умовах. 

Аналіз досліджень і публікацій. Створення фізичних моделей автотранспортних засобів 
для проведення експериментальних досліджень передбачає використання теорії подібності для 
відповідності робочих параметрів моделі реальній машині [5]. Однак фізичних моделей, які б 
давали можливість примусового управління частотами обертання їх задніх коліс окремо право-
го і лівого борту за отриманою вперше залежністю, не було розроблено раніше.  

Постановка задачі. Метою роботи є перевірка отриманих вперше залежностей, які вико-
ристовуються для описання процесу силового довороту колісної машини, шляхом проведення 
лабораторного експерименту.  

Перевірка математичної моделі силового довороту із можливим подальшим її уточненням 
потребує вирішення відповідних задач: 

визначення мінімальних радіусів повороту лабораторної моделі при використанні кінема-
тичного способу управління поворотом та при силовому довороті; 

установлення відхилення емпіричного та розрахункового мінімального радіуса повороту 
лабораторної моделі при силовому довороті; 

установлення емпіричної залежності мінімального радіуса повороту лабораторної моделі 
від коефіцієнта зчеплення при силовому довороті у вигляді рівняння регресії; 

порівняння емпіричної та аналітичної залежності мінімального радіуса повороту лаборато-
рної моделі від коефіцієнта зчеплення при використанні силового довороту. 

Вирішення наведених задач дозволяє визначити вплив способу управління поворотом ла-
бораторної моделі (автотранспортного засобу) на показники маневреності на різних опорних 
поверхнях. 

Викладення матеріалу і результати. Підготовка до лабораторних випробувань потребу-
вала відтворення умов руху кар’єрного самоскида у вигляді опорної поверхні випробувальної 
площадки й розробку та виготовлення лабораторної установки у вигляді візка, робочі парамет-
ри якого підібрано з урахуванням масштабного коефіцієнту відповідно до робочих параметрів 
кар’єрного самоскида БелАЗ-7513 [0,0]. 

Проведення лабораторного дослідження включало такі етапи: 
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визначення коефіцієнтів опору кочення та зчеплення колеса з опорною поверхнею випро-
бувальних площадок; 

розрахунок мінімальних радіусів повороту лабораторної моделі залежно від визначених ко-
ефіцієнтів зчеплення опорних поверхонь випробувальних площадок; 

здійснення повороту лабораторної моделі за рахунок передніх коліс й розподілу крутних 
моментів задніх ведучих коліс за принципом електричного диференціала (кінематичний пово-
рот); 

здійснення повороту лабораторної моделі за рахунок передніх коліс й розподілу крутних 
моментів задніх ведучих коліс у відповідності до встановленої математичної залежності відно-
шення кутових швидкостей задніх ведучих коліс окремого правого і лівого борту від коефіцієн-
та зчеплення (силовий доворот); 

замір мінімальних радіусів повороту лабораторної моделі при використанні кінематичного 
повороту та силового довороту. 

Для проведення лабораторних досліджень використовувались такі інструменти: динамометр 
ДПУ-0,01-2 зі шкалою ділення 0,001 кН (0,1 кг) другого класу точності для вимірювання коефіцієн-
та опору кочення; динамометр ДПУ-0,02-2 зі шкалою ділення 0,002 кН (0,2 кг) другого класу точ-
ності для вимірювання коефіцієнта зчеплення; вольтметр для визначення напруги джерела живлен-
ня; двоканальний USB-осцилограф для контролю стану електродвигунів ведучих коліс під час ви-
конання лабораторним візком маневру; трос стальний діаметром 2,0 мм для буксирування візка; 
рулетка маркшейдерська стальна довжиною 5 м для замірів радіусів повороту; крейда в якості мар-
керів й для позначення необхідних для замірів точок траєкторії руху візка. 

Для визначення необхідних відношень кутових швидкостей задніх ведучих коліс лаборато-
рної моделі окремо правого і лівого до центра повороту борту, яке визначає радіус повороту 
візка, необхідно було визначити коефіцієнти зчеплення коліс з покриттям випробувальної пло-
щадки. Коефіцієнт опору кочення та коефіцієнт зчеплення встановлювались за допомогою бук-
сирування лабораторного візка у повздовжньому напрямку [0,0].  

Визначення коефіцієнта опору кочення полягало у ручному буксируванні візка за передню 
частину рами за допомогою тросу при фіксуванні показників динамометра [0,0]. Визначення 
коефіцієнта зчеплення полягало у ручному буксируванні лабораторної моделі тросом за перед-
ню частину рами при заблокованих колесах (при 100 % ковзанні коліс) та фіксуванні показни-
ків динамометра. Досліди повторювались 5 разів на кожному типі покриття: асфальтобетонно-
му, гравійному та абразивному папері різної зернистості. 

Управління частотою обертання електродвигунів задніх ведучих коліс лабораторної моделі 
здійснюється за допомогою сигналів з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ): зміна їх часто-
ти призводить до зміни кількості енергії, яка поступає на електродвигун за одиницю часу, так - 
зменшується або збільшується частота обертання (кутова швидкість) вала електродвигуна. Блок 
управління складається із плати Arduino Uno з програмованим мікроконтролером ATmega 328 
[0]. У середовищі Arduino є можливість контрольованої зміни коефіцієнта заповнення ШІМ-
сигналів від 0 до 100 % (повний рівень напруги), регулюючи значення параметра функції від 0 
до 255. Інтегроване середовище розробки Arduino включає в себе редактор коду, компілятор і 
модуль передачі програми у плату. Період і коефіцієнт заповнення ШІМ-сигнала створюється 
функцією analogWrite. Остання виконується до тих пір, поки на виводі плати Arduino, який ви-
значений як вивід із ШІМ-сигналом, не буде викликана нова функція analogWrite, або функції 
digitalRead, digitalWrite для цього ж самого виводу. Функція analogWrite має формат: 
analogWrite (вивід, значення); де вивід - це номер виводу порту Arduino, значення – це значення 
коефіцієнта заповнення від 0 до 255. 

Плата Arduino Uno програмується через USB-інтерфейс за допомогою мікросхеми конвер-
тера Atmega 8, виконаної у SMD-корпусі, що дозволяє використовувати стандартні драйвери 
USB COM.  

Таким чином, програмоване управління частотою обертання окремого електродвигуна пра-
вого і лівого борту лабораторної моделі включає: створення скетч-файлу за допомогою програ-
много забезпечення Arduino 1.0.5 (коду на С++), компіляцію, завантаження коду через USB, 
виконання коду та початок руху у відповідності до завантаженої програми. 

Маневрування при розподілі крутних моментів задніх ведучих коліс за принципом елект-
ричного диференціала (кінематичний поворот) здійснювалось за рахунок повороту передніх 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 60 

керованих коліс лабораторної моделі, виставлених на максимальні кути. При цьому у скетчах 
коефіцієнти заповнення ШІМ-сигналів на електродвигунах задніх ведучих коліс окремо право-
го і лівого борту задавалися рівними, що призводило до вирівнювання кутових швидкостей за-
дніх ведучих коліс на повороті. 

Силовий доворот лабораторної моделі забезпечувався за рахунок фіксованого кута поворо-
ту передніх коліс, який мав максимальне значення, та виконання відношення кутових швидко-
стей задніх ведучих коліс окремого правого та лівого борту відповідно до коефіцієнта зчеплен-
ня, яке визначалося за допомогою аналітичної залежності, на перевірку якої і було спрямовано 
лабораторний експеримент.  

На рис. 1,2 показано приклад випробувань візка на слизькому асфальтобетонному покритті. 
Лабораторний візок виконував тільки лівий поворот, оскільки особливості руху машини не за-
лежать від того, в який бік виконується маневр, натомість збільшується кількість скетч-файлів 
у два рази й ускладнюється програма управління. 

Траєкторія руху візка фіксувалась крейдяними маркерами, один з яких був установлений у центрі 
мас, а два інших - у точках, які відповідають максимальній габаритній ширині кар’єрного самоскида з 
урахуванням коефіцієнта подібності 12,0. При русі лабораторного візка на опорній поверхні залиша-
лось три сліди від крейдяних олівців, які було змонтовано на плаваючих кріпленнях, що забезпечува-
ло постійний контакт крейди з опорною поверхнею (див. рис. 1). Для визначення траєкторії візка при 
кінематичному повороті були використані крейдяні олівці білого кольору, при маневруванні із за-
стосуванням силового довороту -  крейда синього кольору. 

   

Для спрощення процедури визначення різниці мінімальних радіусів, отриманих при кінемати-
чному способі повороту і силовому довороті, лабораторний візок був зупинений біля одного і того 
ж місця, відміченого на асфальтобетонному покритті випробувальної площадки (див. рис. 1,2) жов-
тою лінією. Як видно з рис. 2, при кінематичному способі повороту розворот візка характеризував-
ся наближенням траєкторії руху внутрішнього до центра повороту колеса до траєкторії руху центра 
мас на початку і в кінці маневру, а при використанні примусового управління обертанням задніх 
коліс - у середині маневру, оскільки саме тоді відбувається доворот візка. 

Радіус траєкторії крейдяного маркера визначався вимірюванням за допомогою рулетки в 
отриманому сегменті його траєкторії, хорди й висоти кола (див. рис. 2) та розрахунку радіуса 
кривої за приведеним нижче  співвідношенням 

R=CD/2+AB2/ (8·CD),     (1) 
де СD - висота, м; AB - хорда, м. 

Мінімальний радіус повороту візка визначався як сума величини радіуса кривої та полови-
ни ширини колії передніх коліс 

Rп=R+B1/2.      (2) 
Після замірів мінімальних радіусів повороту визначалась його середня величина для кож-

ного типу опорної поверхні випробувальних площадок та установлювалась емпірична залеж-
ність (рівняння регресії) мінімального радіуса повороту лабораторної моделі від коефіцієнта 
зчеплення. 

Рис. 1. Лабораторна модель перед початком 
 виконання маневру 

Рис. 2.  Визначення мінімального радіуса повороту  
лабораторного візка 
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Обробка результатів визначення коефіцієнта зчеплення колеса була проведена згідно з ві-
домою методикою [0]. 

У результаті було отримано такі значення коефіцієнтів опору кочення і зчеплення: 
коефіцієнт опору кочення для сухої випробувальної площадки із розміром зерен 2,0-6,1 мм 

становив 0,094, для зволоженої - 0,166; 
коефіцієнт зчеплення для сухої випробувальної площадки із розміром зерен 2,0-6,1 мм - 

0,28, для зволоженої - 0,41. 
Коефіцієнт зчеплення асфальтобетонного покриття випробувальної площадки становив 

0,36, що співпадає із коефіцієнтом зчеплення абразивного паперу 0,075-0,106. У зв’язку з цим, 
при повороті візка на асфальтобетоні були отримані такі ж показники, що й при маневруванні 
на опорній поверхні з вказаною зернистістю, тому у таблицях 1-2 результати експерименту на 
асфальтобетоні не показано.  

Різниця між визначеним коефіцієнтом опору кочення та типовим його значенням становила: для 
випробувальної площадки із розміром зерен 0,4-2,0 - 27,1 %, для сухої випробувальної площадки із 
розміром зерен 2,0-6,1 мм - 5,6 %, для такої ж зволоженої випробувальної площадки - 15,7 %. Різниця 
між встановленим коефіцієнтом зчеплення та типовим його значенням: для випробувальної площад-
ки із розміром зерен 0,4-2,0 - 13,2 %, для сухої випробувальної площадки із розміром зерен 2,0-6,1 мм 
- 22,2 %, для такої ж зволоженої випробувальної площадки - 8,8 %. 

Установлено прямий взаємозв’язок між зернистістю абразивного паперу і коефіцієнтами 
опору кочення та зчеплення: зі збільшенням зернистості, починаючи з розмірів зерен з 75-106 
до 850–1000 мкм, збільшується коефіцієнт опору кочення з 0,025 до 0,060 та коефіцієнт зчеп-
лення з 0,36 до 0,56 з довірчим інтервалом рівним p=0,90 (рис. 3). 

Рис. 3. Залежність коефіцієнтів опору кочення f та зчеплен-
ня φ від зернистості опорних поверхонь Р, мкм 

Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів 
зчеплення опорних поверхонь розрахунковим шля-
хом було визначено необхідні відношення кутових 
швидкостей задніх ведучих коліс окремо правого і 
лівого борту (табл. 1).  

Опрацювання замірів мінімальних радіусів пово-
роту лабораторної моделі полягала у визначенні від-
хилення розрахункового та експериментального мі-
німального радіуса повороту візка при силовому до-
вороті (табл. 2).  

Таблиця 1 
Відношення кутових швидкостей задніх ведучих коліс моделі залежно від коефіцієнта зчеплення 

 

Розмір зерен опорної поверхні, 
мм 

Коефіцієнт 
зчеплення 

Відношення кутових швид-
костей задніх ведучих коліс, 

λ 

Коефіцієнт заповнення ШІМ-сигнала 
на задньому колесі лівого борту 

0,85-1,0 0,55-0,57 3,15 81 

0,50-0,60 
0,50-0,52 

2,80 92 

0,355-0,425 
0,46-0,48 

2,50 100 

0,075-0,106 
0,35-0,37 

2,00 127 

2,0-6,1 (суха) 
0,27-0,28 

1,70 150 

2,0–6,1 (зволожена) 
0,40-0,42 

2,20 115 

 

Таблиця 2 
Відхилення між розрахунковим та експериментальним мінімальним радіусом повороту моделі 

 
Радіус повороту, м 

Коефіцієнт зчеплення 
розрахунковий експериментальний 

Відхилення, % 

0,55-0,57 0,67 0,78-0,81 16,4-20,9 
0,50-0,52 0,72 0,80-0,82 11,1-13,9 
0,46-0,48 0,75 0,86-0,87 14,7-16,0 
0,35-0,37 0,94 1,03-1,06 9,6 –12,7 
0,27-0,28 1,12 0,98-1,01 12,5–9,8 
0,40-0,42 0,81 0,67-0,69 17,3–14,8 
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Відхилення між величиною розрахункового та фактичного мінімального радіуса повороту 
лабораторної моделі при виконанні маневру із силовим доворотом для випробувальних площа-
док із коефіцієнтами зчеплення 0,27-0,57 становлять від 9,6 до 17,3 %.  

Мінімальні радіуси повороту лабораторної моделі при різних способах управління поворо-
том були порівняні між собою (табл. 3).  

Середня за результатами всіх вимірювань величина мінімального радіусу повороту візка 
при кінематичному способі повороту більша за радіус при силовому довороті на 0,12-0,49 м 
(10,7-37,6 %) при коефіцієнтах зчеплення 0,27-0,57. 

Середнє значення мінімального радіуса повороту за результатами випробувань на шести 
типах покриття випробувальних площадок при кінематичному повороті становить 1,20 м, при 
силовому довороті - 0,87 м, що менше на 0,34 м (28 %).  

Таблиця 3 
Порівняння мінімального радіуса повороту моделі при кінематичному способі повороту та силовому довороті 

 
Радіус повороту, м Різниця 

Коефіцієнт зчеплення 
кінематичний поворот силовий доворот м % 

0,55-0,57 1,25 0,80 0,45 36,0 

0,50-0,52 1,31 0,81 0,49 37,6 

0,46-0,48 1,36 0,88 0,48 35,3 

0,35-0,37 1,38 1,05 0,33 23,9 

0,27-0,28 1,12 1,00 0,12 10,7 
0,40-0,42 0,84 0,68 0,16 19,0 

Середнє значення 1,20 0,87 0,34 28,0 

Припускаючи, що величина коефіцієнтів зчеплення, отриманих для прямолінійного руху, 
на малих швидкостях зберігається й на повороті, аналітична залежність мінімального радіуса 
повороту моделі від коефіцієнта зчеплення була підтверджена емпіричною залежністю (див. 
рисунок 4). Рівняння регресії мінімального радіуса повороту Rпме від коефіцієнта зчеплення 
описується поліномом другого ступеня із коефіцієнтом достовірності апроксимації R2=0,41 

82,182,360,3 2
пме  R . 

Рис.4. Емпірична та аналітична залежність мінімального радіуса по-
вороту моделі Rпме та Rпмт від коефіцієнта зчеплення φ 

 

Висновки та направлення подальших дослі-
джень. Таким чином, проведення лабораторних дослі-
джень дозволило зробити такі висновки. 

Визначено мінімальний радіус повороту лаборато-
рної моделі при силовому довороті, який зменшується 
на величину від 0,12 до 0,49 м (від 10,7 до 37,6 %) при 
коефіцієнтах зчеплення 0,28 – 0,56 у порівнянні із кіне-
матичним поворотом. 

Відхилення між величиною розрахункового та ем-
піричного мінімального радіуса повороту лабораторної моделі при силовому довороті станов-
лять від 9,6 до 17,3 %, не перевищуючи допустимих для експериментів показників [0]. 

Отримані відхилення розрахункових та емпіричних значень мінімальних радіусів повороту 
(9,6-17,3 %) свідчать про відповідність математичної моделі силового довороту реальним про-
цесам. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ  
РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
 

Досліджено сучасний стан системи регіонального екологічного моніторингу в Україні.  Впровадження в прак-
тичну площину сучасних систем моніторингу стикається як з фінансовими труднощами, так і з слабкою апаратно-
технічною базою вимірювальних комплексів. Показано, що в якості основи системи комплексного моніторингу слід 
використовувати не традиційний інтуїтивний аналіз і експертні методи, а формалізовані алгоритми на основі мате-
матичних моделей. Система екологічного моніторингу має представляти собою інтелектуальну інформаційну систе-
му, яка є основою для прийняття еколого-управлінських рішень, спрямованих на покращання якості середовища 
проживання і на зменшення шкоди, що завдається екосистемі. Розроблена математична модель розрахунку обсягів 
шкідливих викидів в атмосферу на локальній території промислово-урбанізованого регіону. Запропоновано методи-
ку пошуку емпіричної залежності, яка мало ухиляється від контрольних вимірювань, що проводяться на постах за-
бору повітря. Апроксимуюча поверхня має малі градієнти в районі підприємств-забруднювачів, тобто має локальні 
максимуми або тенденцію до локальних максимумів поблизу підприємств-забруднювачів. Апробація моделі прове-
дена на прикладі міста Кам’янське, яке входить в десятку найбільш забруднених міст України. За даними  по карті 
міста були визначені координати чотирьох постів забору повітря і координати п’яти найбільших підприємств-
забруднювачів. Знаючи значення кількості викидів на кожному посту забору шкідливих речовин, для кожної шкід-
ливої речовини, побудовані апроксимуючи поверхні. 

Ключові слова: екологічний моніторинг, математичне моделювання, навколишнє середовище, забруднення ат-
мосферного повітря, інформаційна система. 

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Для більшості регіо-

нів України проблема екології та екологічної безпеки є найбільш гострою, а в деяких містах за 
численними показниками стан навколишнього середовища визначається як критичний. Забруд-
нення атмосферного повітря промисловими підприємствами досягло дуже великих масштабів, 
що впливає на несприятливу екологічну обстановку на локальних міських територіях, таких як 
житлові масиви, освітні заклади, зони відпочинку, об'єкти культурної та історичної спадщини. 
Погіршення екологічного становища відбувається через зношування устаткування, відсутність 
очисних споруд, збільшення шкідливих викидів в атмосферу. Необхідний науково обґрунтова-
ний підхід до вирішення цієї проблеми, що має знайти відображення в рішенні задач, починаю-
чи з проектування виробництва і прогнозування наслідків його діяльності для навколишнього 
середовища 

Система моніторингу, яка на сьогодні встановлена і діє на промислових територіях в межах 
міст не забезпечує отримання оперативної інформації про стан забруднення конкретного місь-
кого об’єкту, через те, що контроль на таких територіях проводиться безсистемно та епізодич-
но, в наслідок чого фахівці не мають повної інформації щодо характеру та параметрів забруд-
нення атмосферного повітря на локальній території. Тому актуальною задачею є розробка ефе-
ктивної системи екологічного моніторингу промислово-урбанізованих територій. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемами моніторингу стану навколишнього середо-
вища, дослідженням факторів впливу на екологічну ситуацію займались такі зарубіжні та віт-
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чизняні вчені як І. Герасимов, Б. Данилишин, М. Згуровський, А. Качинський, В. Майстренко, 
Л. Мельник, Л. Хенс, І. Сотник, В. Тарасова, та інші. Розробці математичного забезпечення си-
стем моніторингу екологічної безпеки присвячені роботи українських вчених Д. Ємельянової, 
Т. Козулі, Ю. Скоба, О. Попова, Н. Шаронової А. Яцишина тощо. Слід також вказати праці за-
рубіжних авторів, зокрема, ті, в яких аналізуються вимоги до програмного забезпечення для 
подальшого створення систем моніторингу навколишнього середовища [1-2]. 

Наукові роботи зазначених вчених служать базою для подальших досліджень в сфері моні-
торингу навколишнього середовища. Однак, незважаючи на високий науковий рівень таких 
публікацій, деякі питання розробки математичного забезпечення системи екологічного моніто-
рингу промислово-урбанізованих територій залишаються недостатньо опрацьованими і вима-
гають поглибленого вивчення. 

Постановка завдання. З огляду на вищезазначене, особливий інтерес набуває задача роз-
робки математичного забезпечення системи екологічного моніторингу для аналізу та прогнозу-
вання наслідків забруднення атмосферного повітря локальної міської території.  

Викладення матеріалу та результати. На протязі всього свого існування людство спосте-
рігало за станом навколишнього середовища, але лише останні 100 років спостереження за де-
якими параметрами ведуться постійно. В середині XX століття зі зростанням обсягів антропо-
генного впливу на природу стало очевидною неможливість безконтрольного забруднення на-
вколишнього середовища, і з'явилися перші пропозиції щодо створення глобальної системи мо-
ніторингу навколишнього середовища.  

Термін моніторинг з'явився незадовго до конференції ООН по навколишньому середовищу, 
що проходила в Стокгольмі в 1972 р Перші пропозиції були сформульовані експертами Науко-
вого комітету з проблем навколишнього середовища (SCOPE) в 1971 році. Моніторинг навко-
лишнього середовища означає систему неперервних спостережень, вимірювань і оцінку стану 
навколишнього середовища відповідно до заздалегідь підготовленої науково обґрунтованою 
програми [3].  

Система моніторингу включає підсистеми галузевого і регіонального характеру та елемен-
ти цих підсистем. Вона охоплює як окремі об'єкти і райони (локальний моніторинг), так і краї-
ну в цілому (національний моніторинг), і входить в систему глобального моніторингу. Великий 
обсяг даних спостережень за станом атмосферного повітря, необхідність їх широкого викорис-
тання в природоохоронній діяльності організацій як муніципального, так регіонального і зага-
льнодержавного масштабу потребують створення комп’ютерних інформаційних систем для 
проведення автоматизованої обробки результатів спостереження за станом забруднення атмос-
ферного повітря. Сучасна система моніторингу атмосферного повітря має представляти собою 
інтелектуальну інформаційну систему, яка є основою для прийняття еколого-управлінських 
рішень, спрямованих на покращання якості середовища проживання і на зменшення шкоди, що 
завдається екосистеми [4]. Ефективність системи екологічного моніторингу визначається здат-
ністю системи збирати, систематизувати, аналізувати екологічну інформацію, ідентифікувати і 
прогнозувати екологічну ситуацію в реальному часі, а це не можливо без якісного математич-
ного забезпечення системи. 

Державною гідрометеорологічною службою України здійснюються спостереження за за-
брудненням атмосферного повітря у 53 містах на 162 стаціонарних, двох маршрутних постах 
спостережень та двох станціях транскордонного переносу. Програма обов`язкового моніторин-
гу якості атмосферного повітря включає сім забруднюючих речовин, таких як: пил, двоокис 
азоту, двоокис сірки, оксид вуглецю, формальдегід, свинець та бенз-а-пірен. Державна екологі-
чна інспекція здійснює вибірковий відбір проб на джерелах викидів і вимірює понад 65 параме-
трів стану навколишнього середовища. Санітарно-епідеміологічна служба здійснює спостере-
ження за якістю атмосферного повітря у житловій та рекреаційній зонах, зокрема поблизу ос-
новних доріг, санітарно-захисних зон та житлових будинків, на території шкіл, дошкільних 
установ та медичних закладів в містах та в робочий зоні [5]. 

Впровадження в практичну площину сучасних систем моніторингу в Україні стикається як 
з фінансовими труднощами, так і з слабкою апаратно-технічною базою вимірювальних компле-
ксів. Приладово-технічне оснащення державної системи екологічного моніторингу можна оха-
рактеризувати як таке, що морально і фізично застаріле, не забезпечує вимірювання всього спе-
ктру показників, не передбачає автоматизованого збору, аналізу і зберігання інформації та опе-
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ративного надання її основним споживачам.  
Відсутні й сучасні системи отримання інформації з геостаціонарних та полярно-

орбітальних супутникових метеорологічних систем [6].  
Для отримання оперативної інформації про стан об’єктів, що піддаються впливу техноген-

них джерел забруднення доцільно використовувати не тільки наземну мережу постів контролю, 
а і мобільні пересувні екологічні лабораторії, переносні прибори-аналізатори, а також прибори 
дистанційного зондування. 

Систему екологічного моніторингу можна розділити на два блоки: перший блок – отри-
мання та збереження інформації, другий блок – обробка, аналіз та представлення інформації у 
вигляді кінцевого продукту. Через те що ці блоки мають різну структуру, математичне забезпе-
чення, технічну та технологічну базу їх робота здійснюється незалежно один від одного, але 
система екологічного моніторингу потребує їх взаємодії та одночасного розвитку.  

Одним з головних питань розробки другого блоку моніторингової системи є вибір матема-
тичних моделей обробки та аналізу інформації та методів прийняття рішень на основі обробле-
ної інформації, що становлять основу його функціонування.  

Одним зі способів розв’язання задачі визначення кількості шкідливих викидів в кожній то-
чці даного регіону є побудова інтерполяційної поверхні. Значення функції на цій поверхні буде 
відповідати кількості викидів конкретної забруднюючої речовини в даній точці території дослі-
джуваного регіону.  

Такі задачі традиційно вирішуються статистичними методами: розраховуються коефіцієн-
ти регресії, і досліджується довірчий інтервал. Як правило, з цією метою вибирається вид емпі-
ричної залежності, коефіцієнти якої знаходилися за допомогою тієї чи іншої модифікації мето-
ду найменших квадратів.  

Припустимо, що відомі координати постів, де проводиться забір повітря. Обробляючи дані 
в лабораторії, отримують значення викидів шкідливих речовин в атмосферу. Назвемо ці дані 
значеннями екологічних параметрів в певній точці області.  

За цими даними можна побудувати поверхню - залежність кількості викидів Р від поло-
ження точки (x,y). Тобто, якщо в точці (x,y) вимірювана величина (наприклад, пил, двоокис сір-
ки, двоокис азоту) дорівнює 

iii fyxf ),( , 

де (xі,yі) - координати постів забору повітря, то Р вибирається з умови мінімізації величини: 

   2),( iii yxPf . 
Пости забору повітря, як правило, стоять за межами підприємств, і в той же час найбільша 

кількість викидів припадає саме на територію заводів. Математично це призводить до того, що 
емпірична залежність повинна мати локальні максимуми або тенденцію до локальних макси-
мумів поблизу підприємств.  

У точці локального максимуму градієнт поверхні дорівнює нулю або близький до нуля.  
У зв'язку з цим можна запропонувати методику пошуку емпіричної залежності, значення 

якої не тільки мало ухиляються від контрольних вимірювань fi, а й мають малі градієнти в ра-
йоні підприємств-забруднювачів.  

На карті території досліджуваного регіону введемо систему координат та визначимо коор-
динати точок Мі(xі,yі) - постів забору повітря, і координати точок Ni(ui, vi) - підприємств-
забруднювачів. Значення викидів в точках Мі позначимо 

f(Мі)=fі. 
Параметри залежності Р(х,у) вибираємо виходячи з умови мінімізації функціоналу  
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де і - коефіцієнти, які показують ступінь екологічної чистоти підприємства за викидом конк-
ретної забруднюючої  речовини.  

При збільшенні і більше значення надається тому факту, що максимальна концентрація 
викидів припадає на територію підприємств.  

Якщо є інформація, що за даною речовиною конкретне підприємство робить більше вики-
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дів, ніж інші, можна варіювати величиною і. 
Проілюструємо розв’язок задачі, коли Р(х,у) береться у вигляді квадратичної залежності 

2
2212

2
1121),( yaxyaxayaxaayxP o  .     (2) 

В цьому випадку задача мінімізації функціонала (1) є завданням мінімізації квадратичного 
функціоналу за параметрами ао,а1,а2,а11,а12,а22. 

Припустимо, що коефіцієнти i рівні між собою.  
Так як функціонал цілі є додатньо визначеною квадратичної формою, то необхідна умова 

мінімуму є і достатньою.  
Тобто, всі частинні похідні функціоналу за ао,а1,а2,а11,а12,а22, повинні обертатися на нуль. 

Отже, отримаємо систему шести рівнянь з шістьма невідомими. 
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то система буде мати вид 
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Розв’язуючи цю систему, знаходимо коефіцієнти ао,а1,а2,а11,а12, підставивши які в (2) отри-
маємо функцію Р(х,у), за допомогою якої можна обчислити рівень забруднення в будь-якій то-
чці регіону.  

Зокрема, Р(х,у) можна використовувати і для обчислення обсягу забруднення на конкретній 
території (школа, житловий район). Для цього достатньо обчислити 


D

dxdyyxP
mesD

),(
1

, 

де D - конкретна територія, mesD - площа цієї території. 
За цією методикою були оброблені дані по місту Кам’янське (Дніпродзержинськ) [7]. 

Кам’янське - місто з дуже складною екологічною обстановкою. Не раз були пропозиції присво-
їти йому статус міста екологічного лиха, які так і не були втілені в життя.   

За даними управління статистики у місті Кам’янське загальна кількість суб’єктів господар-
ської діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, складає 
45 підприємств. За узагальненими даними в 2015 р. у атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел надійшло близько 101 тис. т забруднюючих речовин [8].  
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У порівнянні з обсягами викидів, що надходили у 2011 р. (125 тис. т) цей показник змен-
шився практично на 24 тис. т (19 %).  

Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами атмосферного повітря є ПАТ 
«Дніпровський металургійний комбінат», ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», ПАТ «ЄВРАЗ 
Кам’янський КХЗ», Кам’янська ТЕЦ та ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Найвищий відсоток забруднен-
ня атмосферного повітря у м. Кам’янське припадає на ПАТ «Дніпровський металургійний ком-
бінат» [8]. 

За даними по карті міста були визначені координати чотирьох постів забору повітря і ко-
ординати п’яти найбільших підприємств-забруднювачів. Знаючи значення кількості викидів на 
кожному посту забору шкідливих речовин, для кожної шкідливої речовини, отримуємо функції 
виду 

для пилу: 
22 0019,000016,00003,00911,00312,02521,0),( yxyxyxyxP  , 

для двоокису сірки: 
25525343 1079,41023,31083,11075,31027,71012,2),( yxyxyxyxP    

для двоокису азоту: 
24424232 1084,61031008,1102,21058,11081,4),( yxyxyxyxP    

для формальдегіду: 
24424332 1032,11018,11075,41062,11036,3109,3),( yxyxyxyxP    

для сірководню: 
26527444 1013.21049.11034.21035.71054.31061.7),( yxyxyxyxP    

Функції Р(х, у) розраховані при  = 0.01. При наявності додаткової інформації про обсяг 
викидів щодо конкретної забруднюючої речовини  підприємством-забруднювачем коефіцієнти 
  можна визначити методом експертних оцінок. 

Форма моделі обрана квадратичної, але можна брати кубічну форму або форму четвертого 
ступеня. При цьому принцип розгляду не зміниться. У разі кубічної форми отримаємо десять 
рівнянь з десятьма невідомими, у формі четвертого ступеня - п'ятнадцять рівнянь з п'ятнадця-
тьма невідомими. 

Слід зазначити, що у м. Кам’янське в 2016 р. розпочато створення системи комплексного 
екологічного моніторингу, яка надасть можливість здійснювати вимірювання в автоматичному 
неперервному режимі хімічних речовин (оксид вуглецю, двоокис азоту, двоокис сірки), вміст 
яких в атмосферному повітрі визначає його якісний стан та проводити вимірювання гамма-
випромінювання. 

Реалізація системи комплексного екологічного моніторингу може бути виконана за допо-
могою мови програмування Java [9-10]. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Проведений аналіз сучасного стану сис-
тем регіонального екологічного моніторингу показав, що впровадження в практичну площину 
систем моніторингу в Україні стикається як з фінансовими труднощами, так і з слабкою апара-
тно-технічною базою вимірювальних комплексів. Застаріле як фізично, так і морально прила-
дово-технічне оснащення державної системи екологічного моніторингу не забезпечує вимірю-
вання всього спектру показників, не передбачає автоматизованого збору, аналізу і зберігання 
інформації та оперативного надання її основним споживачам та потребує принципового удо-
сконалення. 

Розроблена математична модель розрахунку обсягів шкідливих викидів в атмосферу на ло-
кальній території промислово-урбанізованого регіону. Запропонована методика пошуку емпі-
ричної залежності, яка не тільки мало ухиляється від контрольних вимірювань, що проводяться 
на постах забору повітря, а й має малі градієнти в районі підприємств-забруднювачів, тобто має 
локальні максимуми або тенденцію до локальних максимумів поблизу підприємств-
забруднювачів.  

Проведена апробація математичної моделі для міста Кам’янське, яке входить в десятку 
найбільш забруднених міст України. Побудовані функції розповсюдження шкідливих речовин 
по території міста. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

Выполнен анализ современных организационно-технических мероприятий воздействия на экологическую безо-
пасность горнодобывающих регионов с открытым способом разработки месторождений и определены дальнейшие 
пути их совершенствования. 

Экологическая ситуация в г.Кривом Роге образовалась под воздействием длительной интенсивной деятельно-
сти предприятий горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, пред-
приятий теплоэнергетики и производства стройматериалов. В Криворожском бассейне расположено 8 из 11 пред-
приятий Украины по добыче и переработке железорудного сырья. Всего на территории города расположено 109 
промышленных предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды. Валовые выбросы 13 кру-
пнейших предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха горнометалургического комплекса (ПАО "Ингулецкий 
горно-обогатительный комбинат", ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог", ЗАО "Криворожский завод горного оборудо-
вания", ОАО "Сухая Балка", ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат", ОАО" Центральный горно-
обогатительный комбинат", ОАО" Северный горно-обогатительный комбинат", ОАО "Хайдельберг Цемент Украи-
на", ГП" Криворожтеплоцентрали ", ПАО" Криворожский железорудный комбинат", ОАО" Мариупольский метал-
лургический комбинат им. Ильича", ГОК" Укрмеханобр "КП" Криворожтеплосеть") составляют 99,7% общих вы-
бросов от стационарных источников выбросов по городу. В целом, несмотря на то, что в последние годы наблюдает-
ся тенденция к уменьшению антропогенного давления на окружающую среду, уровень техногенной нагрузки остает-
ся высоким, а экологическая ситуация - неудовлетворительной. Исходя из специфики технологии добычи железо-
рудного сырья, связанной с применением массовых взрывов в карьерах горно-обогатительных комбинатов, особое 
место в перечне факторов техногенного воздействия занимают выбросы загрязняющих веществ при использовании 
взрывчатых веществ. Большая концентрация в г. Кривом Роге предприятий различных отраслей производства, а 
также постоянное увеличение количества транспортных средств определили необходимость проведения мониторин-
говых наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города и распространением загрязняющих веществ на его 
территории. 

По оперативным данным предприятий ГМК города выбросы загрязняющих веществ в воздух 2015 г. составили 
315,4 тыс.т, что на 3,6 % меньше, чем в 2014 г. 

Ключевые слова: гидрообеспыливание пылезаговыделение, хвостохранилища, открытые горные работы, тех-
ногенное воздействие. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Открытые горные работы 
создают техногенную нагрузку на составляющие части окружающей среды: литосферу, атмо-
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сферу и гидросферу горнодобывающего региона. Масштаб влияния открытых горных работ 
определяется природными производственно технологическими особенностями разрабатывае-
мых месторождений. Эффективность защиты окружающей среды связана с экологизацией тех-
нологических процессов выемки вскрышных пород и добычи руды в карьерах, которая преду-
сматривает применение совокупности организационно-технических мероприятий, обеспечи-
вающих достижимую степень сохранения состояния окружающей среды в действующих гор-
нодобывающих предприятиях. Поэтому, совершенствование организационно-технических ме-
роприятий экологической безопасности разработки месторождений открытым способом явля-
ется актуальной задачей.  

Анализ исследований и публикаций. Исследования по экологической оценке деятельно-
сти горнопромышленных комплексов начаты сравнительно недавно, около 20-30 лет тому на-
зад. В данном направлении проведен ряд исследований, изложенных в работах В.А.Михайлова, 
П.В. Бересневича, П.К. Кузьменка, И.Д. Багрия, Ю.Г. Вилкула и др. [1-3]. В этих работах ос-
новное внимание уделено установлению количественной оценки влияния технологических 
факторов на экологическую безопасность разработки месторождений открытым способом. 
Вместе с тем разработке организационно-технических мероприятий по снижению вероятности 
проявления неблагоприятных событий и уменьшения наносимого ими ущербов уделялось мало 
внимания.  

Так, в работе [4] авторы, давая оценку экологической составляющей способов разработки 
месторождений полезных ископаемых отмечают, что одним из современных путей решения 
проблемы рационального природопользования, ресурсосбережения и охраны окружающей сре-
да от загрязнения является комплексное освоение техногенных месторождений.  

Постановка задачи. В настоящее время выбросы загрязненных веществ в атмосферу, на-
пример от работы горно-обогатительных комбинатов Криворожского бассейна, превышают 55 
тыс. т в год. Значительная их часть, около 20 тыс. т, относится к процессам открытой разработки. 
Возникает необходимость в усовершенствовании методов управления экологической безопасно-
стью при открытой разработке месторождений полезных ископаемых, особенно в части принятия 
решений по предотвращению негативных последствий ведения открытых горных работ.  

Изложение материала и результаты. Открытая разработка месторождений полезных ис-
копаемых характеризуется изъятием из нужд народного хозяйства значительных земельных 
площадей для ведения горных работ. Кроме того, при добыче полезных ископаемых происхо-
дит интенсивное загрязнение окружающей среды из-за поступления минеральной пыли и газов 
в процессе взрывного разрушения пород, погрузки, транспортировки и выгрузки их на приём-
ных пунктах или отвалах, разрушения дорожного полотна при движении по нему транспортных 
машин, эрозии поверхности отвалов, откосов, бортов и уступов карьеров. Все эти негативные 
последствия производства открытых горных работ создают экологическую опасность, сниже-
ние которой возможно при соответствующем управлении этими процессами. 

Основными источниками выделения газов и пыли при открытой разработке месторожде-
ний полезных ископаемых являются следующие технологические процессы: подготовка горных 
пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, транспортирование горной массы, складиро-
вание пустой породы в отвал, а также пыление техногенно сформированных массивов. В этих 
условиях целью управления экологической безопасностью является применение при ведении 
открытых горных работ разнообразных способов воздействия на уровень безопасности.  

Организационные методы управления экологической безопасностью включают: создание 
системы управления безопасностью технологическими процессами; создание экологической 
службы на уровне цехов, участков и предприятия; организация повышения квалификации пер-
сонала; организация экологического мониторинга по прогнозированию последствий освоения 
месторождений полезных ископаемых; создание фонда рекультивации нарушенных горными 
работами земель; принятие мер по локализации вредного воздействия ведения открытых гор-
ных работ на окружающую среду; предъявление требований к наличию соответствующих ли-
цензий и сертификатов на выполнения работ по снижению экологических рисков.  

Технические методы снижения негативного воздействия открытых горных работ включа-
ют: улавливание пыли при буровых работах; снижение пылегазовыделений при массовых 
взрывах; снижение пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах; пылеподавление 
на автомобильных дорогах; пылеподавление на пылящих поверхностях рабочих площадок и 
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откосов уступов карьеров и отвалов; совмещение горных и рекультивационных работ; внедре-
ние экологически безопасных технологических процессов; очистка сточных вод предприятия; 
установка, реконструкция и совершенствование систем очистки выбросов и сбросов; рацио-
нальное размещение производственного оборудования и организация рабочих мест, примене-
ние безопасных способов хранения и транспортирования легковоспламеняющихся веществ, 
готовой продукции и отходов производства. 

В связи с таким многообразием мероприятий по повышению экологической безопасности 
возникает необходимость в анализе сравнительной их эффективности. При этом основной за-
дачей является отбор таких мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели с 
минимальными затратами.  

Анализ самих экологических мероприятий и способов воздействия на них будет способст-
вовать оптимизации управленческих решений при добыче полезных ископаемых открытым 
способом. Мощными источниками загрязнения воздуха пылью и вредными газами являются мас-
совые взрывы в карьерах, пылящие поверхности пляжей хвостохранилищ и карьерный дизель-
ный автотранспорт. По десяти железорудным карьерам ГОКам Кривбасса годовой выброс пыли 
от взрывных работ и с поверхности хвостохранилищ соответственно составил 30 тыс. т и 6 тыс. 
т соответственно.  

Разработанные способы снижения пылеподавления с поверхности пляжей хвостохранилищ 
можно разделить на физико-химические, механические, биологические и рекультивацию. Рекуль-
тивация основана на полном восстановлении поверхности земель, занятых под хвостохранили-
ща. Для механического закрепления эрозионно-опасных поверхностей хвостохранилищ исполь-
зуют глину, гравий и др. Более высокие результаты дает периодическое закрепление открытых 
надводных пляжей слоем суглинка вскрышных пород. В настоящее время реальные результаты 
по борьбе с эрозией поверхностей пляжей хвостов обогащения в промышленных масштабах 
могут быть получены при применении физико-химического способа. К настоящему времени 
разработано технологии химического закрепления пылящих поверхностей пляжей хвостохра-
нилищ с использованием специальных реагентов.  

В рудных карьерах источниками экологической опасности являются: массовые взрывы, ко-
торые производятся в пределах размещения технологического оборудования и буровых стан-
ков; экскаваторов; дробилок; локальные источники - хвостохранилища; склады; отвалы; пыле-
выделения с поверхности дорог; железнодорожных вагонов. Снижение пылегазовыделения при 
массовых взрывах достигается путем: применения простейших ВВ; взрывания на неубранную 
горную массу; гидрообеспыливания и проветривания взорванных блоков.  

Для сокращения пылегазовыделений при массовых взрывах ВНИИБТГ [5] разработан ком-
плекс технологических, организационных и инженерно-технических мероприятий. Одним из рас-
пространенных способов пылеподавления при массовых взрывах является гидрообеспыливание 
с использованием внешней, внутренней и комбинированной гидрозабойки скважин. Гидроза-
бойка выполняется с использованием полиэтиленовых рукавов, наполненных водой. Внешняя 
гидрозабойка представляет собой полиэтиленовый рукав диаметром 1 м и более, который раз-
мещается по рядам скважин. Наполнение рукава водой осуществляется с помощью поливочной 
машины, оборудованной гидронасосом. Внутренняя гидрозабойка - это полиэтиленовый рукав 
с диаметром на 15 мм меньше, чем диаметр скважины и длиной на всю ее неактивную часть. 
Комбинированная гидрозабойка - сочетание двух первых. Эффективность пылеподавления за-
висит от величины заряда в скважине и от удельного расхода воды на пылеподавление. При 
взрыве заряда массой до 300 кг и внешней гидрозабойке с расходом воды 1,38 кг/м2 горной 
массы эффективность пылеподавления составляет 53 %. При взрыве зарядов массой 450-620 кг 
эффективность внутренней гидрозабойки - 50,4 % (расход воды 0,4-6 кг/м3). Сокращение пыле-
выделения в процессе взрыва возможно также за счет применения гидрогеля для внутренней 
гидрозабойки скважин [6]. Для получения гидрогеля используется специальная установка. Эф-
фективность гидрогелевой забойки при ее высоте 2-4 м достигает 34-54 %. Снизить пылевыде-
ление при взрывах при отрицательных температурах возможно за счет нанесения слоя искусст-
венного снега на взрываемый блок с расходом 8-13 кг/м поверхности. Это мероприятие позво-
ляет в 3-5 раз снизить поступление пыли в атмосферу. В качестве внутренней гидрозабойки 
скважин в период отрицательных температур используют снежно-ледяную забойку. Она вклю-
чает в себя зарядку неактивной части скважины искусственным снегом с оставлением 1 м для 
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инертной забойки. Верхняя часть скважины заливается водой. Забойка в верхней части смерза-
ется и примерзает к стенкам скважины. Пылевыделение сокращается в 5-6 раз. Подавление пы-
ли, выделившейся в атмосферу карьера с пылегазовым облаком, можно осуществить с помо-
щью гидрозавес, создаваемых вентиляторами-оросителями НК-12КВ. Эффективность пылепо-
давления в отдельных случаях может достигать 70-80 %. 

Понижение уровня горных работ в карьерах приводит к изменению свойств горных пород. 
Увеличивается удельный вес разнопрочных горных пород, что создает дополнительные труд-
ности в управлении процессами взрывного их разрушения. 

Сокращение пылегазовыделения в процессе проведения массовых взрывов в карьерах воз-
можно за счет реализации технологических мероприятий, к которым относят использование ВВ 
с нулевым или близким к нему кислородным балансом, т.е. максимально возможная замена 
тротила, граммонита и других ВВ, которые имеют отрицательный кислородный баланс. Это 
мероприятие позволяет в 4 раза уменьшить количество образующихся вредных газов при взры-
ве. При взрыве обводненных скважин тротил может быть заменен граммонитом 79/21 при 
предварительном насыщении воды аммиачной селитрой по методу НИГРИ [7], что позволит в 
несколько раз сократить выделение вредных газов. Промышленные исследования ВНИБТГ [8], 
показали, что при ширине буферного слоя не менее 20-30 м выброс пылегазового облака со-
кращается, что способствует уменьшению пылевыделения благодаря отсутствию пылеобразо-
вания в момент формирования развала. При этом концентрация оксида углерода, выделяюще-
гося из взорванной горной массы, на нижней отметке взорванного уступа достигает допустимо-
го уровня через 2-3 часа после взрыва. При взрывах высоки уступов, вследствие более полного 
использования энергии ВВ, сокращается количество образующихся оксидов азота, а высота 
пылегазового облака также уменьшается в 1,25 раза по сравнению с взрыванием обычных ус-
тупов. Во избежание слияния пылегазовых облаков, образующихся при взрыве близкорасполо-
женных блоков на стадии подготовки диспозиции взрывов необходимо определить допустимое 
расстояние между этими блоками, при котором явление слияния облаков отсутствует. Методи-
ка выбора таких расстояний разработана во ВНИБТГ [8]. По этой методике, например, при 
взрыве двух блоков с количеством ВВ, соответственно, 80 и 100 кг минимально допустимое 
расстояние между блоками должно быть не менее 220-250 м.  

Важнейшим фактором, влияющим на концентрацию пыли в атмосферном воздухе за пре-
делами карьеров, является использование при массовых взрывах неэлектрических систем ини-
циирования зарядов ВВ. При использовании этих систем снижается метательное действие взрыва. В 
результате пылегазовое облако, которое образуется после взрыва, имеет невысокую энергию и, в ряде 
случаев, неспособно выйти за пределы карьерного пространства или поступает за пределы карьеров в 
значительно меньшем объеме. Отклонения в концентрациях загрязняющих веществ также может 
быть связано с влиянием антропогенного фактора (рассредоточение блоков по карьеру или, наоборот, 
концентрации их в одном месте), а также с рельефом местности и геометрией карьерного пространст-
ва. Концентрация примесей в воздухе производственных площадок от любых источников выбросов 
обратно пропорциональна высоте их распространения в атмосфере. Следовательно, можно утвер-
ждать, что концентрация примесей в атмосфере после массовых взрывов будет обратно пропорцио-
нальна глубине, на которой располагается взрываемый блок горных пород. Изменение параметров 
хотя бы одного из приведенных факторов, может кардинально изменить состояние и характер движе-
ния пылегазового облака в атмосфере.  

Так, например, визуальные наблюдения в карьерах, в том числе при помощи скоростной фото-
съемки и видеосъемки, свидетельствуют о том, что при использовании для подрывания пород эмуль-
сионных ВВ в климатических условиях, когда температура воздуха ниже нуля градусов по Цельсию, 
образуется большая масса пара, который способствует эффективному осаждению пыли, за счет свя-
зывания ее, в атмосфере во взвешенном состоянии. Поэтому пылегазовое облако в значительно 
меньшем объеме выходит за пределы карьера или вообще не выходит из его пространства [9-10]. 

Оценивая уровни пылегазовых выбросов в атмосферу, можно отметить, что без внедрения прин-
ципиально новых способов и средств борьбы с пылегазовыделениями антропогенную нагрузку на 
окружающую среду стабилизировать не удается.  

При высокой техногенной нагрузке открытых горных работ, включающих и переработку руд 
фабриками ГОКов, понадобятся более эффективные технологические решения, основанные на 
применении комплексного открыто-подземного способа.  
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Быстрое развитие открытых горных разработок стало возможным в связи с освоением про-
мышленностью производства современных большегрузных автосамосвалов, тепловозов, мощ-
ных колесных скреперов, тракторов и других транспортных средств с дизельными двигателями.  

В отсутствие проветривания такая атмосфера является чрезвычайно опасной для работаю-
щих в карьере. Высокая загазованность воздуха в карьерах (до 0,05 % в пересчете на условное 
СО) имеет место при штилевой погоде что очень опасной для здоровья горнорабочих.  

В этих условиях, мероприятиям по снижению загазованности относятся: локальное проветрива-
ние застойных участков карьера; применение для газоподавления водовоздушной смеси; включая 
активную смесь, и др.  

В зарубежной практике подавляющее большинство автосамосвалов оборудованы дизельными 
двигателями с воздушным охлаждением, что способствует более полному сгоранию топлива и, бла-
годаря этому, снижению выбросов вредных веществ выхлопа в рудничную атмосферу.  

Однако, несмотря на успехи в области разработки современных способов и средств снижения 
выбросов и токсичности выхлопных газов ДВС, ожидать в ближайшие годы реализации этих разра-
боток в производственных условиях нельзя из-за высокой стоимости проектирования и серийного 
производства такой техники.  

Между тем глубина карьеров постоянно растет, и работать в такой атмосфере становится 
все сложнее.  

Подводя итоги эффективности применяемых и разрабатываемых систем снижения токсич-
ности выхлопных газов дизельных транспортных средств, и оценивая экологический ущерб от 
загрязнения ими окружающей среды, можно констатировать, что в ближайшие годы экология 
открытых горных работ существенных изменений не претерпит.  

Новые технические средства позволят лишь не наращивать эти выбросы.  
Радикальным решением, улучшающим экологию при добыче руд, является принципиаль-

ное изменение технологии горных работ на основе перехода на комплексную открыто-
подземную разработку рудных месторождений. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Проведенный анализ показывает, 
что в настоящее время достигнуты успехи в повышении экологической безопасности в горно-
добывающих регионах.  

Вместе с тем, выбросы загрязненных веществ в атмосферу, например от работы горно-
обогатительных комбинатов Криворожского бассейна, превышают 55 тыс.т в год.  

Значительная их часть, около 20 тыс. т, относиться к процессам открытой разработки.  
Это указывает на необходимость проведения исследований, направленных на дальнейшее 

совершенствование существующих и разработке новых организационно-технических меро-
приятий по обеспечению экологической безопасности горнодобывающих регионов. 
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ВИДІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ПАЛЬНОГО В УКРАЇНІ 

 

У всьому світі автомобільний транспорт розвивається швидкими темпами, і як наслідок, забруднюється довкіл-
ля, особливо у розвинених регіонах та прилеглих територіях. Дана обставина потребує необхідності проведення ана-
лізу рівня небезпеки продуктами, які виділяються при роботи двигунів внутрішнього згоряння при їх використанні. 

Основним джерелом продуктів забруднення є автомобільні пального, яких в останні роки з’явилося у великій їх 
різноманітності, у тому числі бензини різних марок, дизельні пального, що отримуються з різної початкової сирови-
ни і їх сумішей в різноманітних поєднаннях. З'явилося багато альтернативних видів пального, таких як газоподібні 
вуглеводні, різні спирти, ефіри, водень, біоетаноли, радіоактивні речовини і ін. Важливою обставиною є при цьому 
показники економічного характеру. Про питання доцільності й перспективи використання альтернативних видів 
автомобільних палив в Україні думки багатьох фахівців розходяться. Фахівці правління Біоенергетичної асоціації 
України відносяться критично до виробництва біоетанолу і біодизеля в нашій країні через те, що значна частина 
нашого автотранспорту не пристосована за технічними характеристиками до використання сумішевих моторних 
палив, при цьому не виконуються норми Енергетичного співтовариства по вихлопу парникових газів, а також вищій 
вартості одиниці енергії. В УкрНДІ "Автотранспроект" провели дослідження про дію етанолу на різні матеріали і 
встановили, що при змісті 7 % етанолу в біопаливі не робить негативного впливу на процеси згорання, а при змісті 
більше 10% картина протилежна і вимагається адаптація до нього паливних систем. 

У представленій роботі проведень аналіз досвіду Європи, де біопального застосовуються вже багато років, а та-
кож повідомлень Національного інституту стандартів і технологій США Київський інститут споживчих експертиз 
встановив, що при використанні сумішей бензину з етанолом потужність двигуна може підвищуватися, але з одно-
часною витратою пального. Фахівці ж компанії "Техсервис" стверджують, що змін при експлуатації двигунів внут-
рішнього згорання не встановлено, а негативне наслідки пов' язані з неякісним продуктом. Що стосується думки 
інших вітчизняних фахівців, то вони стверджують, що при вмісті в бензині 40% етилового спирту кількість шкідли-
вих речовин порівняно зі звичайним бензином потужність двигуна підвищується на 3-4%, а витрата пального при 
цьому на 8 %. У результаті наведеного вище виникла необхідність провести огляд і аналіз опублікованих робіт в 
цьому напрямі. 

Ключові слова: дизельні палива, бензини, довкілля, біопальне, етанол. 
 
Проблема та її зв'язок з науковими задачами. У теперішній час багато уваги приділяєть-

ся виробництву та використанню нових видів автомобільного пального, при згоранні яких ви-
діляються не менш токсичні відпрацьовані гази, а з іншого боку - бажання замінити природні 
вуглеводні, запаси яких під сумнівом, на пального, яки одержують з інших джерел. 

Аналіз досліджень і публікацій. Виконано аналіз  опублікованих у відкритому друку ре-
зультатів досліджень багатьох спеціалістів по впровадженню нових технологій одержання па-
лив для двигунів внутрішнього згоряння. 

Постановка задачі. Завданням даних досліджень є аналіз з проблем та перспектив вироб-
ництва і використання сучасних альтернативних автомобільних палив в Україні. Фахівці прав-
ління Біоенергетичної асоціації України відносяться критично до виробництва біоетанолу і біо-
дизеля в нашій країні. 

По-перше, вартість одиниці енергії в біопальному вище такої а бензині/дизелі, субсидувати 
кінцевого споживача ніхто не буде. У цьому випадку усі будуть купувати звичайний бензин. В 
ЄС це питання вирішення шляхом введення високого акцизу на нафтопродукти і встановлен-
ням його на нульовий рівень для біопального. 

По-друге, рідке біопальне з енергетичного погляду значно програє спалюваній у котлах 
біомасі (солома, соняшникова лузга, стебло кукурудзи, дрова деревинні відходи, пакети та бри-
кети). 

По-третє, згідно директиві 2009/28ЄС, використання біопального повинно забезпечити 
скорочення викидів парникових газів до 01.01.2017 р. як мінімум на 35 %, з 01.01.2017 р. на 50 
% та 01.01.2018 р. - на 60 %. Між тим цей показник не перевищує 50 і виробництво біопально-
го, скоріше всього, буде призупинено вже з 01.01.2017 р. або з 01.01.2018 р. До речі, ця дирек-
тива з 1 січня поточного року є обов’язковою для України при вступі до Енергетичного співто-
вариства. 

                                                       
 Гірін В.С., Гірін І.В., 2016 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 74 

По-четверте, значна частина нашого автотранспорту не пристосована за технічними характе-
ристиками до використання сумішевих моторних палив (особливо при долі спирту більш 50 %). 

По-п'яте, недавно ВР прийняла закон про зміни у Податковому кодексі, згідно якого пе-
редбачено акцизний податок на альтернативні види моторного пального у розмірі 99 € на 1 т, 
раніше його не було. 

Такий захід навряд буде сприяти розвитку виробництва біопального. І це далеко не усі ри-
зики, пов’язані з бензином, змішаним зі спиртом. 

У той же час з’явилися матеріали у друку та наукових джерелах про способи заміни родо-
вищних вуглеводнем іншими видами сировини. 

Викладення матеріалу і результати. Район досліджень відповідає актуальним проблемам 
використання сучасних альтернативних видів пального в автомобільній промисловості. 

За статистикою Україна імпортує біля 70 % бензину та 80 % дизпального, при цьому 60 % 
нафтопродуктів здійснюється з Росії, тому постає питання забезпечення енергозалежності і на-
ціональної безпеки. 

На сьогодні це питання може бути вирішено за рахунок використання електротранспортера 
і зокрема, автомобілів, та при цьому необхідно враховувати деякі особливості цього виду рин-
ку. 

У середньому електромобіль на 30-50 % дорожче аналогічного з двигуном внутрішнього 
згоряння (ДВЗ). 

За конструктивними параметрами електромобіль простіш аналогічного з ДВЗ, вузли його 
менше зношуються, не потребує частого обслуговування з заміною масла, фільтрів та інших 
операцій, а застосування безщіткових двигунів не потребує ремонту на протязі всього існуван-
ня автомобіля. 

Переваги нівелюються відсутністю дешевих акумуляторів і проблем, пов’язаних з їх заря-
джанням. Самі дешеві моделі електромобілів, які претендують на роль народних, можуть мати 
пробіг без зарядки 60-80 км і практично можуть  забезпечити пробіг до 1 млн км і витримують 
5-7 тіс. зарядних циклів, та вони потребують для цього потужні трансформаторні підстанції і їх 
мере по усій країні або області. 

Вартість комплекту таких акумуляторів складає приблизно 30-35 тис. дол, а електрокар у 
збірці не менш ніж 50 тис. дол. 

Нещодавно національний інститут стандартів і технологій США повідомив, що в зв’язку з 
тим, що численні автозаправочні станції розроблялися і будувалися задовго до появи біопаль-
ного, тепер на сотнях тисяч АЗС виникла загроза корозії металу і витоку пального. 

Існує теоретична небезпека біопального, оскільки вітчизняні автозаправочні станції конс-
труювалися виключно під звичайний бензин. 

На думку експертів асоціації "Об'єднані оператори ринку нафтопродуктів України", голов-
на проблема з біопальним в тому, що його "бодяжать". Що стосується дослідження амери-
канського інституту, то його важко коментувати, оскільки невідомо, як воно проводилось. До 
того ж ніщо не заважає на автозаправках встановити не схильні корозії конструкції і звести ри-
зик протікання до нуля. 

Про дію еталону на різні матеріали провели в УкрНДІ "Автотранспроект". Перевірці 
піддалися два види біопального: із вмістом до 7 % етанолу і вище цього значення. 

З'ясувалося, що в першому випадку бензин не чинить негативного впливу на процеси зго-
рання і не погіршує експлуатаційних характеристик автомобіля. У другому - ситуація 
діаметрально протилежна. Якщо бензин містить більше 10 % етанолу, вимагається адаптувати 
до нього паливні системи. 

Пов'язано це з тим, що теплота згорання еталону практично в два рази нижче, ніж у бензи-
на і необхідно, щоб в двигун для підтримки відповідної температури згорання поступало біль-
ше такої суміші, а значить, більше повітря. 

У цьому випадку потрібне дороге переобладнання паливної системи. Інакше буде пониже-
но потужність, збільшено витрату пального і, як не дивно для екологічного пального, більше 
викид токсичних речовин з-за неповного згорання паливно-повітряної суміші в циліндрах. 

Крім того, треба враховувати, що етанол - корозійне середовище, особливо якщо він зне-
воднений. Встановлений в машині алюмінієвий бак швидко ржавіє, оскільки етанол 
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гігроскопічний. Взимку пальне в бензобаку розшаровується і внизу скупчується спирто-водний 
розчин. 

До усього іншого етанол негативно впливає на гумо-технічні вироби (особливо 
фторопластові). Гумові прокладка і шланги паливної системи швидко виходять з ладу. 

Ходові випробування показали, що при застосуванні бензину із вмістом етанолу більше 10 
% міжремонтний інтервал набагато скорочується. 

Отже стурбованість американців зрозуміла, адже в США біопальне, як правило, містить 
15% етанолу. До речі, в Німеччині на вимогу Загального німецького автомобільного клубу бен-
зин марки Е-10 (що "містить 10 % етанолу) на автозаправках реалізовуватися не буде. 

Згідно стандартів нашої країни ця цифра складає 5 %. Згідно з законом "Про внесення змін 
в деякі закони України про виробництво і використання моторного пального із вмістом 
біокомпонентів" з 2016 р. доля етанолу в бензині повинна складати 7 %. 

Тому хвилюватися за вітчизняні АЗС не варто, але тільки у тому випадку, якщо туди буде 
поступати кондиційне пальне. 

Справа в тому. що в США сумішеве пальне має назву “газохол”. Наші виробники вводять 
споживачів в оману, маскуючи його під усіма можливий найменуваннями. 

Але найгірше те, що після введення технічного регламенту цілий клас пального із вмістом 
етанолу вище 5 % був виведений за рамки нормативної документації. На них немає стандартів, 
відсутні методи їх випробувань, а найголовніше - якість ніким не контролюється, оскільки від-
сутнє відповідне устаткування. 

За статистикою Україна імпортує близько 70 % бензину і 80 % дизпального, при цьому 60 
% нафтопродуктів здійснюється з Росії, тому постає питання забезпечення енергозалежності і 
національної безпеки. 

На сьогодні це питання може бути вирішено за рахунок використання електротранспорту і 
зокрема, автомобілів, але при цьому необхідно враховувати деякі особливості цього виду рин-
ку. В середньому, електромобіль на 30-50 % дорожче аналогічного з двигуном внутрішнього 
згорання ЛВС. 

За конструктивними параметрами електромобіль простіше аналогічного з ДВС, вузли його 
менше зношуються, не потребується часте технічне обслуговування із зміною масла, фільтрів і 
інших операцій, а застосування безщіткових двигунів не вимагають ремонту на продовженні 
усього життя автомобіля. 

Ці переваги нівелюються відсутність дешевих акумуляторів і проблем, пов’язаних з їх за-
ряджанням. Найдешевші моделі електромобілів, які претендують на роль народних, можуть  
мати пробіг без зарядки 60-80 км і практично можуть бути використані в міcьких умовах, при 
цьому час заряджання від звичайної мережі складає 8-10 год. 

Найкращі літієві акумулятори останнього покоління можуть забезпечити пробіг до 1 млн 
км і витримують 5-7 тис. зарядних циклів, але при цьому вони потребують для цього потужні 
трансформаторні підстанції і їх мережу по усій країні або області. Вартість комплекту таких 
акумуляторів складає приблизно 30-35 тис., електрокар у збірці не менш ніж 50 тис. доларів. 

З недоліків слід також відмітити відсутність вторинного ринку таких автомобілів. 
В Україні є родовища літієвих руд, зокрема, Полоховське родовище в Кіровоградській об-

ласті, а виробництво акумуляторів для електромобілів можливо налагодити в корпораціях «Ве-
ста» та « «Іста» та ці питання необхідно вирішувати на державному рівні, для чого необхідно 
час. 

В останні роки в Германії введено новий екологічно чистий бензин Супер Е-10, до складу 
якого входить 10 % етанолу. Присутність етилового спирту збільшує кількість води, що кон-
денсується. 

Присутність етилового спирту збільшує кількість води, що конденсується з газовмісних 
продуктів згорання, потрапляє в масло, в результаті чого останнє швидко старіє. 

Крім того вода при з’еднанні з сіркою. що знаходиться у бензині, створює сіркову та 
сірчасту кислоту, які занадто агресивна що приводить до швидкого зношування двигуна.  

Автомобілебудівельники поки що недостатньо вивчили вплив Е10 на двигуни та відомі 
компанії ВМW, Даймлер продовжив вивчення цього питання. У той же час в Україні намага-
ються широко упровадити бioпальне Е95, що складається більше як на 30 % з етилового спир-
ту. Післядію поки що не передбачено. Проблема поглиблюється тим, що вітчизняні постачаль-
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ники мають схильність до розбавлення пального ароматичними вуглеводнями, зокрема, бензо-
лом.  

Згідно стандартів вміст бензолу не повинен перевищувати 1 %, а на практиці його 5 % і бі-
льше. що робить таке пальне високотоксичним.  

Існує міф про те, що швидко 6удуть створені технології, які вирішать усі екологічні та еко-
номічні проблеми. та на жаль поки людство не знайшло ні одного нового джерела енергії, який 
би був зручним. дешевим, як природна нафта.  

Фундаментальні закони природи обійти неможливо. Згідно закону збереження енергії, вона 
не з'являється нізвідки та не зникає в нікуди, а лише переходить з одного стану в інший, при-
чому, на перетворення витрачається визначена кількість енергії. У зв’язку з тим зупинимось на 
деяких видах альтернативних палив.  

Метан - запасів вистачить, за ствердженням вчених, не більше ніж на 30 років, причому, з 
постійним постачанням, оскільки для його транспортування потрібно трубопровід або недешеві 
термінали для його зріджування. 

Водень - для його отримання потрібно більше енергії, ніж виробляє він сам. Його треба 
розщепляти з води, що занадто дорого. Для закачування його на АЗС необхідно трубопровідна 
мережа, крім того розріджувати водень довго, дорого та небезпечно. На цьому виді пального 
зупинимось більш докладно. В енергетичній стратегії України передбачено заміщения 3 % 
пального з нафти та газу за рахунок біоенергетичних ресурсов.  

Біодизель мае ряд переваг порівняно зі звичайним. Навіть невелика його кількість означає 
більш чисту емісію та кращу машинну змазку. Наприклад, 1 % біодизеля покращує змазку на 
65 % (краща змазка - менше зношування). Також біодизель згорає на 75 % краще, ніж звичайне 
пальне. Крім того, пальне з рослинної сировини є одним з елементів боротьби з глобальним 
потеплінням.  

Та все ж головне питання, на яке поки немає чіткої відповіді таке: «Чи можна біопальне 
сприймати як надійного «зеленого союзника», людину, яка допоможе зупинити викиди газів, 
провокуючих парниковий ефект, скоротити залежність цивілізаії від невідновлюваних джерел 
енергії одночасно бути впевненим у тому, що біовуглецеве пальне не стане причиною голодної 
смерті для багатьох людей».  

Спеціалісти підрахували, якщо біопальне замінить 20 % споживаних нафтоппродуктів, то 
через декілька років у багатьох країнах не залишиться продуктів харчування. Адже для того, 
щоб отримати 50 л біопального, необхідно витратити 352 кг кукурудзи. Перспективним 
замінником кукурудзи є рапс, на основі якого отримують біолоічне дизельне пальне, отримане 
за певної технології. Випробування показали, що найбільш ефективним у використанні є рап-
сово-етиловий ефір (РМЕ).  

Суттевий недолік РМЕ - його вартість. У Європі вартість РМЕ перевищуе таку звичайного 
дизельного пального на 10-20%. Не дивлячись на це, даний вид пального з кожним роком вико-
ристовуеться все більше і значну роль у цьому грає полггика європейських держав, де вироб-
ництво біопального дотується державою. Крім того, в окремих галузях у Європі використання 
звичайного дизельного пального заборонено.  

Щоб зберегти довкілля, рапсове масло, крім використання для виробництва біопального, 
застосовується в західних країнах при виробництві мастильних матеріалів, особливо для гідрав-
лічних систем. Враховуючи хіміко-фізичні властивості рапсового масла, воно часто ви-
користовується для виробництва присадок для мастил, оскільки у розвинених країнах застосу-
вання мастильних матеріалів на базі нафтопродуктів у багатьох галузях обмежено, особливо на 
водному транспорті, сільгосптехніці та на виробництво обладнання у харчовій промисловості. 

Країни Європейського союзу взяли зобов’язання збільшувати виробництво та використан-
ня біодизельного пального, до 2020 р. планують ним заправлять не менш 20 % транспорту. 
Україна, у свою чергу, може стати країною, що виробляє та використовує екологічно чисте біо-
логічне пальне (РМЕ).  

Спеціалісти підрахували, для того щоб повністю забезпечити свої потреби у пальному в 
Украіні, необхідно засівати рапсом біля 5,5 млн га, що приведе до зменшення посівів цукрового 
буряку.  

У виробництві біодизель коштує дорожче звичайного, тому в розвинених країнах широко 
застосовуються різні пільги для стимулювання виробництва біопального. В Україні виробницт-
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во біопального стане економічно вигідним за високої урожайності рапсу, раціональному вико-
ристанні усіх продуктів переробки (масло, шрот, гліцерин), а також при законодавчий та част-
ковій фінансовій підтримці держави. 

За останні роки у світі почала відбуватись енергетична революція. У найбльш передових 
країнах вже на законодавчому рівні. Так, у США автовиробники зобов’язані випускати визна-
чений відсоток автомобілів-гібридів, які можуть працювати як на бензині, так і на ектродвигу-
нах і вже почався їх продаж інноваційним концернам Теstsmotors. При цьому пропонується три 
базові моделі з батареєю для двигуна на 60, 85 кВт і форсувати на 85 кВт. На одній заправці 
автомобіль проїжджає 335-425 км. Швидкість 200 км/год. Заправка батареї на 100 % - 75 хв. 
Заправка батареї на 80 % - 40 хв. Гарантія на батарею дається на 8 років та на 200 км пробігу. 
Якщо потрібно швидку зарядку, на станіях зарядки є опція заміни батареї за 90 сек.  

На сьогодні у США діють біля 20000 електрозаправок і їхня мережа розширюється у всьо-
му світі, що приведе до відмови нафтових видів пального. 

Економісти стверджують, що електрика для автомобілів у 6-8 разів дешевше бензину. 
Необхідно відмітити, що нйдорожче в сучасному автомобілі це двигун та пов’язані з ним 
механізми. 

В електромобілі інший принцип руху, інша механіка і йому не тільки не потрібен бінзин, а 
й коробка передач, яка таким чином теж відпадає від вартості руху. Мінус податки за псування 
довкілля вихлопами пального. Зрозуміло, витрати на бензин та сильно зменшені витрати на 
поточний ремонт, бо в електромобілі куди менше деталей, які схильні до поломки. 

На перший погляд електромобілі екологічніше й економніше ніж на бензині та 
дизпальному, енергія, насамкінець, повинна бути десь вироблена, наприклад, на атомній 
станції. 

Крім того, для електромобілів потребуються надійні акумуляторні батареї, вартість яких на 
сьогодні складає 30-35 тис. дол.  

В Україні маються родовища літієвих руд, видобута сировина може бути використана для 
найякісніших батарей, однак, організація видобутку, зокрема на Полоховському родовищі в 
Кіровоградській області та переробки зазначених руд потребує значних капіталовкладень. 

У зв’язку з пророцтвом виснаження запасів нафти та економічними проблемами в останній 
час у багатьох країнах почали займатися пошуками альтернативних видів пального для 
двигунів внутрішнього згорання. 

Цікаві відомості з виробництва нового пального приводить В. Кайдаш у статті 
«Альтернативы бензину». 

Зі всіх розробок поки що найбільш вдалим є біопальне на основі етанолу. Його отримують 
під час первинної переробки до подальшого зброджування дешевих культур, поставлених 
сільським господарством. У більшості випадків ними стають цукровий тростник та кукурудза. 
Однак, непогані результати дають також ячмінь, картопля та буряк цукрових сортів. Одним 
словом все, де є багато цукру або крохмалю - речовин, що допомагають активнму бродінню. 

Рослинні речовини за участю ферментів переходять в цукор, а він дріжджами зброджується 
в брагу. Далі йде перегонка, дистиляція, ректифікація, зневоднення і на виході маємо чистий 
етанол. У такому вигляді від додається в бензин. Стандартна присадка складає 10 % від 
загального об’єму. При цьому витрата пального зменшується, довкілля страждає найменше. А 
головне - не потрібно переобладнувати всю паливну систему, як це потребується при 
від’ємному співвідношенні (90 % спирту, 10 - бензину). 

Біодизель також у своїй основі має сільгоспрослини та на цей раз маслянисті. Самі дешеві 
(а так і найбільш вигідні) є рапс, соняшник та соя. Виробництво біодизеля потребує значних 
вкладень, оскільки з врожаю недостатньо тільки віджати масло. Воно підлягає подальшій 
етерифікації метанолом при чітко витриманій темпрературі 60 за Цельсієм та при визначеному 
постійному тиску.  

Це потрібно для зниження вихідної в’язкості отримуваних масел. Ще один недолік - 
короткий термін зброження. Якщо біодизель не використовувати на протязі трьох місяців, він 
розпадається і стає непридатним до використання.  

Крім того, при його використанні потужність мотору декілька знижується, він агресивно 
впливає на гумові елементи, а при низьких зовнішніх температурах спостерігається 
відкладання воску. 
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Застосування біодизеля аналогічно використанню біоетанолу: він у визначених пропорціях 
додається у солярку. Вигідною його сторою є відсутність необхідності перероблення паливної 
системи. 

Усі зазначені альтернативи нафтопродуктам негативні тим, що у чистому виді не можуть 
бути залиті до баку. Той же етиловий спирт, як відомо, є розчинником, до того ж має 
окислювальні властивості. Куди привабливіше біобутанол. Його можна вигнати як з буряка, 
тростника, так і з тирси з трісками, тобто з відходів деревообробних підприємств. 

Енергетична цінність його майже вдвоє вище, ніж у бнзину. Роз'їдаючими властивостями 
біобутанол не володіє і може використовуватись у чистому вигляді без всілякого 
переобладнання авто. Крім того, від без напруги змішується зі звичайним бензином, так що 
можна використовувати обидва види пального. 

Альтернативою пальному з нафтопродуктів вважається природний газ, його запаси також 
небезкінечні Крім того, ціна на метан постійно зростає, тому його можливо замінити 
біометаном. 

Його можна отримати при пресуванні усілякого виду біологічних відходів - рослинних 
залишків, соломи, деревинної тирси та стружки. На виході отримується біогаз, що являє собою 
суміш метану та диоксиду вуглецю. 

Сучасні види біопального потребують для свого виготовлення вирощування вихідного 
продукту. Цей процес потребує трудових і фінансових витрат, а також займання 
сільскогосподарських угідь. 

Технологи пивоварної Австралійської компанії DB Export почали розробляти прибуткову 
систему утилізації відходів Bretroleum. Етанол, отриманий з оосадів пивного сусла, ретельно 
вивчається і Bretroleum визнано абсолютно придатним для автомобільного використання.  

Важко сказати, чи стане пальне на основі пива довгостроковим бізнес-проектом і чи 
одержить  він достатнє фінансування та в глобальному масштабі це біопальне кризі не 
запобіжник. 

Багатьма дослідниками, найбільш перспективними як джерело сировини для пального, є 
водорослі. Вони не претендують на земельні ресурси, не потребують осбливого догляду, 
відтворюються з величезною швидкістю, а за обсягом одержуваного після переробки пального 
лідирують з величезним відривом від інших вихідних матеріалів.  

Проте і тут є серйозні проблеми. Водорослі потребують теплого климату без падіння 
ночної температури. Спеціалісти пропонують споруджувати біореактори поруч з 
теплоелектростанціями, та дані напрями отримання такого пального ще недостатньо вивчено. 

Виводи та напрями подальших досліджень. Питання виробництва та використання 
нових біологічних видів автомобільного пального недостатньо вивчено і потребує подальших 
досліджень. 

Використання присадок та добавок до існуючих бензинів можуть покращити їх якість, 
одночапсно дозволяє виробникам пального та дилерам з метою зниження витрат випускати 
продукцію зі значиним відхилення від стандартів та технічних умов.  

Щоб запобігти цих явищ, необхідно розвивати мережу спеціалізованих лабораторій з 
перевірки якості пального для двигунів внутрішнього згорання.  

Нові види альтернативного пального не отримують широкого застосування, оскільки є в 
наявності нафтопродукти і у виробників нема бажання розвивати цей напрямок з-за інерції 
мислення і сприйняття, а також необхідності вкладення коштів на розвиток майбутнього. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ЖЕЛЕЗА  
В РУДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Рассмотрены факторы, показывающие на точность определения полезного компонента при экспресс методе. 
Описано из каких слагаемых состоит погрешность изменения, и приводиться влияющих факторов и теоретические 
обоснование этих величин. Описаны результаты лабораторных исследований по определению аппаратурной по-
грешности, а также  влияние точности калибровочных коэффициентов для пересчёта измеренной величины инте-
грального потока гамма-излучения в содержание полезного компонента. Определено оптимальное количество изме-
рений для экспресс-анализа проб, при котором обеспечивается необходимая точность измерения для технологиче-
ского процесса добычи и подготовки руд. 

Украина входит в число первой десятки стран мира по производству железорудного сырья. На ее территории 
располагается 6 % мировых запасов железной руды. 

Сейчас предприятия отрасли выпускают весь спектр железорудного сырья: кусковую и мелкую, железорудный 
концентрат, окатыши и агломерат. 

Украина входит в число первой десятки стран мира по производству железорудного сырья. На её территории 
располагается 6 % мировых запасов железной руды. 

Целью данной работы является исследования и классификация погрешностей рудничных радиометров, а также 
выбор наиболее точного метода оперативного контроля качества железорудного сырья. 

Как известно, при определении содержания полезного компонента гамма-гамма методом, основная суммарная 
погрешность состоит из аппаратурной, неравномерностью вещественного состава в пробе, геометрии измерения и 
гранулометрического состава проб. 

Аппаратурная погрешность измерений состоит из погрешности обусловленной вероятностным характером рас-
пада используемого радионуклида, временной погрешности, связанной с нестабильностью во времени параметров 
работы регистрирующего излучение тракта, а также погрешностей аппроксимации.  

В настоящее время предприятия отрасли выпускают весь спектр железорудного сырья: кусковую и мелкую, 
железорудный концентрат, окатыши и агломерат. Производственные мощности, которыми они располагают, позво-
ляют не только обеспечить сырьем отечественные металлургические заводы, но и экспортировать значительную 
часть продукции [1]. 

Целью данной работы является исследование и классификация погрешностей рудничных радиометров, а также 
выбор наиболее точного метода оперативного контроля качества железорудного сырья. 

Ключевые слова: минеральное сырье, радионуклиды, качество минерального сырья, рудничный радиометр. 
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Проблема качества минерального сырья была и остается актуальной. Для оперативного 
контроля и управления качеством минерального сырья в проблемно-отраслевой научно-
исследовательской лаборатории Министерства промышленной политики Украины при Криво-
рожском национальном университете под руководством проф. А.А. Азаряна разработаны пере-
носные, мобильные средства для экспресс-анализа содержания общего железа в руде с исполь-
зованием гамма-излучения [1-3].  

Материалы исследования. Исследования проводились с использованием серийного ра-
диометра ПАКС-4, укомплектованного двумя радионуклидами Am-241 активностью по 2,4108 
Бк. Зонд устройства был настроен инверсионно по расстоянию между детектором и поверхно-
стью пробы. Длительность одного цикла измерения - 10 с. Исследования выполнялись в режи-
ме измерения, как интенсивности, так и содержания полезного компонента [2,3]. 

Как известно, при определении содержания полезного компонента гамма-гамма методом, 
основная суммарная погрешность состоит из аппаратурной, неравномерностью вещественного 
состава в пробе, геометрии измерения и гранулометрического состава проб. 

Аппаратурная погрешность измерений состоит из погрешности обусловленной вероятно-
стным характером распада используемого радионуклида, временной погрешности, связанной с 
нестабильностью во времени параметров работы регистрирующего излучение тракта, а также 
погрешностей аппроксимации. Указанные слагаемые аппаратурной погрешности определяли 
экспериментально, путем серий измерений скорости счета рассеянного гамма-излучения (N) от 
стандартных образцов типа ГСО с содержанием железа 5; 10; 14,9; 24,4; 32; 40 и 46 %.  

Третье слагаемое аппаратурной погрешности - статическая погрешность  измерения ско-
рости счета импульсов N, обусловленная вероятностным характером распада используемого в 
качестве источника излучения радионуклида. Теоретически она определяется как [5], % 

NT100 ,      (1) 
где T - время экспозиции радиометра, с; N - скорость счета импульсов регистрируемого излуче-
ния, импс-1. 

Для радиометра типа ПАКС-3, где цикл измерений составляет Т=16 c, а максимальная ин-
тенсивность источника излучения Nmax=16103 имп./с, то аппаратурная погрешность по интен-
сивности составляет =0,2-0,35%. Исследования показали, что для снижения аппаратурной по-
грешности необходимо увеличить максимальный диапазон скорости счета импульсов за едини-
цу времени. Например, в радиометре типа ПАКС-4, максимальная интенсивность составляет 
30103 имп/с, а цикл измерения можно менять от 0,1 до 103 с. При этом погрешность по скоро-
сти счета уменьшается до 0,018 %. Эту величину можно считать минимально возможной аппа-
ратурной погрешностью радиометра ПАКС-4, а обусловленная ей погрешность измерения со-
держания железа. 

На рис. 1,2 приведены зависимости интенсивности гамма-излучения (теоретического и 
экспериментального) от содержания железа в эталонных и в представительных образцах пробы, 
соответственно. 

Рис. 1. Зависимость интенсивности теоретиче-
ского значения гамма-излучения от содержания 
железа в эталонных образцах 

 
Получено аналитическое выражение  

N1 =-0,245FeO3+27,101FeO2-
1160,3FeO+28220, 

где FeO - содержание общего железа в 
эталонных образцах. 

При этом надежность аппроксимации 
составляет R2 = 0,99 

На рис. 2 приведена зависимость интенсивности рассеянного (экспериментального значе-
ния) гамма-излучения от содержания железа в представительных образцах проб. 

Получено аналитическое выражение  
N2 =-0,2083FeO3+24,106FeO2-1087,7FeO+27747. 

При этом надежность аппроксимации составляет R2=0,99 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности экспе-
риментального значения гамма-излучения от со-
держания железа в представительных образцах 
проб 

 
Сходимость между теоретическими 

и экспериментальными данными прове-
рили согласно критерий Фишера при 
количестве серий m=7. D1-расчетно-
теорерическая, а D2-экспериментальная 
дисперсия и составляет 205,904 и 206,96, 

соответственно. При этом Fкр=0,1>0,05, что свидетельствует о достаточной сходимости экспе-
риментальных и теоретических результатов[5]. 

На рис. 3 приведена зависимость абсолютной погрешности аппроксимации от содержания 
железа в эталонных образцах. Видно, что с увеличением содержания железа от 5 до 46 процен-
тов, абсолютная погрешность возрастает более, чем в два раза. 

Рис. 3. Зависимость абсолютной погрешности 
аппроксимации от содержания железа в эталонных 
образцах 

 
Получено аналитическое выражение 

погрешности  
=5E-06FeO3- 

-0,0005FeO2+0.0187FeO+0,0649. 
При этом надежность аппроксимации 

составляет R2 = 0,99 
Аппаратурная погрешность определя-

лась по результатам ста замеров скорости счета импульсов рассеянного излучения от проб с 
максимальным 64 % и минимальным 24 % значениями содержания железа. За критерий по-
грешности взяты величины среднеквадратичной погрешности отдельно измерения числа им-
пульсов Sn и среднеквадратичная погрешность результата серии измерений Sa [2,5] 

;)1()(
1

2  


nNS
n

i
in      (2) 

,)1()(
1

2 nnNS
n

i
ia  


     (3) 

где n - число измерений; Ni - величина отклонения скорости счета импульсов i-го измерения 

от среднего значения N  в серии замеров. 
Анализ показывает, что распределение скоростей счета близко к нормальному закону. 
Для пробы с Fe=24% Sn=26,0 имп=0,263%, Sa=2,6 имп=0,0263%. Для пробы с Fe=64%  

Sn=21,9 имп=0,378 %, Sa=2,2 имп=0,0378 %. Видно что значений Sn и Sa существенно раз-
нятся, что объясняется различным вкладом в суммарную погрешность, обусловленной вероят-
ностным характером распада радионуклида [2,9,10]. 

По значениям приведенных погрешностей оценим аппаратурную погрешность измерений 
величины N скорости счета импульсов, характеризующую интенсивность излучения.  

Задаем значение доверительной вероятности =0,999, и для n=100 находим из таблиц ко-
эффициент Стьюдента t=3,39 и определяем погрешность N измерения интенсивности рассе-
янного гамма-излучения 

N=Sa t      (4) 
Абсолютная аппаратурная погрешность при указанных режимах работы радиометра и 

средних скоростях счета N =9914 имп/с и N2 =5791 имп/с составляет соответственно N1=8.8 
имп, N2=7,5 имп/с. При этом, результат измерения интенсивности можно записать как 
N1=99148,8 имп/с , N2=57917,5 имп/с.  

Относительная аппаратурная погрешность[2,5] 
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N

N
       (5) 

соответственно равняется 1=0,089% и 2=0,13%. 
Необходимо отметить, что значения аппаратурных погрешностей получены из серии 100 

измерений, а при другом количестве измерений они будут отличными. Поскольку в методиках 
по применению радиометров рекомендуется проводить измерения содержания железа в пробе 
серией из 3-х измерений. В этом случае изменяются значения Sn и t и соответственно значе-
ние 1 возрастает до 4,87%, а 2 - до 6,82% при надежности =0,999. 

По результатам исследований установили, что среднее значение абсолютной погрешности 
измерений, обусловленных аппроксимацией, составляет 0.36 %. 

Для оценки аппаратурной погрешности как функция содержания железа найдем значение 
выражения контрастности [2,5], % 
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которая показывает, на сколько процентов в среднем изменяется интенсивность излучения при 
изменении содержания железа на 1%. В данном случае К =1,31. 

Деля полученные средние значения величины   на К , находим средние значения аппара-
турной погрешности измерения содержания железа. Для серии из 100 измерений она составит 
0,084 %, для серии из 3-x измерений - 4,47 % (за счет возрастания t с 3,37 до 31.6 и Sn в 

3/100   раз). 
Ориентируясь на полученные значения аппаратурной погрешности, проведена серия экс-

периментов по определению величины погрешностей, вносимых способом подготовки поверх-
ности пробы к облучению, влиянием геометрии облучения, и выбору оптимального варианта 
подготовки облучения проб. Измерения проводились на воздушно-сухих пробах класса - 1 мм с 
содержанием железа 24,4; 38,4 и 64 %.  

Чтобы установить погрешности от подготовки проб, было исследовано три варианта.  
Вариант I - облучение пробы проводили через дно кюветы.  
В варианте II пробу подготавливали к облучению, так же как и в варианте I, но облучали 

непосредственно материал пробы.  
В варианте III после срезания излишка поверхность пробы уплотняем специальным пуан-

соном, вдавливая его в кювету до заданной глубины погружения [2]. 
Анализ результатов показывает, что разброс данных, характеризуемый средней скоростью 

счета N с относительной погрешностью , для трех вариантов различен и лежит в диапазоне от 
0,28 до 1,63%. При этом, контрастность проб меняется в пределах 0,69-1,32. 

Максимальный разброс (=1,63) характерен для измерений по варианту I, т.е. когда облу-
чение пробы выполняется через дно кюветы. При этом, увеличивается общая интенсивность от 
пробы, примерно на 26-30 %.  

Однако, это приращение интенсивности не несет информации о содержании железа, а на-
оборот снижает показатель контрастности К , примерно в два раза. (от 1,37 до 0,7). Результаты 
исследования показали, что вариант III является предпочтительным при определении содержа-
ния железа с использованием гамма-излучения [2,7]. Для оценки эффективности использования 
варианта облучения пробы, целесообразно применить отношение аппаратурной погрешности  
и контрастности пробы К . В качестве оптимального использовать вариант, у которого данная 
величина максимальна. 

Исследованиями установили, что отношение аппаратурной погрешности и контрастности 
пробы для первого вариант составляет 0,42, второго - 2,28, и для третьего 4,7. Таким образом, 
подготовка проб и облучения их по третьему варианту (т.е. проба уплотнена и облучается ма-
териал пробы непосредственно) обеспечивают наилучшие результаты по сходимости контраст-
ности и наименьшие погрешности измерений[7, 13-15]. 

Для подтверждения данного высказывания, нами на основании данных эксперимента рас-
считана величина погрешности , % определения содержания железа для различных значений 
Fe содержания железа, числа n в серии измерений, надежности  и двух из указанных вариан-
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тов подготовки проб и облучения, значения которых приведены на рис. 4. Расчеты  проводи-
лись по формуле (2,5) 
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где t(,n) - коэффициент Стьюдента для задаваемой надежности  и числа n измерений в се-

рии; qmax-qmin - граничные значения содержания железа; minmax NN   - скорости счета импуль-

сов, соответствующие граничным содержаниям полезного компонента. 
Как видно из рис. 4 погрешность определения содержания в значительной степени зависит 

от количество измерений и требуемой надежности.  Средняя суммарная погрешность при α=0,9 
составляет 0,43 %, α=0,95- 0,58 %, α=0,98-0,84 %, α=0,99-1,09 %.  

Рис. 4.  Гистограмма зависимости абсо-
лютной погрешности от количества измере-

ний, при критерии значимости  - α=0,9;  - 

α=0,95;  - α=0,98;  - α=0,99 
 
При увеличении количество изме-

рений от 3 до 15, абсолютная погреш-
ность уменьшается от 2 до 7 раз.  

Таким образом, рекомендуемое 
количество измерений для экспресс 
анализа руд n>3 и критерий Фишера 
α=0,95.  

Выводы. 1. Средние значения аппаратурной погрешности измерения содержания железа 
для серии из 100 измерений составляет 0,084 %, для серии из 3-х измерений - 4,47 % .  

Абсолютная аппаратурная погрешность при средних скоростях счета N =9914 имп/с и 
N2=5791 имп/с составляет соответственно N1=8,8 имп, N2=7,5 имп/с. При этом относительная 
аппаратурная погрешность, соответственно равняется 1=0,089% и 2=0,13%. 2. Среднее значе-
ние абсолютной погрешности измерений, обусловленная аппроксимацией и с увеличением со-
держания железа от 5 до 50 % погрешность аппроксимации увеличивается от 0,15 до 0,37 %. 

3. Средняя суммарная погрешность при α=0,9 составляет 0,43 %; α=0,95-0,58 %; α=0,98-0,84 %; 
α=0,99-1,09 %. При увеличении количество измерений от 3 до 15, абсолютная погрешность 
уменьшается от 2 до 7 раз. 4. Рекомендуемое количество измерений для экспресс-анализа руд с 
использованием гамма-излучения, n>3 и критерий Фишера α=0,95. Установлено, что временная 
составляющая аппаратурной погрешности радиометра, характеризуемая дрейфом скорости сче-
та от среднего его значения за 6 часов работы, составляет от 0,01 до 1 %. 5. Величина ее опре-
деляется только качественными характеристиками датчика, а конкретнее - временной стабиль-
ностью фотоэлектронного умножителя и питающего его источника напряжения. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ  
ГІДРОЦИКЛОНОМ З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА 
ЗІ СХЕМОЮ ШВИДКІСНОГО ГРАДІЄНТУ 
 

Для отримання в зливі гідроциклону часточок руди однакового розміру, важливим процесом є підтримання 
щільності залізорудної пульпи на деякому сталому рівні. Це можливо при використанні технологічного зумпфа, що 
розташовується перед гідроциклоном. Залізорудна пульпа потрапляє до технологічного зумпфа нерівномірними 
порціями, та найчастіше має неоднорідну щільність. Це може бути обумовлено як різним мінералогічним складом 
сировини, так і неякісним процесом подрібнення. Тому для підтримання сталого рівня пульпи, є важливим питанням 
регулювання подачі додаткової води в технологічний зумпф. На сьогодення регулювання рівня пульпи в 
технологічному зумпфі є основним способом впливу на роботу гідроциклона. При змінні рівня сировини в 
технологічному зумпфі при подачі додаткової води також змінюється і щільність залізорудної пульпи. Неконтрольо-
вана зміна щільності може стати причиною потрапляння до зливу гідроциклона різних за розміром часточок руди, 
що в свою чергу впливає на якість класифікації залізорудної пульпи. 

У статті розглянуто актуальні питання ефективності процесу класифікації залізорудної пульпи в комплексі 
технологічний зумпф-гідроциклон. Обґрунтовано питання важливості якісного процесу класифікації вхідної сирови-
ни в гідроциклоні при зміні гранулометричного складу залізорудної пульпи в процесі роботи гідроциклона. Синтезо-
вано та досліджено роботу адаптивного регулятора зі схемою швидкісного градієнту при впливах на об’єкт керуван-
ня параметричних збурень. Проаналізовано поведінку регулятора при змінах амплітуд параметричних збурень, та 
при зміні кількості збурюючих факторів, що негативно впливають на об’єкт керування під час його роботи. Виявле-
но, що при використанні адаптивного регулятора зі схемою швидкісного градієнту, похибка керування значно 
зменшується, що є прямим показником доцільності використання досліджуваного регулятора. Таким чином, вказано 
напрямок подальших досліджень – розвиток автоматичних систем керування гідроциклоном в умовах зміни грану-
лометричного складу пульпи. 

Ключові слова: гідроциклон, адаптивна система керування, регулятор, схема швидкістного градієнту. 
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Мета класифікації 

пульпи гідроциклоном - отримання бажаної за крупністю руди в зливі гідроциклону.  
Подальше збагачення руди багато залежить від якості залізорудної сировини, отриманої в 

зливі гідроциклону.  
Оскільки, гранулометричний склад пульпи в процесі роботи гідроциклону постійно зміню-

ється під впливами різноманітних збурень [1-2], система автоматичного керування повинна бу-
ти спроможна компенсувати неконтрольовану зміну гранулометричного складу пульпи.  

На рис. 1 зображено реакцію системи на одиничний ступінчастий сигнал під впливом 
параметричних збурень під час роботи гідроциклону [3]. 

Найпоширенішим способом керування в умовах, що негативно впливають на об’єкт керу-
вання є використання PID-регуляторів [4-6].  

Але такі регулятори, для розрахунку коефіцієнтів керування потребують повної інформації 
про об’єкт керування, яку в випадку з гідроциклоном, отримати практично неможливо. 

                                                       
© Миколенко А.В., 2016 
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Рис. 1. Реакція системи на одинич-
ний ступінчастий сигнал під впливом 
параметричних збурень 

При цьому залишається 
проблема синтезу оптимального 
керуючого сигналу, вирішення 
якої можливе при заміні PID-
регуляторів на адаптивні [7]. 

Аналіз досліджень і 
публікацій. Система керування, 
шо автоматично обирає 
необхідний закон керування 
аналізуючи поведінку об’єкту 
при дійсному законі керування, 
є адаптивною [7]. Різноманітні 
обзори теорії адаптивних систем 

мають різноманітні варіанти класифікації, та при написанні цієї статті буде використана 
класифікація запропонована А.А Вороновим та В.Ю. Рутковським у роботі [8]. 

Будемо вважати, що об’єкт керування (ОК) є безперервним динамічним об’єктом [9], тоді 
алгоритм адаптивного керування має дворівневу структуру, представлену на рис. 2. 

На рис. 2 структурну схему системи адаптивного керування розділено на два рівні. 
Рис. 2. Дворівнева структурна схема системи адаптив-

ного керування 

Перший рівень представляє алгоритм регулю-
вання або алгоритм основного рівня, який зале-
жить від вектору параметрів Θ (параметри регу-
лювання) при кожному  повинен забезпечувати 
досягнення цілі керування (ЦК) при відповідному 
виборі Θ=Θ(ζ). Алгоритм другого рівня 
налаштовує вектор Θ так, щоб забезпечити досяг-
нення ЦК при невідомих ζ. 

Оскільки адаптивні системи керування 
відрізняються від звичайних(не адаптивних) 
наявністю контуру адаптації, тому є зручним вико-
ристання поняття «Загального налаштованого 
об’єкта» (ЗНО). ЗНО включає в себе незмінну час-
тину системи керування( загальний об’єкт та регу-

лятор). Якості входи ЗНО може використовувати як налаштовавані параметри регулятора Θ(t), так і 
входи загального об’єкта Θ(t)=U(t), у разі, коли основний контур керування відсутній [7]. 

Алгоритм адаптивного керування для досягнення ЦК повинен відслідковувати зміну 
невідомих параметрів, адаптуючись при цьому до змінення умов. Стає зрозумілим, що робота 
такої системи стає можливою лише при повільній зміні значень ζ по відношенню до зміни зна-
чень станів об’єкта X. При цьому швидкі процеси керуються за допомогою першого рівня сис-
теми - регулятором, а повільні зміни відслідковуються другим рівнем системи - адаптером 
[7,8]. 

Для синтезу регулятора зі схемою швидкісного градієнта, в основі якої покладена ідея на-
лаштування параметрів у напрямку, протилежному швидкості зміни цільового функціоналу 
вздовж траєкторії узагальненого об’єкта, що налаштовується, необхідно до схеми з рис. 2 
включити еталонну модель, яка буде задавати бажану динаміку руху системи. Системи з явною 
еталонною моделлю за способом досягнення цілі керування поділяються на системи 
параметричної та сигнальної адаптації. 

З метою підвищення точності керувння і швидкодії процесу, застосовуються алгоритми, що 
поєднують в собі методи сигнальної та параметричної адаптації. У таких системах алгоритм 
сигнального налаштування вибирається зазвичай релейним, забезпечуючи в системі високу 
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швидкодію. Параметричне налаштування застосовується для стабілізації коефіцієнта 
підсилення в необхідних межах [7,9]. 

Алгоритм швидкісного градієнта (АШГ) задає правило зміни вектору Θ, що задається 
рівнянням адаптера 

),)Θ()((
))))Θ()((((Θ(Θ(

t,t,tXωГ
dt

t,t,tXΨ +  d
Θ   (1) 

де Г=ГT>0–(mΘmΘ) матриця коефіцієнтів підсилення. 
АШГ, поданий у вигляді (1) є узагальненою формою. У даному випадку, через ряд переваг 

[2], доцільно використовувати диференційну форму алгоритму 

)),(),((
)(

tttXГ
dt

td



 .    (2) 

При використанні АШГ в диференційній формі робастність алгоритму забезпечується шляхом ви-
користання двох підходів: або усунення зростання Θ(t) при великих ||Θ(t)|| за допомогою введення в 
АШГ від’ємного оберненого зв’язку, або припиняти зміну Θ(t) при малих значеннях q. Другий спосіб 
реалізується за допомогою введення зони нечутливості за цільовою функцією [10]. 

Для застосування АШГ необхідно вибрати локальний цільовий функціонал у формі 
скалярної квадратичної функції 

)()(5.0)( tEHtEtq T  ,     (3) 

де H=HT>0. 
Відповідно до схеми швидкісного градієнта, похідна цільової функції в силу траєкторії 

системи записується виразом 

))()()()(()()),(),((
)(

tGBtXAtBUtAXHtEtttX
dt

tdq
МММ

T  .     (4) 

Приймаючи до уваги (4), компоненти швидкісного градієнта записуються рівняннями 
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Якщо в алгоритмі (2) покласти 

 mmmn OIyIydiagГ ,, 221 ,     (6) 

алгоритм для сигнальної складової взяти в кінцевій формі, то компоненти адаптивного закону 
керування будуть розраховуватися за наступними формулами 
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де γ1>0, γ2>0, γ>0 – коефіцієнти підсилення. 

Для перевірки умови досяжності покладемо 

,))(),(),((

),()()(

,)(),()(

бS
б
G

б
x

МS

М
б
GМ

б
X

tUtKtKcol

tEGAtUB

BBtKAAtKB




 



    (8) 

 

де )(tK б
X , )(tK б

G - бажані значення коефіцієнтів регулятора; В+- псевдообернена матриця. 
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Якщо виконується рівність qtHQEtEtttX o
Tб   )()()),(θ),(( , умову досяжності викона-

но за будь-якої гурвіцевої матриці Q, що задовольняє умові Ляпунова. Отримана матриця задає 
необхідну динаміку адаптації, яка не залежить від динаміки еталонної моделі. 

З теореми про досяжність цілі керування [7,9] стає зрозуміло, що при виконані рівності 

/)( QABy М   система (7) асимптотично стійка до змін Е(t). 

Для моделювання адаптивної системи керування використано Simulink, зі стандартними 
бібліотеками компонентів. Використовуючи компонент «Matlab Funcrion» створимо порожній 
m-файл та запишемо в нього систему рівнянь (7) (рис. 3).  

 
Рис. 3.  Вигляд m-файлу з рівняннями 

 
Входами регулятору є сигнали з об’єкта керування, сигнали з еталонної моделі, сигнал зав-

дання та матриця що обумовлює рішення рівняння Ляпунова. 
Виходом отриманого регулятору буде набір наступних параметрів: похибка системи, кое-

фіцієнти параметричної адаптації Kx,Ky, коефіцієнт сигнальної адаптації Us, та загальний сигнал 
адаптації U, що є сумою попередніх коефіцієнтів. 

Входами регулятору є сигнали з об’єкта керування, сигнали з еталонної моделі, сигнал за-
вдання та матриця що обумовлює рішення рівняння Ляпунова. 

Виходом отриманого регулятору буде набір наступних параметрів: похибка системи, 
коефіцієнти параметричної адаптації Kx,Ky, коефіцієнт сигнальної адаптації Us, та загальний 
сигнал адаптації U, що є сумою попередніх коефіцієнтів. 

Під’єднавши необхідні входи та виходи, отримаємо адаптивну системи керування за схе-
мою швидкісного градієнту (рис. 4). 

Результат моделювання системи зображено на рис. 5. Як сигнал завдання використано 
одиничний ступінчастий сигнал. 

 
Рис.4. Система автоматичного керування з адаптивним 

регулятором за схемою швидкісного градієнту 
Рис. 5. Результат моделювання системи 

 

 
Висновки на напрямки подальших досліджень. Оптимальна класифікація залізорудної 

пульпи має велике значення з точки зору оптимізації процесу збагачення. Найбільшої 
ефективності можна досягти при збереженні матеріального балансу класів крупності в зливі 
гідроциклону. Синтезваний адаптивний регулятор зі схемою швидкістного градієнту дозволяє 
зменшити вплив збурюючих факторів на об’єкт керування, тим самим зменшивши похибку ке-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 88 

рування. При збільшенні кількості збурюючих сигналів, синтезований адаптивний регулятор 
втрачає свою ефективність. 

Напрямком подальших досліджень є розвиток систем автоматичного керування 
гідроциклоном з використанням адаптивних регуляторів з алгоритмами які є більш стійкими до 
збільшення кількості збурюючих факторів та систем нечіткої логіки для синтезу оптимальних 
законів керування гідроциклоном в умовах зміни гранулометричного складу залізорудної сиро-
вини. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА  
ПО ЗАМЕНЕ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРАВМООПАСНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Цель. Целью данной работы является разработка способов повышения безопасности труда при эксплуатации и 
ремонтах теплотрасс. Также необходимо выявить наиболее травмоопасные специальности работников предприятий 
теплоснабжения, уменьшив аварийную производственную нагрузку на них. Уменьшение аварийных работ может 
быть достигнуто путем проведения профилактических работ на теплотрассах, сокращая при этом образом   количе-
ство опасных работ а так же трудовые и материальные затраты связанные с их выполнением. 

Методы исследования. Исследования проводились с использованием математико-статистичекого метода     
экспертных оценок. Данный метод позволяет оперативно выявить наиболее проблемные и затратные работы пред-
приятий теплоснабжения возникающие как в процессе эксплуатации оборудования и теплотрасс так и с внезапными 
аварийными ситуациями. Таким образом можно определить перечень профилактических работ которые должны 
быть выполнены в первую очередь. 

Научная новизна. Исследования с использованием математико-статистического метода экспертных оценок 
позволят быстро определить проблемы при организации профилактических ремонтов на предприятиях теплоснаб-
жения.  

Практическая значимость. Полученные  выводы по результатам исследований позволят розработать рекоме-
ндации по уменьшению количества аварийных работ на теплотрассах. Определив наиболее травмоопасные специа-
льности предприятий теплоснабжения необходимо уменьшить производственную нагрузку связанную с аварийными 
работами через проведение профилактических работ на наиболее потенциально опасных аварийных участках. 

Розработанные рекомендации на основе математико-статистического метода экспертных оценок позволят 
улучшить производство организационных работ по ликвидации аварийных участков теплотрасс и снизить   количе-
ство аварийных работ, что в свою очередь, уменьшит заболеваемость работников предприятий теплоснабжения и 

                                                       
 Мовчан О.Г., Лосьев К.В., 2017 
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повысит безопасность труда особенно в осенне-зимний период года, а также сократит экономические потери от лик-
видации аварийных ситуаций и лечения заболевших работников теплогенерирующих предприятий. 

Результаты. Как показал анализ проведенных исследований наиболее значимыми в определении очередности 
проведения работ на предприятиях, являются прогнозирование аварийных участков теплотрасс и совершенствование 
организационных ремонтных работ на теплотрассах. На основании профилактических графиков ремонтных работ 
можно составить первоочередность замены труб аварийных участков, что намного облегчит планирование ремонт-
ных работ по замене аварийных участков трубопроводов. Наиболее травмоопасными специальностями являются 
газосварщик и электросварщик. Условия их работы эксперты определяют как опасные и вредные.  

Ключевые слова: экспертная оценка, математико-статистический метод экспертных оценок, баллы оценки. 
 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Одним из методов сокра-

щения количества ремонтных работ является профилактика эксплуатации, заблаговременное 
выявление аварийных участков теплотрасс. 

Профилактические работы определяют объемы и количество подлежащих замене аварий-
ных теплопроводов. На величину объемов существенно влияет время и условия нахождения 
трубопроводов под землей, а также их параметры (диаметр, толщина стенок трубопроводов, 
протяженность аварийных участков).  

Эти условия могут вызывать возрастание материальных и трудовых затрат, особенно это 
сказывается в осенне-зимний период (работа в холодную и сырую погоду с мерзлым грунтом). 

К организационным работам можно отнести: составление графиков ремонтов, организация   
землеройной техники, ремонтных бригад, а также вывоз демонтированных труб с мест ремонта, 
доставка и монтаж новых, время демонтирования. Согласование и утверждение этих графиков 
с вышестоящими структурными подразделениями предприятия, выполнение гидравлических 
испытаний трубопроводов перед сдачей их в эксплуатацию. Важным фактором в организации 
ремонтных работ являются разработка и согласование параметров теплоносителя при транспо-
ртировании его по замененным и незамененным трубам.  Если нагрузки будут не согласованы, 
то это может привести к серьезным последствиям. 

Постановка задачи. В связи с вышеизложенным проведено анкетирование работников те-
плогенерирующих предприятий Кривого Рога, таких как «Криворожтеплосеть» и «Криворожс-
кая ТЦ» по вопросу установления очередности профилактических работ по замене аварийных 
трубопроводов.  

В анкетировании приняли участие работники всех структурных подразделений тепловых 
предприятий. Вопросы, на которые отвечали работники и тепловых предприятий КП «Криво-
рожтеплосеть», и «Криворожская теплоцентраль» следующие: (при этом каждому фактору по 
степени важности эксперты присваивали определенный балл оценки): 

 
Ф а к т о р ы  

1. Проведение ремонтных работ только в весенне-летний период. 
2. Своевременное выявление возможных порывов на теплотрассах. 
3. Составление профилактических графиков, связанных с возможными порывами труб на теплотрассах. 
4. Разработка и внедрение методики по определению нахождения участков труб с минимальной толщиной стен-
ки. 
5. Разработка и внедрение автоматизированного определения аварийных участков труб. 
6. Усовершенствование графика схемы, характеризующей время закладки труб теплотрассы. 
7. Увязка параметра теплоносителя с физической характеристикой уложенных труб со временем нахождения их 
в эксплуатации. 
8. Установление взаимосвязи между скоростью коррозии труб и временем нахождения их в эксплуатации. 
9. Совершенствование организации ремонтных работ на теплотрассах: 

соблюдение выполнения графика ремонтных работ; 
своевременное контролирование параметров теплоносителя в районах производимых ремонтных работ; 
сведение работ по ремонту до минимума в осенне-зимний период. 

10. Прогнозирование аварийных участков теплотрасс: (время их эксплуатации, толщина стенок труб, время 
транспортирования теплоносителя, условия нахождения труб теплотрасс в лотках (сырость, наличие воды, теп-
ловой изоляции и др. условия). 

 
 Примечание Должность Ф.И.О Дата Подпись 

     
 

Изложение материала и результаты. Обработка результатов анкетирования была осуще-
ствлена с помощью математико-статистического метода экспертных оценок [1]. Сущность его 
состоит в расположении факторов влияния в определенной возрастающей последовательности 
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и определяемой методом ранжирования. При ранжировании факторы располагают в наиболее 
рациональном порядке и приписывают каждому из них в порядке возрастания числа натураль-
ного ряда - ранги. При этом ранг 1 (один) получает наиболее предпочтительный фактор, а ранг 
N - наименее предпочтительный. Если все n оценок различны, то соответствующие числа нату-
рального ряда есть ранги оценок i-го эксперта. 

Если среди оценок i-го эксперта одинаковые данные, то им назначается одинаковый ранг, 
равный среднему арифметическому соответствующих чисел натурального ряда. После ранжи-
рования определяют сумму рангов, назначенных экспертами каждому фактору [1]. 

Наиболее важным считается фактор, получивший наименьшее значение суммы рангов оце-
нок. Важность каждого фактора определяется по среднестатистической величине 

n

xxx

n

x
x ni

n



...21 ,      (1) 

где Хі - вариант ответа; n - количество экспертов. 
Стандартное отклонение рассчитывается согласно формуле 
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Степень соответствия мнений экспертов определяется коэффициентом вариации [1] 

AA xSW  ,      (3) 
где S - среднеквадратическое отклонение; хA - средняя статистическая величина. 

Результаты экспертной обработки представлены в табл. 2.  
Таблица 1 

Факторы 

Среднестати-
стическая оценка 

Ax  

Сумма рангов 
оценок S 

Коэффициент 
вариации 

WA 

1. Проведение ремонтных работ только в весенне-
летний период 

10,8 68 96 

2. Своевременное выявление возможных порывов на 
теплотрассах 

14,3 59 72,8 

3. Составление профилактических графиков, связан-
ных с возможными порывами труб на теплотрассах 

7,5 82 90,5 

4. Разработка и внедрение методики по определению 
нахождения участков труб с минимальной толщиной 
стенки 

11 63 77,9 

5. Разработка и внедрение автоматизированного опре-
деления аварийных участков труб 

8,7 74 85,4 

6. Усовершенствование графика схемы, характери-
зующий время закладки труб теплотрассы 

6,2 76 71,6 

7. Увязка параметров теплоносителя с физической 
характеристикой уложенных труб с временем нахож-
дения их в эксплуатации 

10,5 68 97 

8. Установка взаимосвязи между скоростью коррозии 
труб с временем их нахождения в эксплуатации 

6,85 67 74,9 

9. Совершенствование организации ремонтных работ 
на теплотрассах: соблюдение выполнения графика 
ремонтных работ; своевременное контролирование 
параметров теплоносителя в районах производимых 
ремонтных работ; сведение работы по ремонту до ми-
нимума в осенне-зимний период 

17,7 58 93 

10. Прогнозирование аварийных участков теплотрасс: 
(время их эксплуатации,толщина стенок труб, время 
транспортировки теплоносителя, условия нахождения 
труб теплотрасс в лотках (сырость, наличие воды, теп-
ловой изоляции и др. условия) 

12,7 64 94,9 

 

Как показывают результаты обработки статистических данных по порывам и замене при-
шедших в негодность труб на новые, частота их порывов зависит от диаметра труб - чем боль-
ше диаметр трубы, тем меньше количество замененных труб (рис. 1) 
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На рис. 2 приведены кривые, характеризующие количество замененных труб при порывах в 
зависимости от диаметра и времени года их ремонта. Кроме того, из рисунка следует, что заме-
на аварийных труб осуществлена в течение всего эксплутационного периода, что подтвержда-
ется результатами исследований (рис. 2). 
 

 
 
Рис. 1. Зависимость количества заменен-
ных участков теплопроводов от диаметра 
труб за период 2003-2005 гг. 
 

Рис. 2. Зависимость количества замененных труб на участках от диа-
метра труб и времени года за период 2003-2005 гг.: 1 - d = 50 мм;  

2 - d = 60 мм; 3 - d = 70 мм; 4 - d = 80 мм; 5 - d = 100 мм; 6 - d = 150 
мм; 7 - d = 200 мм; 8 - d = 250 мм; 9 -d = 300 мм; 10 -  d = 400 мм; 11 - d 
= 500 мм; 12 - d = 600 мм 

Максимальное количество порывов и замененных труб соответствует следующим перио-
дам и месяцам года: осенне-зимний период (октябрь-февраль) и весенний период (март-
апрель). Это можно объяснить тем, что в эти периоды года значительно увеличивается тепловая 
нагрузка на теплопроводы. Ремонтные работы, проводимые по восстановлению теплопроводов, 
в осенне-зимний период связаны с холодными метеорологическими условиями, а следователь-
но, и временем нахождения рабочих на ремонтных работах. 

Обслуживающий персонал по ремонту труб находится на открытом пространстве и под-
вергается воздействию метеоусловий. Согласно Украинскому центру радиологии и контроля 
загрязнения природной среды БРиС Укр. ЦРКЗПС и СНиП [2] cредняя температура в холодный 
период составляет -8,5 С. В этот период преобладают ветры северного и северо-восточного 
направлений, скорость которых достигает 15-22 м/с [5]. Рабочие, находящиеся на открытых 
площадках по ликвидации порывов и замене труб, переохлаждаются и подвергаются различно-
го рода заболеваниям. Количество заболевших трудящихся предприятий «Криворожская теп-
лоцентраль» и КП «Криворожтеплосеть» по месяцам года за период 2003-2005 гг. приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Месяц 
Год 

январь 
фев-
раль 

март апрель май июнь июль август 
сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де-
кабрь 

2003 122 147 178 115 111 72 148 77 131 142 102 121 
2004 84 101 53 71 31 31 31 22 72 49 76 98 
2005 51 84 147 76 55 53 56 57 65 81 67 130 

Максимальное количество заболеваний приходится на периоды года, которые совпадают 
со временем ликвидации порывов и заменой труб (см. рис. 2, табл. 2). 

Анализ результатов обработки показывает, что такие факторы как своевременное выполне-
ние профилактических работ и внедрение методик по определению интенсивности коррозии 
стенок трубопроводов, позволяет установить объемы аварийных работ и протяженность трубо-
проводов подлежащих замене. 

Составление графика ремонтных работ дает возможность прогнозировать дальнейшее вре-
мя эксплуатации труб. По данным Министерства ЖКХ Украины 15 % от общего количества 
проложенных теплотрасс в настоящее время находятся в аварийном состоянии и требуют заме-
ны. В связи с приведенным профилактический ремонт приобретает важное значение. 

Аварийное состояние трубопроводов приводит к нарушению технологии эксплуатации, а 
также под влиянием временного фактора к сбоям теплоснабжения потребителей. При устране-
нии аварийных ситуаций, возникают непредвиденные обстоятельства приводящие к травмам 
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или ухудшению состояния здоровья рабочих, так как аварийные работы могут осуществляться 
в различные временные периоды года, т.е. в различных метеорологических условиях. 

С целью выявления основных травмоопасных профессий при производстве ремонтных ра-
бот и эксплуатации технологического оборудования на предприятиях КП «Криворожтепло-
сеть», «Криворожская теплоцентраль» было проведено анкетирование среди работников заня-
тых на ликвидации аварий. В этом анкетировании приняли участие также ИТР, работники от-
дела ТБ, газосварщики, электросварщики, слесаря по ремонту теплотехнического оборудования 
др. Особое внимание было уделено рабочим профессиям: газосварщикам, электросварщикам, 
слесарям по ремонту теплотехнического оборудования которые несут основную нагрузку при 
устранении аварий. Вопросы на которые отвечали анкетируемые приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Количество баллов 
вид работ 

Специальность Условия работы 
(сложные, опасные, вредные) 

ремонт эксплуатация 
Газосварщик    
Электросварщик    
Слесарь по ремонту теплового обо-
рудования 

   

Слесарь-троссовик    
Работник КИП    
Электрик    
Инженер-наладчик    
Оператор котельной    

 
Примечание Должность Ф.И.О Дата Подпись 

     

 
Обработка результатов анкетирования осуществлена методом экспертных оценок [1]. 
Результаты анализа полученных данных приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Оценка наиболее травмоопасных cпециальностей предприятий теплоснабжения 
 

Виды работ 
Среднестатистиче-

ская оценка Аx  

Сумма рангов оценок 
 S 

Коэффициент вариации WA 

Газосварщик 20,0 57 76,0 
Электросварщик 17,0 63 71,0 
Слесарь по ремонту теплового 
оборудования 

14,8 98 95,0 

Электрик 14,2 106 97 
Слесарь по ремонту теплотрасс 13,6 105 89,2 
Оператор котельной 9,53 139 83,3 
Инженер-наладчик 7,6 142 97,8 
Работник КИП 7,0 121 74,0 

 
Анализ данных таблицы показывает, что наиболее травмоопасными профессиями являют-

ся: газосварщики, электросварщики, слесаря по ремонту теплового оборудования, слесаря по 
ремонту теплотрасс, электрики [3]. Наиболее травмоопасные профессии (газосварщики, элек-
тросварщики) подтверждаются данными табл. 4: среднестатистической оценкой ( Ax ) соответ-
ственно 20 и 17, суммой рангов оценок (S) 57 и 63 и коэффициентами вариации (WA) – 76 и 71. 

В связи с этим указанным профессиям при выполнении ремонтных и эксплуатационных 
работ необходимо уделять основное внимание. А такие профессии как: работники КИП, инже-
неры-наладчики, операторы котельных установок характеризуются низкими величинами сред-
нестатистической оценки и высокой суммой рангов оценок можно отнести к менее травмо-
опасным профессиям. Из практики работы этих специалистов занятых на ремонтных работах 
известно, что они работают в неограниченном пространстве в закрытых помещениях которые 
противостоят влиянию метеоусловий (понижение температуры, скорости ветра, выпадение 
осадков), что благоприятно сказывается на состоянии здоровья работников. 
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Персонал (операторы котельных, инженеры КИП) подвергаются травмоопасным условиям 
при розжиге котлов, регулировке аппаратуры связанной с поддержанием необходимых пара-
метров теплоносителя. Эта травмоопасность особенно проявляется при работе данных работ-
ников в ночное время, поэтому плановыми работами для уменьшения травмоопасности необ-
ходимо исключить эти работы в ночное время. Работа газосварщиков, электросварщиков часто 
осуществляется в закрытых помещениях в ограниченном пространстве (тепловые камеры, топ-
ки котлов) где концентрация вредных выбросов (со2, угарный газ , сажа) превышают нормати-
вы и также практически отсутствует хорошая вентиляция, поэтому ликвидация аварий осуще-
ствляется в сложных технологических условиях. Часто газосварщики, электросварщики выпол-
няют аварийные работы совмещая их с плановыми а это приводит к тому, что работники этих 
профессий выполняют работы с дополнительной физической нагрузкой, что приводит к воз-
никновению травмоопасных условий. Кроме того работники этой профессии по технологиче-
ским условиям выполняют работы на высоте, что дополнительно связано с метеоусловиями и в 
совокупности воздействие вышеуказанных факторов может привести к ухудшению состояния 
их здоровья. Таким образом, учитывая вышеприведенное , профессии газосварщика и электро-
сварщика относят к наиболее травмоопасным а условия их работы считаются вредными.  

Выводы и направление дальнейших исследований. На основании профилактических 
графиков можно составить первоочередность замены труб аварийных участков, что намного 
облегчит планирование ремонтных работ по замене аварийных участков трубопроводов. Дан-
ные табл. 1 показывают, что все способы по ремонту теплотрасс актуальны [4]. Однако перво-
очередными необходимыми работами эксперты считают пункты: П1, П2, П4, П7, П8, П10. Вы-
полнение этих пунктов позволит улучшить производство организационных работ по ликвида-
ции аварийных участков теплотрасс и снизит количество аварийных работ, что, в свою очередь, 
уменьшит заболеваемость работников и повысит безопасность труда особенно в осенне-зимний 
период. 
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Исследованы причины неэффективной работы технологических схем по обеспечению агломерационных машин 
материалом постели в процессе их эксплуатации. Предложен новый подход к выделению материала постели и его 
загрузки на колосниковую решетку с использование системы автоматического регулирования. 

Главной частью агломерационной машины является комплект спекательных тележек, снабженных колоснико-
вой решеткой. Тележки двигаются по замкнутым направляющим, включающим прямолинейные верхний и нижний 
участки и криволинейные участки в головной и хвостовой (разгрузочной) частях машины.Слой постели предназна-
чен для защиты колосников от перегрева, следовательно, увеличения их долговечности, исключает приплавление 
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кусков агломерата к колосникам, обеспечивая свободный его сход с машины, а также уменьшает просыпь шихты 
через щели решетки. Недостаточное количество материала постели вызывает пригары, унос мелких фракций шихты, 
вредные прососы, т. е. ухудшение процесса спекания агломерата.  

На количество постели и газопроницаемость шихты существенное влияние оказывает конструкция загрузочно-
го устройства агломерационной машины. На базе устройства авторы статьи разработали способ стабилизация высо-
ты слоя материала постели на колосниковой решетке агломерационной машины, который включает разделение 
окомкованной шихты по крупности на две фракции - постель и кондиционную шихту.   

Применение предлагаемого способа стабилизация высоты слоя постели на колосниковой решетке агломераци-
онной машины обеспечивает стабильность высоты слоя постели и слоя кондиционной шихты, что создает благопри-
ятные условия для процессов зажигания и спекания шихты. Материалом постели служат крупные фракции окомко-
ванной шихты, имеющие меньшую концентрацию топлива, в то время как в верхних слоях шихты концентрация 
топлива будет выше. 

Для загрузки шихты и постели на колосниковую решетку используют загрузочное устройство, включающее 
бункер постели, 6арабанный питатель шихты или электровибрационный питатель и наклонный загрузочный лоток. 
В этих загрузочных устройствах барабанный питатель дополнительно уплотняет шихту, не удобен для автоматиза-
ции. Выдача шихты вибрационным питателем также идет уплотненным слоем, причем на разгрузочном конце пита-
теля происходит ссыпание шихты с периодическим скалыванием слоя и падением порций шихты.  

Ключевые слова: спекание агломерата, слой материала постели, просыпь шихты, автоматическое 
регулирование 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Главной частью агломе-
рационной машины является комплект спекательных тележек, снабженных колосниковой ре-
шеткой. Тележки двигаются по замкнутым направляющим, включающим прямолинейные 
верхний и нижний участки и криволинейные участки в головной и хвостовой (разгрузочной) 
частях машины. На колосниковую решетку непрерывно движущихся тележек загружают под-
стилочный материал - постель, состоящую из кусков агломерата размером 12-25 мм и толщи-
ной 30-50 мм, а сверху укладывают шихту слоем 150-600 мм [1].  Второй способ получения ма-
териала постели - смешивание полученного при спекании агломерата возврата крупностью 4-6 
мм с другими компонентами шихты, их окомкование и выделение на грохотах из шихты фрак-
ции +12 мм [2]. Слой постели предназначен для защиты колосников от перегрева, следователь-
но, увеличения их долговечности, исключает приплавление кусков агломерата к колосникам, 
обеспечивая свободный его сход с машины, а также уменьшает просыпь шихты через щели ре-
шетки [2, 3]. 

Недостаточное количество материала постели вызывает пригары, унос мелких фракций 
шихты, вредные прососы, т. е. ухудшение процесса спекания агломерата. На количество посте-
ли и газопроницаемость шихты существенное влияние оказывает конструкция загрузочного 
устройства агломерационной машины.  

Для загрузки шихты и постели на колосниковую решетку используют загрузочное устрой-
ство, включающее бункер постели, 6арабанный питатель шихты или электровибрационный пи-
татель и наклонный загрузочный лоток. В этих загрузочных устройствах барабанный питатель 
дополнительно уплотняет шихту, не удобен для автоматизации. Кроме того, для выделения по-
стели из шихты и подачи ее на решетку требуется специальное оборудование: вибрационный 
грохот, тракт постели, питатель постели. Выдача из бункера предварительно увлажненной и 
частично окомкованной шихты барабанным питателем сопровождается ее уплотнением, что 
обусловлено конструктивными особенностями барабанного питателя и требуемой высокой 
производительностью машины. Выдача шихты вибрационным питателем также идет уплотнен-
ным слоем, причем на разгрузочном конце питателя происходит ссыпание шихты с периодиче-
ским скалыванием слоя и падением порций шихты. 

В том и другом случаях на колосниковую решетку шихта попадает дополнительно уплот-
ненной и количество постели выделяется явно недостаточное, что ведет к ухудшению процесса 
спекания агломерата. На некоторых агломерационных фабриках загрузка материала постели на 
колосниковую решетку агломерационной машины производится маятниковым или барабанным 
питателями. Первым питателем на колосниковую решетку укладывают слой постели - агломе-
рата крупностью 10-20 мм без топлива, вторым - барабанным питателем укладывают кондици-
онную шихту.  

В процессе промышленной эксплуатации технологического оборудования агломерацион-
ных фабрик проявилось ряд серьезных недостатков известных схем выделения и загрузки ма-
териала постели на колосниковую решетку агломерационной машины.  
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Прежде всего – это усложнение технологической схемы фабрики, неудовлетворительная 
работа оборудования тракта выделения и загрузки материала постели, ухудшения процесса 
спекания и качества готового продукта из-за наличия в шихте, загруженной на колосниковую 
решетку, кусков агломерата размером 12-25 мм, попадание значительных объемов просыпи 
мелкой шихты в газовый коллектор и др.  

Эти недостатки привели к тому, что на большинстве  агломерационных фабрик оборудова-
ние цепи выделения и загрузки материала постели на колосниковую решетку было исключено 
из технологической схемы агломерационной фабрики, а агломерат фракции 12-25 мм направ-
лялся или в готовый продукт или в шихтовое отделение для его использования как компоненту 
шихты.  

Постановка задачи. Цель работы – разработка новых подходов к выбору материала посте-
ли и его загрузки на колосниковую решетку агломерационной машины с использование систе-
мы автоматического регулирования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Автор работы [4] указывают, что нали-
чие в шихте кусков агломерата размером 12-25 мм негативно влияет на ход процесса спекания, 
так как крупные куски плохо усваиваются расплавом и создают мелкие ослабления массива 
агломерата. Оптимальным считается крупность возврата, поступающего на дозирование ших-
ты, 4-6 мм. В работе [2] предложено в качестве материала постели использовать выделенную из 
неокомкованной шихты фракцию +12 мм. Для этой цели использовались вибрационные грохо-
ты, встроенные в цепь выделения и загрузки материала постели на колосниковую решетку. Од-
нако из-за высокой влажности и слипаемости материала шихты просеивающая поверхность 
грохотов быстро забивалась и их эффективность резко снижалась до недопустимого уровня. 
Поэтому от такой схемы отказались, бункеры постели были демонтированы, а фракцию +12 мм 
неокомкованой шихты подавали в загрузочный бункер агломерационной машины для ее уклад-
ки на колосниковую решетку спекательных тележек. Е.Ф. Вегман в работе [5] отмечает, что 
крупные частицы возврата не содержат топлива и поэтому при спекании шихты прогреваются и 
плавятся за счет углерода, содержащегося в свежей шихте. Центральная зона крупных частиц 
возврата прогреваются недостаточно и плохо усваиваются расплавом, что усиливает неодно-
родность агломерата и снижает его прочность. Авторы работы  [6], изучая взаимозависимость 
между крупностью шихты 0-25 мм и влажностью, установили, что в гранулах больших диамет-
ров выше содержание крупных фракций шихты. Вследствие этого уменьшается суммарная 
площадь поверхности частиц, находящихся внутри гранулы, а также количества воды, необхо-
димой для смачивания этих частиц. Результаты этих исследований хорошо согласуются с вы-
водами, сделанными ранее В.И. Коротичем в работе [7].  

Анализ вышеназванных работ дает возможность сделать важный вывод о значительном 
влиянии качества материала постели на ход процесса спекания шихты и качества готовой про-
дукции. Постель препятствует просыпанию шихты через зазоры между колосниками (до 6 мм), 
уменьшает вынос пыли. Кроме того, слой постели на конечной стадии процесса агломерации, 
когда температура слоя агломерата достигает 1300-1500 С, предохраняет колосниковую ре-
шетку от воздействия высоких температур, повышая ее стойкость и предотвращает приварива-
ние пирога готового агломерата к колосниковой решетке.  

Однако, применяемое на агломерационных фабриках технологическое оборудование не 
обеспечивает стабильной подачи материала постели на колосниковую решетку как по высоте 
слоя постели, так и по ширине колосниковой решетке.  

Таким образом, в настоящее время материал постели окончательно не выбран, а применяе-
мое технологическое оборудование не обеспечивает  заданных параметров слоя постели на ко-
лосниковой решетке агломерационной машины .  

Изложение материала и результаты. В работе [8] авторы описывают устройство для вы-
деления постели с шихты до ее окомкования и загрузки на колосниковую решетку агломераци-
онной машины с помощью ленточного конвейера, установленного под углом 15-30, верхний 
конец рамы которого подвешен шарнирно, а противоположный - соединен со штоком подъем-
ника. На рис. 1 показан общий вид данного устройства.  

При помощи этого устройства с неокомкованной шихты выделяются крупные фракции, ко-
торые в дальнейшем используются как материал постели.  
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Рис. 1. Устройство для выделения постели с шихты 
до ее загрузки на колосниковую решетку агломерацион-
ной машины 

 

Недостатком устройства является низкая 
эффективность выделения из неокомкованной 
шихты необходимого объема материала по-
стели крупностью +12 мм, который зависит от 
размера, формы и удельного веса частичек 
шихты. Кроме того, высота слоя постели, при 
использовании данного устройства, зависит 
от количества материала возврата, получен-
ного в процессе спекания шихты, что в свою 
очередь приводит к колебаниям производи-

тельности агломерационной машины и качества агломерата. 
На базе данного устройства авторы статьи разработали способ стабилизация высоты слоя 

материала постели на колосниковой решетке агломерационной машины, который включает 
разделение окомкованной шихты по крупности на две фракции - постель и кондиционную шихту. 
Разделение происходит с помощью наклонного ленточного конвейера с переменным углом наклона с 
последующей загрузкой выделенных фракций материала постели на колосниковую решетку, а кон-
диционной шихты - поверх слоя постели. Предложенный способ иллюстрируется приведенной на 
рисунке 2 схемой. Для формирования постели целесообразно использовать шихту фракции +12 мм. 

Комплекс оборудования, при помощи которого реализуется способ стабилизации высоты слоя 
материала постели на колосниковой решетке агломерационной машины содержит окомкователь 1, 
наклонный ленточный конвейер 2 с рамой и транспортерной лентой 3. Верхняя часть рамы ленточно-
го конвейера 2 закреплена шарнирно, а нижняя часть - соединена со штоком подъемника 4. Комплекс 
оборудования включает также загрузочный бункер постели 5, питатель 6, датчик высоты слоя посте-
ли 7, регулятор 8 с задатчиком 9, исполнительный механизм 10.  

На рис. 2 показана также подвижная тележка 11 агломерационной машины  с колосниковой 
решеткой 12, на которой загружен слой постели 13 высотой Н и слой кондиционной шихты 14. 

Рис. 2. Схема стабилизация высоты слоя постели на колосни-
ковой решетке агломерационной машины 

 

Шихта, состоящая из тонкосмолотых железоруд-
ных концентратов, руды, известняка, топлива и мате-
риала возврата, подается в окомкователь 1 для прида-
ния ей определенных свойств и структуры. Окомкова-
ная в устройстве 1 шихта состоит из отдельных гранул 
округлой формы разного диаметра.  

Мелкие фракции шихты включают гранулы круп-
ностью 3-8 мм. Частицы руды и материала возврата, 
которые имеют размеры большие чем 3-8 мм и угло-
вую форму, превращаются в гранулы шихты крупно-
стью 12-25 мм. С увеличением размеров гранул шихты 
содержание топлива в них уменьшается, поэтому нали-
чие этого материала в верхних и средних слоях шихты, 
загруженной на колосниковую решетку 12, негативно 
влияет на ход процесса спекания.  

Рационально крупный материал поместить в ниж-
ние слои шихты, загруженной на колосниковую решетку 12, то есть использовать его в качест-
ве постели 13. Тогда его влияние на ход процесса спекания становится позитивным. 

Окомкованную в окомкователе 1 шихту подают на среднюю часть транспортерной ленты 3 
наклонного конвейера 2 с рамой.  

Так как верхняя часть рамы конвейера 2 закреплена шарнирно и может вращаться, а ниж-
няя часть рамы соединена со штоком подъемника 4, то наклон конвейера к горизонту можно 
менять.  
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На транспортерной ленте 3 осуществляется процесс разделения шихты по гранулометриче-
скому составу на два класса.  

Фракции крупностью +12 мм, которые в дальнейшем используются как материал постели, 
под действием сил гравитации скатываются по транспортерной ленте 3 конвейера 2 в направ-
лении его нижней части и подъемника 4.  

Затем этот материал подается в бункер 5 барабанным с питателем 6 и далее - на колоснико-
вую решетку 12 подвижных тележек 11 агломерационной машины. 

Фракции шихты крупностью +12 мм используются для формирования слоя постели 13 вы-
сотой Н.  

Шихта фракции крупностью -12 мм перемещается в направлении верхней части конвейера 
2, а затем загружается на слой постели 13 для формирования слоя кондиционной шихты 14 за-
данной величины. 

Объемы, параметры и соотношения материалов постели и кондиционной шихты регулиру-
ется путем изменения угла наклона наклонного конвейера 2 с помощью автоматического регу-
лятора 8.  

В процессе регулирования измеряют фактическую высоту постели на колосниковой решет-
ке агломерационной машины Н и сравнивают результаты измерения с величиной, заданной за-
датчиком 9. При отклонении высоты постели Н от заданного значения регулятор 8 вырабатыва-
ет сигнал соответствующей величины и знака, который подается на исполнительный механизм 
10 подъемника 4.  

При положительном значении разницы фактической высоты постели Нфакт с заданной ве-
личиной Нзадан  исполнительный механизм 10 подъемника 4 уменьшает угол наклона ленточно-
го конвейера 2, а при отрицательном значении разницы высот - угол наклона ленточного кон-
вейера 2 увеличивают до достижения заданной высоты слоя постели Нфакт на колосниковой 
решетке. 

Выводы. Применение предлагаемого способа стабилизация высоты слоя постели на ко-
лосниковой решетке агломерационной машины обеспечивает стабильность высоты слоя посте-
ли и слоя кондиционной шихты, что создает благоприятные условия для процессов зажигания и 
спекания шихты.  

Материалом постели служат крупные фракции окомкованной шихты, имеющие меньшую 
концентрацию топлива, в то время как в верхних слоях шихты концентрация топлива будет 
выше.  

Рациональное распределение фракций агломерационной шихты по высоте слоя на колос-
никовой решетке обеспечивает положительное влияние на такие характеристики слоя, как га-
зопроницаемость и распределение топлива по его высоте, оптимизирует процессы спекания 
шихты, обеспечивает существенную экономию топлива. 
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М.І. ШВИДКИЙ, д-р техн. наук, проф., В.Д. АФАНАСЬЄВ., канд. техн. наук,  
О.В. ГНЕННА, мол. наук. співроб., НДІБПГ КНУ 
 

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ  
ПІД ЧАС ПІДЗЕМНОГО ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД  
 

Показник професійного ризику є один із важливих факторів у системі охорони праці, який повинен відповідати 
вимогам об’єктивної оцінки і можливістю управління станом професійних захворювань. Ряд із розроблених методик 
оцінки професійних ризиків не відповідають цим вимогам і це визначає необхідність подальших досліджень, особ-
ливо в діапазоні дії шкідливих факторів, під час добутку залізних руд в підземних умовах. Результати досліджень 
умов праці на основі даних атестації робочих місць показують, що вони визначаються пилом фіброгенної дії з пере-
вищеннями ГДВ до 8-9 раз, шуму до 30 дБА, вібрації до 13 дБV, тяжкості до 2 разів. Визначено діапазони та об’єкти 
досліджень шкідливих факторів, професій, стажу роботи та віку працівників. Приведені дані про стан професійних 
захворювань в Україні, металургійній та гірничорудній промисловості. Вказано на ряд причин, які визначають особ-
ливості динамічного розвитку та прогнозування професійних захворювань до 2020 року, які підтверджують зростан-
ня професійних захворювань починаючі від 2010 року до середнього рівня 215 працівників у рік. Виконано аналіз 
оцінки професійного ризику згідно Британського стандарту ВS-8800 і його використання для професії електрогазо-
зварника. Використання сумісної оцінки небезпечних та шкідливих факторів для підтвердження комплексної оцінки 
є однією із недоліків , крім того оцінка виконується в балах, тобто суб’єктивним методом. Наведені дані про основні 
вимоги до оцінки професійних ризиків від дії шкідливих факторів для працівників підземного видобутку залізної 
руди до основних із яких відноситься: комплексна оцінка від дії основних шкідливих факторів, встановлення залеж-
ності професійних захворювань від інтенсивності комплексної дії шкідливих факторів та залежності впливу на тер-
мін дії цих факторів від величини зменшення рівня професійних захворювань. 

Ключові слова: підземні роботи, умови праці, шкідливі фактори, інтенсивність, термін дії, професійний ризик, 
професійне захворювання. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Одним із основних 
показників ефективності системи управління охороною праці підприємств є рівень професій-
них захворювань працівників, особливо перед та зразу після їх виходу на пенсію. Це має особ-
ливо велике значення для працівників гірничорудних підприємств при підземному видобутку 
корисних копалин. Шкідлива дія умов праці проявляється, у першу чергу, серед основних спе-
ціалістів під час видобутку корисних копалин та транспортуванні гірничої маси.  

У ряді вітчизняних публікацій [1-3] відмічається подальше зростання професійних захво-
рювань серед гірничих професій. Аналіз стану професійних захворювань в Україні показує, що 
після організаційних заходів, а інколи і технічних, які вживаються роботодавцями для покра-
щення умов праці на кожному робочому місці, рівень професійної захворюваності залишається 
досить високим порівняно з більшістю розвинених країн світу.  

Згідно даних наведених в роботах [4,5] за період останніх 10-15 років кількість професій-
них захворювань серед гірників зросла більше ніж у 2 рази. Особливо значне зростання профе-
сійних захворювань спостерігається серед прохідників, бурильників, гірників підземних. 

Сутність проблеми у таких умовах функціонування систем охорони праці полягає в тому, 
що аналіз стану здоров'я  громадян під час їх прийняття на роботу виконується без врахування 
шкідливих факторів з вибраної професії, а обмежується тільки інформацією про їх існування на 
робочому місці. Не враховуються особливості сприйняття майбутнім працівником шкідливих 
факторів на обраному робочому місці, не визначається термін безпечного стажу з даної профе-
сії. 

Необхідність дослідження комплексного впливу шкідливих факторів на рівень ризику про-
фесійних захворювань і обгрунтування граничних термінів стажу в підземних умовах є підтве-
рдженням актуальності виконання даної роботи. 

Робота виконана з урахуванням Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014−2018 років від 04 квітня 2013 року 
№ 178−VII [6], з питань мінімізування ризиків професійних захворювань, збереження здоров'я 
та життя працівників, а також результатів НДР «Дослідження умов праці та визначення ризику 
професійних захворювань від дії шкідливих виробничих факторів під час видобування залізних 
руд підземним способом» (№ державної реєстрації 0115U004559), в якій автор роботи був від-
повідальним виконавцем.  

                                                       
 Швидкий М.І., Афанасьєв В.Д., Гненна О.В., 2016 
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Аналіз досліджень і публікацій. Результати досліджень з питань створення систем охоро-
ни праці (СУОП) та (СУОПР) на підприємствах представлено в ряді публікацій [7-11]. 

Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін, Є.Т. Карчевські [8] розглянули порядок розроблення системи 
управління (СУОПР) на підприємстві з метою її подальшого розвитку, яка діє в Україні з ура-
хуванням вимог (OHSAS). Наведені приклади оцінки професійного ризику на робочих місцях 
працівників, побудовані етапи управління ризиком, розроблені методичні рекомендації для 
оцінки рівня ризику на підставі експертних оцінок. 

Запропонована бальна шкала для виміру ризику і його наслідків на робочому місці, а також 
системний підхід,  який допомагає розв'язати проблеми в СУОП. За методикою Risk skore: R= 
S×E×P, де R - ризик; S - потенційні наслідки небезпеки; E - експозиція небезпеки; Р - ймовір-
ність виникнення небезпеки. 

До робіт оцінки ризиків відносяться методики (FMEA) та методика (RPS). Згідно методики 
(FMEA) [9] оцінка ризику в системі управління охороною праці (СУОП) визначається через 
серйозність наслідків від дії шкідливих факторів, ймовірності виникнення ризику, можливості 
виявлення та реагування на ситуацію, що виражається в балах.  

Згідно методики RPS оцінка визначається через ризик, ймовірність виникнення шкідливої дії 
факторів, серйозності наслідків від дії шкідливих факторів, що виражається в балах. При наявності 
статистичних даних ймовірність Р визначається через кількість випадків за певний час.  

Найбільш близьким вирішенням питання оцінки ризику із врахуванням дії шкідливих ви-
робничих факторів є дані, наведені в роботі [12].  

З урахуванням критеріїв оцінки і класифікації умов праці згідно Гігієнічної класифікації 
[13] в роботі використовується індекс ризику професійних захворювань який враховує катего-
рію ризику залежно від кількості професійних захворювань (від 1 до 10 %), коефіцієнт тяжкості 
професійних захворювань. 

Наведені методики відносяться до суб’єктивних методів якісної оцінки ризиків і вимагають 
залучення значної кількості спеціалістів в різних галузях виробництва, розробки методики оці-
нки думок експертів. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження комплексного впливу шкідливих ви-
робничих факторів на кількісну оцінку ризиків професійних захворювань працівників підзем-
ного видобутку корисних копалин та попередження виникнення професійних захворювань за 
рахунок урахування інтенсивності та тривалості дії шкідливих факторів. 

Викладення матеріалу та результати. Результати досліджень умов праці серед працівни-
ків металургійної промисловості та під час підземного видобутку залізної руди , які представ-
лені в роботах [6,14,15] показують, що запиленість повітря на деяких робочих місцях переви-
щують гранично допустимі рівні у 6-8 разів і більше, рівні звуку - на 8-30 дБА, рівні вібрації - 
до 2-4 разів, тому професійна захворюваність у робітників гірничо-металургійного комплексу 
Кривбасу залишається на високому рівні. Це обумовлено постійним заглибленням добутку ко-
рисних копалин у шахтах, що характеризується підвищенням тиску, температури, вологості. У 
таких умовах виробничого середовища гірничо-металургійного комплексу працює велика кіль-
кість людей. Так, від дії пилу страждає близько 54 тис. працівників, від дії шуму - більше 51 
тис. робітників, від впливу вібрації - більш ніж 16 тис. працівників, що в свою чергу супрово-
джується тяжкими умовами праці, які суттєво впливають на стан працівника - підвищенням 
утомлюваності, збільшенням потовиділення, психологічної напруженості, роботи у недостат-
ньому освітленні, напруженості зору [16]. 

Фактори, які безпосередньо впливають на виникнення професійного захворювання серед 
працівників обумовлені дією таких факторів, як важкість праці, незручна робоча поза, перемі-
щення та динамічне навантаження. 

Дані про умови праці на робочих місцях ряду професій шахт Кривбасу наведено в табл. 1. 
Аналіз даних, які наведено в табл. 1 показують, що максимальні перевищення гранично-

допустимих величин визначаються дією пилу - від 1,3 до 8,5 разів; шуму - від 6 до 30 дБА, віб-
рації - від 4 до 13 дБV, перенесенням вантажу - від 1,2 до 1,8 разів.  

На такі професії як машиніст бурових установок, бурильники, прохідники та кріпильники, 
гірничих працівників, люкових та машиністів електровозів одночасно діють від 5 до 6 факторів, 
величини яких перевищують гранично - допустимі. 
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Таблиця 1 
 

Перевищення гранично-допустимих величин на  робочих місцях шахтарів 
 

 

Дані атестації умов праці основних професій під час підземного видобутку залізної руди, отри-
мані під час досліджень в шахтах Кривбасу показують, що на більшості робочих місцях кількість 
шкідливих факторів коливається від 5 до 11 залежно від професії працівників. Із цих шкідливих 
факторів від 3 до 4 відносяться до II та III ступеня шкідливості. Найбільш шкідливими факторами є 
пил фіброгенної дії широкополосний шум, локальна вібрація та тяжкість праці. 

Наведені дані показують, що до факторів шкідливий вплив яких перевищує 80 % від усіх 
можливих факторів, належить сумісна дія пилу, шуму та тяжкості праці. До найбільш вразли-
вих професій відносяться бурильники, прохідники та гірники підземні (75 %), професійний 
стаж від 15 до 30 років (78 %) та вік працівників від 40 і більше років (92 %). Такі дані дозволи-
ли обґрунтувати діапазон та вибір об’єктів досліджень. 

Незадовільні умови праці підсилюються також постійно діючим таким фактором, як на-
пруженість під час знаходження в підземних умовах, призводить до високого рівня професій-
них захворювань серед гірничих працівників та його підвищення. 

У динаміці розвитку профзахворювань в Україні, працівників металургійної промисловості 
[16] та в гірничорудній галузі під час підземного видобутку залізних руд в Кривбасі виділено 5 
діапазонів, які враховують і відображають ряд аномалій: I період - до 1988 р. - дані про звіт-
ність під час планової економіки; II період - 1988-1998 рр. - дані про початок виплати регресу за 
шкідливі умови праці і поступового скорочення таких виплат; III період - 1998-2003 рр. - пере-
хідний період від регресних виплат до соціального страхування; IV період - 2003-2008 рр. - пе-
ріод соціального страхування; V період - після 2008 р. - характеризується зростанням в гірни-
чорудній промисловості навантаженням на працівників коли їх кількість суттєво зменшується, 
а також зростанням віку працівників за рахунок плинності молодих кадрів (рис.1а та 1б). 

Рис. 1а. Динамка розвитку профзахворювань: 1 - в Україні, середнє значення 4812; 2 - в металургійній промисловос-
ті, середнє значення 538,8; 3−в гірничорудній промисловості, середнє значення 200 чол. 

Шкідливі фактори 
Шахти Професія пил, 

разів 
шум, дБА вібрація, дБV 

швидкість  
повітря, разів 

маса ван-
тажу, разів 

Машиніст буро-
вої установки 

8,5 26 - 1,2 1,2 

Бурильник 3,0 29 9 1,8 1,7 Фрунзе 

Гірник підзем-
ний 

1,6 25 - - 1,2 

Прохідник 5,3 30 13 - 1,2 
Родина 

Кріпильник 2,8 17 4 - 1,8 

Ювілейна 
Машиніст нава-
нажувальної 
машини 

1,6 20 7 - - 

Гірничий пра-
цівник 

1,6 7 - 1,4 1,2 

Підривник 2,1 10 - - 1,3 
Леніна 

Люковий 1,6 6 - 1,2 1,2 

Гвардійська 
Машиніст елект-
ровоза 

1,3 6 5 1,2 - 
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Рис. 1б. Динаміка розвитку професійного захворювання в гірничорудній промисловості після коректування  
в діапазоні 1984-1996 рр.: 1- середнє значення 193; 2 - математичне очікування, середнє значення 215 

 
Одним із завдань, яка визначена в «Загальній соціальній програмі поліпшення стану безпе-

ки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки» [6] є мінімізація ризику виро-
бничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві. До 2018 р. передба-
чається збереження здоров’я та життя більш ніж 1100 працівників. 

Вирішення ряду питань із поставленого завдання в системі охорони праці стає більш реа-
льним після введеної Гігієнічної класифікації праці [13], в якій передбачено: 

комплексну оцінку факторів на відповідність їх характеристик санітарним нормам і прави-
лам; 

установлення ступенів шкідливості праці; 
віднесення робочих місць до певних категорій; 
аналіз реалізації заходів, в т.ч. організаційних, та оптимізацію рівня професійного ризику.З 

часу розроблення в Україні (1976) системи управління охорони праці, була запропонована зна-
чна кількість варіантів оцінки рівнів професійного ризику. Для аналізу використано оцінку ри-
зику згідно Британського стандарту ВS-8800 як достатньо простого і такого, який найбільш ча-
сто використовується на підприємствах. 

Класична методика оцінки професійного ризику R [8] здійснюється за формулою  
R= PS,        (1) 

де Р - ймовірність події; S - тяжкість наслідків. 
Ймовірність події оцінюється в балах від високої до низької, а тяжкість наслідків від аварії 

до легкої травми. 
Реалізація цієї методики представлена в карті оцінки ризиків для електрозварника (як при-

клад). Розглянуто 12 небезпечних та шкідливих факторів із загальною оцінкою категорії ризику 
як прийнятний. При цьому рівень ризику від 6 до 8 балів для 4 факторів, у т.ч. загазованість 
повітря робочого місця оцінюється у 8 балів. У той же час по даним атестації робочих місць для 
більшості електрогазозварників тільки шкідливі фактори дозволяють віднести таку професію 
до пільгового пенсійного забезпечення до списку № 2. 

До недоліків даної методики відноситься суб’єктивність оцінки дії небезпечних та шкідли-
вих факторів, використання в карті оцінки одночасно небезпечних подій та шкідливих факто-
рів, представлення подій та факторів як незалежні, а комплексна оцінка визначається по макси-
мальній величині ризику одного із складових, які використані для оцінки рівеня ризику профе-
сії. 

Дослідження можливості уникнути ряд із цих недоліків було використано із використан-
ням визначення професійного ризику, яке прийнято в Гігієнічній класифікації умов праці № 
248-2014. 

Особливості оцінки рівня професійного ризику від дії шкідливих факторів для умов праці, 
які виникають під час видобутку залізної руди в підземних умовах базуються на слідуючих ре-
зультатах досліджень:  

приведення показників інтенсивності шкідливих факторів до однієї системи виміру; 
визначення основного шкідливого фактору, який обумовлює найбільший рівень професій-

них захворювань; 
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існування взаємозв’язку та взаємодії між основним фактором і додатковими шкідливими 
факторами, що визначено як комплексна дія шкідливих факторів; 

із основних факторів, які визначають рівень професійного ризику виконано дослідження 
рівня зростання ймовірності професійних захворювань від інтенсивності комплексної дії шкід-
ливих факторів та терміну дії шкідливих факторів (короткотермінової та довгострокової); 

встановлення залежності терміну довгострокової дії шкідливих факторів на величину зміни 
рівня професійних захворювань, що дозволяє визначити механізм впливу на рівень профзахво-
рювань шляхом «захистом часу», тобто визначення попередження професійних захворювань 
граничного значення терміну дії шкідливих факторів у випадку зниження рівня профзахворю-
ваності за рахунок розроблення технічних рішень, які дозволяють знизити рівень інтенсивності 
комплексної дії ступенів шкідливості в першу чергу основного шкідливого фактору. 

Характерним у динаміці розвитку професійних захворювань є чергове підвищення його рі-
вня із 2010 р. У 2014-2015 рр. кількість гірничих працівників перевищив значення 200 та досяг 
у 2015 - 252 працівника.  

З урахуванням зменшення числа гірничих працівників зростає математичне очікування 
(крива 2), а середнє значення збільшується від 193 до 215 у перспективі до 2020 року. 

Основні аналітичні вирази, які використовуються для оцінки професійного ризику із ура-
хуванням вказаних результатів досліджень 

R= f (P;Н),      (2) 
де R - професійний ризик; Р- ймовірність професійних захворювань; Н- рівень втрати працезда-
тності працівника 

Р= f (Iк, t, Т),      (3) 
де Ік- інтенсивність комплексної дії шкідливих факторів в разах; t - термін дії шкідливого фак-
тору на протязі робочої зміни; Т - термін дії шкідливого фактору на протязі професійної роботи 
працівника по визначеній професії 

    Iк = Iо + Σкі Iі /nі ,     (4) 

де Iо - інтенсивність основного шкідливого фактора (пил фіброгенної дії) в разах; кі - вагові ко-
ефіцієнти, які визначають величину відношення захворюваності додаткових факторів до основ-
ного; Iі - інтенсивність додаткових шкідливих факторів (широкополосний шум, локальна вібра-
ція, тяжкість праці) в разах; nі  - 1,2,3 - кількість прийнятих додаткових шкідливих факторів 

 
Рк = Ро +∆Р,      (5) 

де Рк - ймовірність професійних захворювань від комплексної дії шкідливих факторів; Ро - ймо-
вірність професійного захворювання від дії основного шкідливого фактору; ∆Р - величина під-
вищення професійних захворювань від дії додаткових шкідливих факторів 

Т= К·∆Р-1      (6) 
де К= 1,25-1,30 - коефіцієнт залежно від інтенсивності шкідливих факторів.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Наведені результати досліджень дозво-
ляють розробити механізми впливу на рівень професійних захворювань під час розробки техні-
чних рішень, які дозволяють знизити інтенсивність комплексної дії шкідливих факторів (4), 
визначення зміни величини рівня профзахворювання (5) та визначити величину зміни стажу 
роботи за рахунок зміни рівня профзахворювань (6). 

Подальші дослідження повинні бути направлені на розробку ефективних засобів для зни-
ження такого захворювання, як радикулопатія. 
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 

 

На основе использования предложенных принципов автоматизированного управления и алгоритмов оптимиза-
ции технологического процесса обогащения с учетом технологических разновидностей руды разработана общая 
структурная схема прототипа автоматизированной системы управления обогащением, предназначенная для практи-
ческой реализации. 

Для повышения эффективности функционирования горнорудных предприятий в условиях рыночных отноше-
ний необходимо снижение себестоимости и энергоемкости технологических процессов добычи и переработки сырья. 
В структуре затрат энергии горнорудными предприятиями доля рудообогатительной фабрики составляет около 
20 %, а по расходу электроэнергии обогатительный передел является наиболее энергоемким – на него приходится 
около 44 % от потребляемого на предприятии объема.  

Эффективность технологических процессов рудообогатительной фабрики зависит от физико-механических и 
химико-минералогических характеристик минералого-технологических разновидностей перерабатываемой руды, 
распределенных по всей протяженности технологических линий обогащения. Однако этот факт в не учитывается в 
полной мере существующими системами управления в частности из-за отсутствия необходимых методов моделиро-
вания и управления такими процессами, а также из-за отсутствия способов и средств оперативного контроля харак-
теристик руды в технологических потоках. 

В современных условиях совершенствование и интенсификация любых непрерывных технологических процес-
сов обогатительных производств не возможно без автоматического контроля, управления и регулирования. Осуще-
ствлять оптимальное управление интенсифицированными технологическими процессами крупных и сложных про-
мышленных объектов без использования новейших методов и средств или не эффективно, или не представляется 
возможным. Применение методов распределенного оптимального управления взаимосвязанными процессами обога-
тительного производства является перспективным подходом к решению задачи обеспечения необходимых характе-
ристик продукции обогатительного производства в условиях изменения характеристик минералого-технологических 
разновидностей руды. 

В современных условиях совершенствование и интенсификация любых непрерывных технологических процес-
сов обогатительных производств не возможно без автоматического контроля, управления и регулирования. Осуще-

                                                       
© Купин А.И. Моркун Н.В., 2016 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 104 

ствлять оптимальное управление интенсифицированными технологическими процессами крупных и сложных про-
мышленных объектов без использования новейших методов и средств или не эффективно, или не представляется 
возможным. Применение методов распределенного оптимального управления взаимосвязанными процессами обога-
тительного производства является перспективным подходом к решению задачи обеспечения необходимых характе-
ристик продукции обогатительного производства в условиях изменения характеристик минералого-технологических 
разновидностей руды. 

Ключевые слова: повышение эффективности, обогатительное производство, автоматизированное управление, 
пространственно-временное моделирование. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В современных условиях на 
горно-обогатительных комбинатах осуществляется переработка нескольких технологических 
разновидностей руды. При этом система ведения горных работ не позволяет достаточно дли-
тельное время добывать однотипные руды, что приводит к нестабильности минерального со-
става сырья, поступающего на обогащение. Одним из путей снижения негативного влияния из-
менчивости характеристик железорудного сырья на энергопотребление технологического обо-
рудования является повышение точности идентификации объектов управления обогатительно-
го производства, что позволит повысить качество управления технологическим процессом. 

Проблему управления взаимосвязанными процессами обогатительного производства целе-
сообразно решать на основе методов распределенного оптимального управления на основе ди-
намической пространственно-временной модели с оперативным измерения характеристик тех-
нологических рудопотоков ультразвуковыми и радиометрическими методами. 

Анализ исследований и публикаций. Эффективность технологических процессов рудо-
обогатительной фабрики зависит от физико-механических и химико-минералогических харак-
теристик минералого-технологических разновидностей перерабатываемой руды, распределен-
ных по всей протяженности технологических линий обогащения [1-4]. Однако этот факт в не 
учитывается в полной мере существующими системами управления в частности из-за отсутст-
вия необходимых методов моделирования и управления такими процессами, а также из-за от-
сутствия способов и средств оперативного контроля характеристик руды в технологических 
потоках. 

В работе [5] рассматривается задача оптимального управления группой взаимосвязанных 
динамических объектов. Исследуются случаи, когда централизованное управление группой не-
возможно. Описываются быстрые алгоритмы оптимального самоуправления в реальном време-
ни каждой динамической системой с использованием информации, которой обмениваются чле-
ны группы в процессе управления. В данной работе отмечается, что управление группой дина-
мических объектов можно осуществлять двумя способами - централизованно и децентрализо-
вано. При этом, основные результаты математической теории оптимальных процессов получе-
ны для централизованного оптимального программного управления [6-8], в то время как задача 
оптимального позиционного централизованного управления по классическому принципу замк-
нутого контура остается не решенной. 

Анализ исследований показал, что применение методов распределенного оптимального 
управления взаимосвязанными процессами обогатительного производства является перспектив-
ным подходом к решению задачи обеспечения необходимых характеристик продукции обогати-
тельного производства в условиях изменения характеристик минералого-технологических разно-
видностей руды [9]. 

Для управления взаимосвязанными процессами обогатительного производства целесооб-
разно использовать комбинированный подход, объединяющий методы робастного управления 
отдельными стадиями обогащения и методы управления системами с сосредоточенным входом 
и распределенным выходом. 

Для поиска решения задачи нелинейной оптимизации были исследованы методы нелиней-
ной оптимизации с ограничениями: внутренней точки, итерационного квадратичного програм-
мирования, активных множеств [10,11]. В результате проведенного анализа был выбран метод 
активных множеств. В частности, указанный метод показал лучшие результаты поиска опти-
мального решения при различных начальных условиях, в то время как другие исследуемые ме-
тоды требовали дополнительных расчетов для определения начальных условий. 

Цель исследований. Целью выполненных исследований является повышение энергоэф-
фективности и содержания железа в концентрате при обогащении руд, представленных мине-
ралого-технологическими разновидностями, путем разработки принципов и подходов к распре-
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деленному оптимальному управлению взаимосвязанными процессами обогатительного произ-
водства на основе динамической пространственно-временной модели. 

Изложение материала и результаты. Обобщенная схема распределенной системы опти-
мального управления технологическими процессами обогатительного производства на основе 
динамической пространственно-временной модели представлена на рис. 1.  

На верхнем уровне автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) функ-
ционируют следующие системы (рис. 1): стратегического планирования производства; монито-
ринга стоимости, качества, работы оборудования, энергозатрат; статистической обработки и 
анализа технологических данных, оптимизации показателей обогатительного производства.  

Рис. 1. Структура распределенной системы оптимального управления  
технологическими процессами обогатительного производства 

 
Задачей системы стратегического планирования является оценка текущего состояния обо-

гатительного производства и определение долгосрочного плана работы предприятия по коли-
честву, стоимости, затратам энергии, оборудования и материалов с учетом договорных обяза-
тельств и действующих в данном периоде времени эколого-экономических ограничений. 

Основной для разработки долгосрочного плана служит информация, которую поставляет 
система мониторинга стоимости, качества, работы оборудования, энергозатрат. Функцией дан-
ной системы является непрерывная регистрация, хранение и анализ основных параметров тех-
нологических процессов обогатительного производства, которые определяются по результатам 
статистической обработки и анализа технологических данных в соответствующей системе. 
Система мониторинга предоставляет информацию для корректировки плана работы предпри-
ятия. 

Система оптимизации показателей обогатительного производства осуществляет текущую 
организацию производственного процесса в соответствии с разработанным на данные период 
стратегическим планом и с учетом состояния технологического оборудования технологических 
линий и стадий обогатительного производства.  

Рассчитанные данной системой производственные планы для технологических линий пе-
редаются на уровень автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП) рудообогатительной фабрики. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом определенной тех-
нологической линии (нитки) рудообогатительной фабрикой содержит следующие системы (см. 
рис. 1): предварительной обработки оперативных данных, идентификации пространственно-
временной модели распределенного объекта, формирования оптимального управления техно-
логической линией обогащения.  

Оперативные данные о состоянии входов, выходов и внутренних параметров, передавае-
мые в реальном времени локальными автоматизированными системами управления отдельны-
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ми стадиями и агрегатами технологической линии обогащения руды предварительно обрабаты-
ваются соответствующей системой, что позволяет исключить резко выделяющиеся значения и 
различного рода шумы.  

На основе полученных данных система идентификация пространственно-временной моде-
ли распределенного объекта согласно предложенным в предыдущих разделах принципам осу-
ществляет параметризацию пространственно-временной модели характеристик железорудного 
сырья, распределенного по стадиям технологической линии рудообогатительной фабрики.  

С использованием полученной модели соответствующая система выполняет формирование 
оптимального управления технологической линией обогащения путем выдачи сигналов задания 
локальным робастным АСУ отдельными стадиями и технологическими агрегатами. 

Исходя из предложенных решений по автоматизации процесса управления процессом обо-
гащения руды с учетом ее технологических разновидностей предлагается схема реализации 
системы автоматизированного управления, которая приведена на рис. 2.  

Рис. 2. Обобщенная структурная 
схема реализации  СУ обогащением 
руды 

 
Основным элементом сис-

темы автоматизированного 
управления является аппарат-
но-программное ядро.  

В его состав входит ряд 
элементов: блок стратегиче-
ского управления, блок опера-
тивного управления, система 
управления технологической 
базой данных и собственно 
база данных, в которой хра-
нятся значения входных и вы-
ходных переменных системы 
управления. 

Визуализация динамики 
технологического процесса, 
введение и мониторинг желае-
мых значений управляемых 

параметров (уставок), формирование отчетной документации о ходе технологического процес-
са обеспечиваются с помощью визуального интерфейса, который обеспечивает система SCADA 
«Citect» и серверная часть. Citect SCADA - программный продукт, который обеспечивает мони-
торинг, управление и сбора данных (SCADA - Supervisory, Control And Data Acquisition) и пред-
назначена для управления технологическими процессами [Citect].  

Значимыми для разработки системы управления процессом обогащения руды характери-
стиками системы «Citect» являются следующие:  

количество одновременно подключенных клиентов - до 255; поддержка LAN/WAN; до 250 
одновременно вошедших в систему пользователей;  

поддержка устройств, работающих с RS232, 422, 485, TCP/IP интерфейсами; 4096 уст-
ройств ввода-вывода на кластер; ActiveX элемент управления DatabaseExchange для подключе-
ния СУБД;  

возможность обновлять до 100 000 целых значений в секунду с устройства ввода-вывода; 
OPC сервер поддерживает спецификацию OPC DA 3.0; интервал дискретизации трендов - от 1 
мс. 

Наиболее распространенным способом реализации подобных систем является архитектура 
«клиент-сервер» [Citect] (рис. 3).  

Клиентами в данном случае могут выступать автоматизированные рабочие места (АРМ) 
специалистов, а именно АРМ технолога, АРМы операторов.  
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Рис. 3. Реализация архитектуры «клиент сервер»   
SCADA системе «Citect» 

 

Для реализации серверной части целесооб-
разно использовать современные разработки с 
повышенными требованиями к защищенности 
от вредных воздействий и надежности хранения 
информации. Обмен информацией между рас-
пределенными элементами данной системы це-
лесообразно осуществлять с помощью про-
мышленных сетей CAN, Interbus, Profibus, Fipio, 
Modbus (Plus), Unitelway, Fipway, Ethway. 

Назначением блока управления является 
стратегическое планирование на интервале ра-
бочей смены и оперативное формирование ус-
тавок для локальных систем автоматизирован-
ного регулирования. В нем можно выделить 

подсистемы стратегического управления и оперативного управления. Блоки стратегического и 
оперативного управления могут быть реализованы программно на основе предложенных алго-
ритмов. Элементы блока управления реализуются программно. Также для актуализации ин-
формационных о ходе технологического процесса путем опроса датчиков локальных систем 
управления с непроизводной дискретностью и внесения текущих сведений в базу данных тех-
нологического процесса в состав блока управления введен блок синхронизации, который может 
быть программно реализован с использованием средств SCADA. 

Назначением системы управления технологической базы данных является накопление, ре-
зервирование и хранение информации о динамике параметров технологического процесса. Для 
реализации была выбрана промышленная система управления базами данных (СУБД) MS SQL. 

На экране системы SCADA для управления процессом классификации железорудной пуль-
пы в гидроциклоне (рис. 4) представлены основные технологические агрегаты: гидроциклон, 
зумпф, насос с электроприводом; и входные и выходные технологические трубопроводы.  

Рис. 4. Экран SCADA системы управления процессом 
классификации   железорудной пульпы в гидроциклоне 

 

Также, на экране изображены элементы систе-
мы управления: датчики, исполнительные механиз-
мы, управляющее устройство - программируемый 
логический контроллер, регулирующий работу 
данного процесса в автоматическом режиме.  

Кроме того, на экране системы SCADA пред-
ставлены кнопки управления отдельными элемен-
тами (задвижкой и электроприводом насоса), кото-
рые позволяют оператору в случае необходимости 

выполнить определенные действия вручную. 
Для формирования пространственно-временных моделей нелинейных динамических объ-

ектов обогатительного производства агрегаты обогатительного производства были представле-
ны в виде некоторых операторов, преобразующих векторы входных переменных в векторы вы-
ходных параметров.  

При этом, выходные параметры текущего технологического процесса рассматривались как 
входные для следующего за ним в технологической линии обогащения.  

Элементами векторов выходных параметров измельчительных агрегатов являются их каче-
ственные и количественные показатели.  

Для моделирования нелинейных систем с распределенными параметрами предложена про-
странственно-временная модель Вольтерра.  

Реализация модели Вольтерра выполнена в пространстве состояний с помощью сети Ла-
герра. 
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Для компьютерного моделирования процессов обогащения железорудного сырья использо-
ваны возможности программного пакета Grinding Circuit Toolbox v.2001.  

Схема моделирования стадии в системе агрегатов технологической линии обогащения ру-
ды представлена на рис. 5. 

Рис. 5. Модель стадии в системе аг-
регатов технологической линии  обогаще-
ния руды 
 

Для получения полного гори-
зонта прогнозирование системы 
второго порядка применена нели-
нейная оптимизация.  

Пример результата прогнози-
рования распределенных техноло-
гических показателей процессов 
обогащения представлены на 
рис. 6. 

 
 

 
Рис. 6. Прогнозирование распределенного показателя содержания железа в классах крупности 

 

В процессе управления технологическими процессами обогащения железорудного сырья 
целесообразно обеспечивать определенную крупность измельчения, зависящую от характера 
вкраплений полезного компонента в определенных минералого-технологических разновидно-
стях железной руды. В процессе исследования характеристики руды отображались трехмерном 
пространстве косвенных признаков: содержание железа, связанного с магнетитом FeM, гемати-
том FeGem и сидеритом FeSid. Трехмерное представление характеристик минералого-
технологических проб руды приведено на рис. 7. 

Рис. 7. Графическое представление характеристик  роб железо-
рудного сырья 
 

В результате проведенных исследований, установ-
лено, что для исследуемых проб руды оптимальным 
является распределение на 5 кластеров, для чего при 
использовании алгоритма Fuzzy C-means в среднем не-
обходимо 22 итерации. 

Результаты лабораторных испытаний разработан-
ного устройства ультразвукового контроля параметров 
пульпы показали, что погрешность восстановления 
функции распределения частиц измельченного мате-

риала по размерам в среднеквадратичном отклонении составляет 0,7-0,85 %; погрешность вос-
становления функции распределения содержания полезного компонента в частицах измельчен-
ного материала по размерам в среднеквадратичном отклонении составляет 0,67-0,74 %. 

Статистическая обработка экспериментальных данных параметров кривой эффективности 
разделения обогатительных агрегатов, обеспечивающих необходимую гранулометрическую 
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характеристику (функцию распределения частиц по размерам) твердой фазы пульпы подтвер-
дили адекватность использованной модели и воспроизводимость получаемых результатов. 

Выводы. Разработанная автоматизированная система распределенного оптимального 
управления взаимосвязанными процессами обогатительного производства осуществляет опера-
тивный неразрушающий контроль характеристик перерабатываемого материала на основе ком-
плекса ультразвуковых и радиометрических средств. Результаты испытаний и практической 
реализации системы свидетельствуют об их высокой эффективности, что позволяет рекомендо-
вать разработанные научно-технические решения для широкого промышленного использова-
ния на горных предприятиях. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 

Рассматриваются современные методы измерения общей минерализации воды. Обосновывается важность кон-
троля общей минерализации воды грунтовых вод. Указывается справочная информация о понятии общей минерали-
зации воды и классификации вод по уровню общей минерализации. Предлагается общая классификация методов 
измерения общей минерализации воды в соответствии с основными физическими свойствами растворов. Приводится 
справочная информация о существующих кондуктометрах с погружными электродами и их применимости в зависи-
мости от уровня общей минерализации воды. 

Проводится краткий обзор каждого из методов измерения общей минерализации воды. Выполняется анализ их 
актуальности, особенности применения в процессе проведения автоматизированных исследований текущего состоя-
ния гидрорежимных наблюдательных скважин в полевых условиях. Характеризуются достоинства и недостатки ка-
ждого из методов измерения общей минерализации воды и способы устранения недостатков. Указываются факторы, 
которые влияют на процессы измерения общей минерализации воды при использовании разных методов.  

Выделяется метод измерения диэлектрической проницаемости водных растворов, развитие которого является 
наиболее перспективным с точки зрения измерения общей минерализации воды. Рассматривается возможность при-
менения метода измерения диэлектрической проницаемости водных растворов для выяснения химического состава и 
измерения компонентного содержания растворенных минеральных солей и иных примесей. 

Предлагается направление научного поиска путей дальнейшего совершенствования методов измерения общей 
минерализации воды и их практического применения при исследовании текущего состояния гидрорежимных на-
блюдательных скважин в полевых условиях, а именно - использование комбинации кондуктометрического метода и 
резонансного метода измерения диэлектрической проницаемости воды. 

                                                       
© Азарян А.А., Бавровский В.В., 2016 
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Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Эксплуатация недр и 

добыча полезных ископаемых в большинстве случаев сопровождается  загрязнением окру-
жающей среды, влияет на уровень и минерализацию грунтовых вод. Качественный и своевре-
менный контроль характеристик грунтовых вод является важным инструментом в процессе 
контроля влияния техногенных факторов на окружающую среду в процессе добычи полезных 
ископаемых. Значение такого контроля сложно переоценить, поскольку минерализация грунто-
вых вод прямым образом влияет на качество почв и качество локальных источников воды для 
питья и орошения. 

Вопрос измерения уровня общей минерализации воды далеко не нов. Ему посвящено мно-
жество научных работ и исследований [4], которые ведутся с начала ХХ века. В настоящее 
время для проведения работ по измерению уровня общей минерализации воды используются 
массивы гидрорежимных наблюдательных скважин количеством от десятков до сотен скважин. 
Для качественного контроля состояния гидрорежимных скважин лучше всего подходят методы 
и их комбинации, не требующие проведения исследования проб воды в лабораторных услови-
ях. Это позволяет сократить время исследования состояния гидрорежимных наблюдательных 
скважин, повысить точность измерений и их связность во времени. 

Анализ исследований и публикаций. Общая минерализация воды – это показатель коли-
чества растворенных в воде органических и неорганических химических соединений [1]. Этот 
показатель также называют общим солесодержанием или содержанием твердых веществ.  

Наибольшее влияние на уровень минерализации воды оказывают распространенные неор-
ганические соли – карбонаты, хлориды и сульфаты натрия, кальция, калия, магния и другие.  

Органические химические соединения в воде растворяются относительно слабо, поэтому 
их влияние на уровень минерализации воды невелико.  

В соответствии с уровнем общей минерализации принята следующая классификация воды [1]. 
Таблица 1 

Характеристика воды по количеству растворенных веществ 
 

Характеристика воды Содержание растворенных веществ, г/л 
Ультрапресная <0,2 
Пресная 0,2-0,5 
Вода с относительно повышенной минерализацией 0,5-1 
Солоноватая 1-3 
Соленая 3-10 
Вода с повышенной соленостью 10-35 
Вода, переходная к рассолу 35-50 
Рассолы 50-400 

 

Классический метод определения уровня общей минерализации воды выполняется в лабо-
раторных условиях. Суть метода заключается в выпаривании воды и последующем взвешива-
нии сухого остатка.  

Для измерения уровня общей минерализации воды существуют также другие методы, ко-
торые можно разделить по физическим параметрам, которые исследуются: 

фотометрические методы; 
кондуктометрические методы; 
методы исследования диэлектрической проницаемости; 
методы измерения плотности и другие. 
Рассмотрим и проанализируем их подробнее.  
Фотометрические методы основываются на измерении оптических свойств воды, мине-

ральных и коллоидных растворов. В частности, к коллоидным растворам относятся растворы, 
содержащие оксиды металлов. 

Для исследования коллоидных растворов используются методы, основанные на эффекте 
Тиндаля. Данный эффект позволяет измерить рассеивание света при прохождении светового 
пучка через оптически неоднородную среду, в которой частицы и окружающая их среда разли-
чаются по показателю преломления. Эти методы позволяют определить размеры, форму и кон-
центрацию коллоидных частиц и макромолекул. На основе эффекта Тиндаля построены нефе-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 111

лометры – приборы, измеряющие прозрачность среды. Принципиальная оптическая схема про-
мышленного нефелометра представлена на рис. 1. Предполагаемый график зависимости тока 
фотодетектора от количества коллоидных частиц в растворе представлен на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получено аналитическое выражение предполагаемого отношения зависимости тока I (мА) 
фотодетектора от количества коллоидных частиц в растворе,  г/куб. дм.): 

82,241881,010710 2336   I  - достоверность аппроксимации R2=0,99 
Для минеральных растворов также возможно измерение уровня минерализации через пока-

затель преломления.  
Измерение показателя преломления возможно с помощью рефрактометров.  
Известно, что показатель преломления для водно-солевых растворов снижается с ростом 

уровня минерализации.  
Кондуктометрические методы измерения общей минерализации воды основаны на измере-

нии удельной электрической проводимости воды.  
Они используют зависимость удельной электропроводности λ раствора от концентрации СВ  

λ=Kα(U+-U-) CB 
где α - степень диссоциации; U+, U- - подвижность ионов. 

Диссоциация - это процесс распада электролита на ионы при его растворении.  
Степень диссоциации - это соотношение диссоциированых молекул вещества к общему ко-

личеству молекул вещества.  
Для сильных электролитов, к которым относится большинство солей неорганических ки-

слот, степень диссоциации высока и приближается к 1. 
Удельная электрическая проводимость воды зависит от двух основных факторов - от уров-

ня минерализации воды и от температуры, и измеряется в Сименсах.  
Зависимость в обоих случаях - прямо пропорциональная.  
Чем выше минерализация  и температура, тем выше проводимость.  
Последнее нужно учитывать и применять температурную коррекцию измерений. 
Выделяют две разновидности кондуктометрических методов [4] - с использованием посто-

янного и переменного тока, однако предпочтение отдают вторым.  
В кондуктометрах применяют измерительные системы: мостовые на переменном токе с 

температурной компенсацией. 
Таблица 2 

Кондуктометры с погруженными электродами 
 

Марка Принцип действия Пределы измерений сим/см Тип датчика Назначение 
КК-1 НЧ - дифференциальный 10-610-3 2-х-электродный Слабые растворы 
КК-2 
КК-3 

НЧ - компенсационный 10-410-1 4-х-электродный Растворы <1% 

КК-4 
КК-5 

ВЧ - бесконтактный 10-410-2 емкостный Бесконтактные измерения 

КК-6 
КК-7 

ВЧ - бесконтактный 10-21 магнитная антенна 
Для растворов засоренных 
взвешенными частицами 

КК - 8 
КК - 9 

НЧ - индуктивный 10-21 
жидкостный виток 
между Тс Ти трансф. 

Для чистых и загрязнен-
ных растворов 

Погрешность измерений =2,5 % сигнала. НЧ – низкочастотные, ВЧ - высокочастотные. 
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Рис. 1.  Принципиальная оптическая схема промышлен-
ного нефелометра. 1 - лампа просвечивания; 2 - линза; 3 
- шарообразная кювета с пробой; 4 - фотодетектор 

Рис. 2. График зависимости тока фотодетектора от коли-
чества коллоидных частиц в растворе 
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Кроме того, используются низкочастотные бесконтактные кондуктомеры с трансформа-
торным преобразователем типа КИП-1, КНЧ-10М и высокочастотный бесконтактный кондук-
томер с индуктивной или измерительной ячейкой типа КВЧ-В3. Кондуктомеры ВЧКК (10-7-10) 
сим/м, ОК-302, ОН-301 - 3 МГц; 60 дк, 821 А - 7 МГц. 
Отдельная группа методов измерения общей минерализации связана с измерением относитель-
ной диэлектрической проницаемости воды. В основе этих методов лежит измерение емкости 
конденсатора, в качестве диэлектрика у которого выступает вода с растворенными в ней веще-
ствами.  

При использовании данных методов следует учитывать, что диэлектрическая проницае-
мость воды зависит нескольких факторов. 

На рис. 3 на основе данных [2] приведена зависимость относительной диэлектрической 
проницаемости εr воды от температуры T. 

Рис. 3. График зависимости относительной диэлек-
трической проницаемости εr воды от температуры T 

 

Получено аналитическое выражение зави-
симости относительной диэлектрической про-
ницаемости εr воды от температуры T 

214,883875,0106 23   TTr , 
достоверность аппроксимации R2=0,99 

Диэлектрическая проницаемость чистой 
воды для постоянного электрического поля рав-
на 81 при 20 °C. В переменном электрическом 
поле диэлектрическая проницаемость воды 
снижается с ростом частоты приложенного 
электрического поля, достигая значения 4-5 для 
частот больше 1012 Гц. 

На основе данных исследований Ю.Е. Мар-
ковского, А.А. Зори [3], на рис. 4 приведена за-

висимость резонансной частоты измерительной ячейки от кажущейся диэлектрической прони-
цаемости раствора.  

Рис. 4. Зависимость резонансной частоты f измери-
тельной ячейки от кажущейся диэлектрической проницае-
мости раствора * 

 
Получено аналитическое выражение зави-

симости резонансной частоты измерительной 
ячейки от кажущейся диэлектрической прони-
цаемости раствора 

4457,0*3,3984  f , 
достоверность аппроксимации R2=0,98 

В отличие от воды, большинство солей, ок-
сидов металлов и органических веществ имеют 
низкую диэлектрическую проницаемость, не 
превышающую 10 единиц при 20 °C, поэтому 

присутствие этих веществ в воде в условиях гидрорежимных наблюдательных скважин может 
быть достоверно обнаружено и измерено с помощью методов измерения диэлектрической про-
ницаемости растворов. 

Постановка задания. Проанализировать методы измерения общей минерализации воды, 
выделить факторы, которые влияют на процесс измерения, оценить применимость каждого из 
методов для проведения исследований в полевых условиях. 

Изложение материала и результаты. Классический метод, с одной стороны, считается 
наиболее точным, а с другой стороны требует наличия определенного оборудования и лабора-
торных условий и занимает довольно продолжительное время для получения результатов. В 
полевых условиях использование данного метода является неэффективным с точки зрения за-
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трат времени. Его использование наиболее актуально в процессе научных разработок в качест-
ве контрольного метода. 

Методы, основанные на эффекте Тиндаля, позволяют определить размеры, форму и кон-
центрацию коллоидных частиц и макромолекул. Для измерения общей минерализации воды 
они малоприменимы, но могут иметь ценность как корректирующие. 

Использование показателя преломления для определения уровня минерализации становит-
ся эффективным при высокой минерализации воды, от 30 г/л и выше, при низких уровнях ми-
нерализации добиться высокой точности измерения сложно, поэтому эффективность данного 
метода измерения минерализации невысока.  

Тем не менее, в комбинации с другими методами измерения уровня минерализации этот 
метод позволит расширить диапазон измеряемых величин. Данный метод измерения также от-
личается относительной простотой и высокой скоростью получения результата. Однако коэф-
фициент преломления также зависит и от температуры исследуемого раствора, что следует 
учитывать в процессе измерения. 

В процессе эксплуатации кондуктометров с погружными электродами возникает явление 
поляризации электродов ионами солей металлов, содержащихся в воде, поэтому возникает не-
обходимость очищать электроды в процессе эксплуатации. Использование переменного тока 
позволяет снизить явление поляризации. 

Кондуктометрические методы отличаются относительной простотой реализации в готовых 
технических решениях и предоставляют возможность быстрого получения результатов измере-
ний, что является важным фактором для проведения автоматизированных исследований гидро-
режимных скважин в полевых условиях. Однако недостатки данных методов следует обяза-
тельно учитывать и искать пути их устранения, чтобы повысить эксплуатационные характери-
стики измерительных устройств. Также с помощью этих методов можно определить только 
общую минерализацию воды. 

Применение методов измерения диэлектрической проницаемости усложнено тем, что ди-
электрическая проницаемость значительно зависит от температуры и этот фактор обязательно 
надо учитывать, но с учетом условий гидрорежимных наблюдательных скважин, где колебания 
температуры относительно невелики, применение этих методов оправдано. Кроме того, как 
следует из научных источников, адаптация и усовершенствование этих методов позволит изме-
рять не только уровень общей минерализации воды, но и измерять содержание отдельных ми-
неральных компонент.  

Следует отметить, что конструкционно-техническая реализация данных методов позволит 
получить определенные преимущества, поскольку электрический контакт с водой и явление 
поляризации электродов отсутствует. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Анализ методов измерения общей 
минерализации воды на современном этапе развития науки и технологий показал следующее: 

каждый из методов обладает как достоинствами, так и недостатками, и их следует усовер-
шенствовать; 

ни один из рассмотренных методов в отдельности не обеспечивает точность измерений и 
простоту применения в полевых условиях; 

для обеспечения необходимой точности в полевых условиях необходимо использовать 
комбинированные методы измерения минерализации воды. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ОЧИСТКИ ГАЗОВ В ЦИКЛОННОМ КОЛЛЕКТОРЕ 

 

Циклонный коллектор - это принципиально новое устройство, который представляет собой несколько цикло-
нов, соединенных между собой специальным образом. Невозможно представить себе современную науку без широ-
кого применения математического моделирования. Сущность этой методологии состоит в замене исходного объекта 
его «образом» - математической моделью. Все естественные и общественные науки, использующие математический 
аппарат, по сути - занимаются математическим моделированием: заменяют объект исследования его математической 
моделью, и затем изучают последнюю. Связь математической модели с реальностью осуществляется с помощью 
цепочки гипотез, идеализаций и упрощений. С помощью математических методов описывается, как правило, идеа-
льный объект, построенный на этапе содержательного моделирования. Эта область науки зародилась несколько ве-
ков назад. Но стала приобретать современные черты, и развиваться особенно интенсивно с началом компьютерной 
революции - во II половине XX века. «Этот «третий метод» познания, конструирования, проектирования, сочетает в 
себе многие достоинства как теории, так и эксперимента. Работа не с самим объектом (явлением, процессом), а с его 
моделью дает возможность безболезненно, относительно быстро и без существенных затрат исследовать его свойст-
ва и поведение в любых мыслимых ситуациях (преимущества теории). В то же время вычислительные (компьютер-
ные, симуляционные, имитационные) эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь на мощь современ-
ных вычислительных методов и технических инструментов информатики, подробно и глубоко изучать объекты в 
достаточной полноте, недоступной чисто теоретическим подходам (преимущества эксперимента). Неудивительно, 
что методология математического моделирования бурно развивается, охватывая все новые сферы - от разработки 
технических систем и управления ими до анализа сложнейших экономических и социальных процессов» - из моно-
графии основоположника научного направления в Советском Союзе академіка А.А. Самарского. 

Ключевые слова: циклонный коллектор, математическая модель, аналитический путь 
 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Математическую модель 

можно считать построенной, когда идеальный объект изучаемого явления выбран, и математи-
чески описан, т.е. известна система уравнений и неравенств, которым подчиняются параметры 
модели. Теперь остается исследовать построенную модель. Можно это сделать двумя путями. 
Во-первых, аналитически, на основе разработанных в прикладной математике методов, - если 
модель достаточно проста и поддается такому подходу. Аналитический путь обладает сущест-
венными преимуществами - он прозрачен и нагляден. Позволяет выявить зависимости между 
параметрами, и сделать рекомендации по улучшению самой модели или изучаемого техниче-
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ского устройства. Однако есть и существенный недостаток - проанализировать, таким спосо-
бом, возможно лишь достаточно простые модели. Чтобы это понять, достаточно вспомнить, что 
алгебраические уравнения выше четвертой степени - в общем виде неразрешимы. Аналитиче-
ски взять интеграл можно лишь от весьма небольшого числа элементарных функций. А что же 
касается дифференциальных уравнений - основного математического аппарата построения мо-
делей, то здесь, вообще, более или менее полному анализу поддаются лишь простые, линейные 
уравнения. Но они описывают закономерности природы весьма грубо и приближенно. Больше-
го понимания явлений можно достичь на основе нелинейных моделей, однако общего метода 
их исследования не существует. И к каждой новой задаче нужно искать свой, индивидуальный 
подход. Второй путь - исследовать модель численно, с помощью компьютеров. При современ-
ной их мощности, можно работать с моделями любой сложности.  

Анализ исследований и публикаций. Вопросам пылеулавливания посвящены работы 
крупных ученых, среди них труда П.В. Бересневича, Ф. Гагауза, В.В. Дьякова, Е.И. Ефремова,  
Б.Д. Росси, В.Г. Слюсаренко, Н.И. Быстрого, А.П. Янова, И.Ф. Ярембаша, В.Н. Хмелев и др. 
[1,2], в которых изложены теоретические и прикладные вопросы осаждения пыли под действи-
ем центробежных сил. Во второй половине ХХ века возник даже новый термин - вычислитель-
ный эксперимент. Это самый дешевый вид эксперимента, поскольку все что для него нужно - 
это всего лишь компьютер. И исследовать не слишком сложные (инженерные, технические) 
задачи, подобные той, которая рассматривается в диссертации, - можно даже в домашних усло-
виях. Выполненный анализ современного состояния вопросов пылеулавливания дробильных устано-
вок шахт показал, что существующие методы и средства этой борьбы не соответствуют современным 
требованиям. Эффективность мероприятий пылеулавливания невысока. Действующие средства вен-
тиляции нуждаются в реконструкции, а устройства пылеулавливания требуют замены на более сове-
ршенные. Учитывая технологическое несовершенство средств пылеулавливания, низкую эффектив-
ность их работы при измельчении сырья, вследствие чего концентрация пыли и вредных газов на ра-
бочих местах в большинстве случаев превышает допустимые величины, что приводит к развитию 
пылевого бронхита и силикоза у рабочих, целью научной работы является уменьшение содержания 
вредных примесей в атмосфере рабочей зоны при измельчении сырья до нормативных величин рег-
ламентирован промежуток времени путем подавления пылевых выбросов. 

Постановка задачи. Целью работы является создание нормальных санитарно-гигиенических 
условий труда на рабочих местах с неорганизованными источниками пылеобразования. Для до-
стижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие задачи: изучить совре-
менное состояние загрязнения атмосферы в рабочей зоне дробильных фабрик и обосновать вы-
бор способа и средств пылеулавливания при транспортировке сырья, рассмотреть принципиально 
новые методы пылеулавливания, разработать инновационные пылеуловители. 

Изложение материала и результаты. При оценке эффективности работы пылеуловителей 
принимают во внимание: 

общую эффективность обеспыливания, или количество пыли, задержанной в пылеуловите-
ле (по отношению к количеству пыли, содержащейся в обеспыливаемом газе); 

фракционную эффективность, определяющую полноту улавливания частиц определенных 
размеров (ее выражают процентом отделенных в пылеуловителе частиц пыли определенных 
размеров); 

остаточное содержание пыли в газе при выходе его из пылеуловителя; 
распределение остатка пыли в газе по размеру частиц или по скорости витания».   
Кроме того, существенным фактором для оценки эффективности пылеуловителей является 

расход потребляемой энергии. А при подборе того или иного типа пылеуловителя - частота ра-
спределения дисперсности фракций.  

Основным показателем, характеризующим работу аппаратов очистки воздуха от пыли, в 
тех или иных конкретных случаях их применения, является коэффициент (степень) очистки 
(эффективность обеспыливания), % 
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где Мвх, Мул и Мвых - массовый расход частиц пыли, содержащихся в газах соответственно на 
входе в аппарат (т.е. до очистки), уловленных в аппарате и на выходе из аппарата (после очист-
ки), кг/с. 

И, наконец, зная все размеры, для полноты картины, вычертим выбранный одиночный ци-
клон в масштабе. 

Рис. 1. Течение воздуха в циклонном коллекторе 
 
Общую эффективность аппарата ε определяют по фракционной 

эффективности следующим образом 
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где Мф.i - массовый расход пыли соответствующей, i-й, фракции, по-
ступившей в аппарат, кг/с; εф.i - фракционная эффективность улавли-
вания по данной, i-й, фракции, % [3]. 

 
В циклонных аппаратах формируются сложные потоки, аэроди-

намические параметры которых (скорости, давления, концентрации 
частиц загрязнителей и их фракционный состав) непрерывно меняют-
ся. Методы теоретического определения коэффициентов очистки из-
за значительного расхождения результатов с опытом неприменимы 
для практического использования.  

Из эмпирических методов наиболее надежны расчеты по фракци-
онным коэффициентам очистки, найденным экспериментально [3].  

Необходимо найти: 
производительность (объемные расходы):  
верхней секции Qверх, 
всего циклонного коллектора Qколл; 
скорость в верхней секции; 
размер верхней секции; 
критический диаметр пылинок и степень очистки верхней секции εверх; 
степень очистки всего циклонного коллектора εколл. 
Определяются параметры только верхней секции и всего аппарата, поскольку для нижней 

секции – все уже известно. 
Объемные расходы Qверх и Qколл 
Принимаем, что расходы в верхней и нижней секциях равны между собой  

Qверх=Q=1 м3/с. 
Искомый общий расход – по первому закону Кирхгофа [3], м3/с. 

Qколл=Q+Qверх=1+1=2   

Скорости в верхней секции верхвыхлоп
верх
вход      ,,  

При их определении принимается главная гипотеза - соответствующие скорости, во всех 
секциях составного циклонного коллектора, - равны между собой, т.е. искомые скорости, м/с 

.60,2;3,23;4,14   верхвыхлоп
верх
выхлопвход

верх
вход  

Этот момент необходимо обосновать. 
Прежде всего, если проанализировать конструкцию циклонного коллектора, то можно за-

метить, что он состоит из двух циклонных секций, соединенных параллельно. Действительно: 
каждая секция имеет отдельный вход; 
секции работают независимо; 
они имеют общий выход. 
Далее, поток перераспределяется между секциями таким образом, что гидравлические по-

тери давления во всех секциях равны между собой (согласно второго закона Кирхгофа [2]. 
И, наконец, прохождение воздуха через любую секцию - это преодоление местного сопро-

тивления.  

Qв

Q

Qк
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По формуле Дарси-Вейсбаха [2], потери давления на местном сопротивлении пропорцио-
нальны скоростному напору. Коэффициент пропорциональности, для конкретного местного со-
противления (за редкими исключениями), находится экспериментально. Необходимо подчерк-
нуть, что при решении рассматриваемой задачи знание величин коэффициентов не нужно. Дей-
ствительно, согласно рис. 1, при прохождении воздуха через любую секцию, он испытывает: 

сначала - поворот вниз на 90°; 
в нижней части секции - разворот на 180°; 
выход. 
В таком случае, коэффициенты местных сопротивлений всех секций равны между собой. 

Отсюда и следует равенство соответствующих скоростей во всех секциях. 
Размеры верхней секции Dверх, dверх, aверх, bверх, Hверх  
Рассмотрим, прежде всего, входной патрубок [2], мм 

aверх=a =375; bверх =b = 185. 
Для всей верхней секции циклонного коллектора, мм 

Dверх = D = 700. 
Далее, искомый диаметр выхлопной трубы (верхней секции, и всего циклонного коллектора), мм 

.331331,0
3,23

2
22   
выхлоп

колл
верх

Q
d  

Переходим к расчету высоты верхней секции   . 
Циклон, для нижней секции циклонного коллектора, был выбран ранее. И, как уже указы-

валось, он обладает лучшими характеристиками.  Поэтому, естественно, принять для верхней 
секции такое же соотношение между искомой высотой и диаметром. В таком случае Нверх=Нцикл 
= 375 мм, где Нцикл – высота цилиндрической части нижнего циклона.  

У нижней секции и у всего аппарата есть коническая часть. У верхней секции ее нет, и вы-
сота цилиндрической части совпадает с полной высотой секции (рис. 2). 

Рис. 2. Схема циклона 
Поскольку известны все размеры циклонного коллектора, то мож-

но вычертить весь аппарат - в масштабе. 
 

Как показывает опыт, «маленькие циклоны, 
диаметром всего 5-15 см, оказались значительно 
эффективнее ранее применявшихся больших ап-
паратов, диаметром в несколько метров и, соеди-
ненные параллельно в батареи, получили под на-
званием «мультиклонов» широкое распростране-
ние в технике.  

По литературным данным, они могут дать эф-
фективность до 99 % для частиц с диаметром d≈6 
мкм» [6].  

Стоит заметить, что этот диаметр соответст-
вует диаметру исследуемой монодисперсной пы-
ли, то есть такой пыли, которая образуется при 
измельчении железной руды в конусных дробил-
ках.  

                  Рис. 3 Циклонный коллектор 
Лучшее качество работы маленьких циклонов связано с тем, что режим течения в них - ла-

минарный.  
В этом случае турбулентные пульсации не взметывают пыль. Далее, как отмечено в [8], 

«циклоны больших размеров имеют худшие показатели по очистке. И поэтому часто, для дос-
тижения необходимой пропускной способности, компонуют группы циклонов меньшего диа-
метра.  

Группы циклонов обычно имеют общие подводящие и отводящие коллекторы, объединен-
ный пылесборник. Общее количество циклонов в группе может быть доведено до 16, однако 
более 8 циклонов компоновать вместе нежелательно.  
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При большом числе циклонов практически невозможно организовать равномерное распре-
деление газов ко всем аппаратам, что приводит к нерасчетным режимам их работы и сущест-
венному снижению степени очистки газа.  

Ухудшают очистку и перетоки пыли в общем бункере, из-за которых она интенсивнее, чем 
в одиночных циклонах, захватывается очищенным газом. 

Искомая, общая степень очистки циклонного коллектора - по ее определению, с помощью 
очевидных преобразований. 

При расчете, для степени очистки нижней секции выбрано ее эмпирическое значение, по-
скольку оно - точнее.  

Однако степень очистки верхней секции - теоретическая величина, так как эксперимен-
тальных данных нет. 

Далее, массовые расходы пыли, поступающей в верхнюю и нижнюю секцию, равны между 
собой.  

И, действительно, массовый расход пыли равен произведению концентрации пыли на объ-
емный расход воздуха - по определению.  
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Но ведь объемные расходы, поступающие в секции, равны (по условию задачи).  
В свою очередь, концентрации пыли также равны (запыленный воздух и пыль в нем - одни 

и те же). 
Выводы. Итак, общая степень очистки циклонного коллектора оказалась равной просто 

среднему арифметическому степеней очистки секций.  
Этот результат справедлив для параллельного соединения секций - при любом конструк-

тивном решении.  
Полученный результат - завышенный, так как завышена теоретическая степень очистки 

верхней секции. 
Более правдоподобное значение эффективности циклонного коллектора можно получить, 

если предположить, что точная степень очистки верхней секции равна 91%, как и нижней.  

Тогда, очевидно, %,91точн
колл  но это всего лишь предположение.  

И окончательный результат - только из эксперимента. 
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ЗАСОБИ ЗНИЖЕННЯ ШУМУ НА ТЕРИТОРІЯХ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК 
ГОЛОВНОГО ПРОВІТРЮВАННЯ ШАХТ 

 
Необхідність забезпечення ефективного провітрювання під час збільшення додаткових гірничих виробок вима-

гає, у ряді випадків, переведення вентиляційних установок на підвищений режим роботи. Значна кількість вентиля-
ційних установок  головного провітрювання (ВУГП) шахт у Кривбасі розташовані в селитебних зонах або в безпосе-
редній близькості від них. Необхідність переведення вентиляторів на підвищений режим роботи за рахунок збіль-
шення числа обертів ротора призвело до різкого  зростання шуму як в приміщеннях вентиляторних установок, на їх 
санітарно-захисних зонах та на територіях, які прилягають до цих зон. Проблема ускладняється також тим, що між 
гранично-допустимими рівнями шуму на території санітарно-захисної зони вентиляторних установок та допустими-
ми рівнями шуму на територіях житлових забудов селитебної території існує значне нестикування. Вирішення вка-
заних проблем підтверджує актуальність виконання даної роботи. 

Особливості визначення селитебної території  в Кривбасі полягає в тому, що вони наближаються до територій 
таких інтенсивних випромінювачів шуму як вентиляторних установок головного провітрювання шахт та компресор-
них станцій із відцентровими компресорами (РКСЦВ). Ця проблема для ВУГП була встановлена ще в 60-х роках, а 
для  РКСЦВ в 90-х роках, але актуальність цієї проблеми продовжує зростати. 

В роботі наведені дані про рівні звуку на територіях вентиляторів і показано, що вони досягають 80-81 дБА, а в 
приміщенні приводних двигунів вентиляторів - 85-89 дБА. Конструктивні особливості  виконання вентиляторної 
установки із використанням екрануючих плит, які розташовані над дифузором призвело до зростання рівнів звуку на 
відстань в горизонтальній площині до 800 м для п=300об/хв та до 1600 м для п=600 об/хв ротора. 

Для зменшення рівнів звуку на території вентиляторів виконано ліквідацію плит над дифузорами, встановлення 
акустичних екранів вздовж стінок дифузорів з розворотом напрямку звукових хвиль від 60° до 90°, перетворення 
акустичних екранів в камерний глушник шуму із розворотом напрямку звукових коливань на 90° в горизонтальній 
площині. Для підвищення ефективності камерного глушника шуму виконані  дослідження звукопоглинаючих мате-
ріалів і доведена можливість використання  загартованого шлаку «керамзіту» із врахуванням також економічності та 
доступності. Комплекс вказаних засобів дозволив знизити рівні звуку на території вентиляторів на 11 дБА. 

Ключові слова: шахта, вентилятор, шум, захисна зона, засоби зниження шуму, селитебна територія. 
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Інтенсифікація добу-

вання залізної руди підземним способом вимагає ефективного забезпечення провітрювання ша-
хтних виробок та робочих місць. Це привело до більш широкому використанню потужних від-
центрових вентиляторних установок головного провітрювання шахт (ВУГП). Характерним для 
таких вентиляторів є більш інтенсивне (чим у осьових вентиляторів) випромінювання шуму, в 
ряді випадків, інфразвукових складових [1].  

                                                       
© Швидкий М.І., Афанасьєв В.Д., Раченко Н.О., Страсбургер А.М., 2016 
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Це призвело до зростання рівнів шуму на промплощадках вентиляторних установок, а та-
кож зростанням зон підвищених рівнів шуму вздовж напрямку викиду стисненого повітря та 
розширенням такої зони в горизонтальній площині. 

Проблема зниження шуму вентиляторних установок головного провітрювання  вперше в 
гірничорудній промисловості виникла в 50-х роках.  

В інституті НДГІ засновником лабораторії боротьби з шумом та вібрацією Б.Я. Конограєм 
була доведена необхідність проведення науково-дослідних робіт для вирішення цієї проблеми. 

На основі результатів досліджень для шахт Кривбасу були розроблені пластинчасті глуш-
ники шуму, особливістю яких було використання євпаторійського ракушняка для виготовлення 
звукопоглинаючих пластин. 

Аналіз досліджень та публікацій. Зниження шуму вентиляторних установок головного 
провітрювання шахт, які знаходяться в експлуатації, накладає великі обмеження на можливість 
використання раніше розроблених конструктивних рішень [2]. Переважно використовуються 
методи та засоби зниження шуму на шляху його розповсюдження від вентилятора [3]. У біль-
шості випадків в таких конструкціях використовуються пластинчасті глушники шуму, елемен-
ти яких розташовуються у повздовжній горизонтальній частині повітроводу для викиду стис-
неного повітря із шахти в атмосферу. Разом з тим, ВУГП шахт, в яких використовуються вен-
тилятори типу ВЦД 31,5 згідно схеми, наведеній на рис. 1, виключають можливість викорис-
тання такої компоновки глушників шуму. 

Рис. 1. Схема розміщення вентилятора ВЦД-31,5 М 
та рівні звуку в приміщенні вентилятора і за приміщенням: 
1 - дифузор вентиляторів; 2 - екрануюча пластина; 3 - ка-
біна спостерігання 

 
Постановка завдання. На основі результа-

тів досліджень особливостей формування зву-
кового поля навколо ВУГП ш. «Флангова» ВАТ 
«Кривбасзалізрудком» поставлено завдання 
розробити та випробувати в промислових умо-
вах засоби зниження шуму, які забезпечують 
захист обслуговуючого персоналу під час вико-
нання робіт у приміщенні та на території венти-
ляторної установки, а також визначити величи-
ни проміжних зон між санітарно-захисної зони 
навколо вентиляторів та зоною розташування 

житлових забудов на  селитебній території. 
Викладення матеріалу та результатів. Конструктивне виконання ВУГП шахти із викори-

станням вентиляторів типу ВЦД 31,5, схема якої наведена на рис. 1, передбачає використання 
короткого повітроводу, розташованого під кутом 60° до горизонту і наявності захисних екранів 
2 над дифузорами. Орієнтування вісей повітроводів виконано в напрямку до території житло-
вих масивів, а встановлення екранів призвело до концентрації звукових коливань в цьому ж 
напрямі. Для визначення особливостей шумоутворення ВУГП шахт проведено вимірювання 
рівнів звуку в приміщеннях привідних двигунів вентиляторів, дані про які наведені на рис. 1, 
також рівні звукового тиску і рівні звуку на промплощадці вентиляторів на відстані 35 м від 
дифузорів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рівні звукового тиску та рівні звуку на промплощадці вентиляторної установки 

ш. Флангова на відстані 35 м від дифузорів 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

Вентилятор 
Число обертів, 

об/хв 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Рівні звуку, 

дБА 
№1 
φ: 
45° 
90° 

300 
85 
90 

72 
73 

75 
76 

70 
70 

65 
62 

57 
55 

50 
49 

42 
40 

71 
71 

№2 
φ: 
45° 
60° 
90° 

600 93 
92 
82 

86 
87 
81 

87 
88 
87 

78 
78 
77 

72 
73 
72 

65 
67 
67 

59 
60 
61 

52 
52 
54 

81 
81 
80 
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Результати досліджень рівнів звуку в приміщенні вентиляторних установк показали, що 
для режиму роботи 600 об/хв. Рівні звуку на площадці робочого вентилятора досягають 84-85 
дБА, а на площадці резервного вентилятора - 78-79 дБА. Рівні звуку в кабіні нагляду, яка роз-
ташована на площадці резервного вентилятора, досягають 62-63 дБА. Під час роботи резервно-
го вентилятора вони досягають 69-70 дБА. 

Результати вимірювань шуму на площадці (табл. 1), які виконані санітарною лабораторією 
ПАТ «КЗРК», показали, що переведення вентиляторів на режим роботи 600 об/хв привело до 
зростання рівнів звуку на 10 дБА. Показано, що рівні звуку практично не залежать від кута 
установки спрямляю чого апарата за винятком складових в діапазоні частот 45-90 Гц. Основні 
частоти імпульсного випромінювача звукових частот для п=300 об/хв. становлять 40 і 80 Гц, а 
для п=600 об/хв. - 80 та 160 Гц. Це привело також до зростання сприйняття працівниками та 
мешканцями селитебної території підвищеного рівня шуму. 

Подальше дослідження особливостей формування звукового поля навколо дифузорів вен-
тиляторів показали, що максимальні рівні звуку на відстані 45 м вздовж вісі повітроводу зі сто-
рони викиду повітряного потоку досягають 77 дБА, а із протилежної сторони від дифузорів - не 
більше 60-61 дБА. 

Дослідження інфразвукових коливань показали, що в діапазоні частот 2-16 Гц рівні дося-
гають 67-70 дБ. У діапазоні частот із середньо геометричною частотою 1 Гц рівні інфразвуко-
вих коливань не перевищує 78-80 дБ. 

Для забезпечення допустимих рівнів звукового тиску в межах санітарно-захисної зони вен-
тиляторів виконано ряд технічних рішень згідно із виразом  

Rзпмнапекр LLLLL   

де ∆Lекр - ефект від зменшення рівнів шуму за рахунок ліквідації екранів над дифузорами; ∆Lнап 
- ефект від зміни направленості випромінювання звукових коливань; ∆Lзпм - зменшення інтен-
сивності звукових коливань за рахунок взаємодії із звукопоглинаючим матеріалом; ∆LR - зни-
ження рівня звукового тиску за рахунок збільшення відстані від території промплощадки вен-
тиляторів. 

Результати випробувань засобів зниження шуму вентиляторів показали, що рівні звуку на 
території санітарно-захисної зони (рис. 2) на відстані R45 м зменшилися від 77 дБА до 69 дБА 
(табл. 3) в напрямку розповсюдженню звукових коливань у бік селитебної території, а радіус 
санітарно-захисної зони для території житлової забудови зменшився від 1500 до 700 м.  

 
Рис. 2. Розташування точок вимірювання та території ВУГП 

після встановлення камерного глушника та розвороту потоку на 
90° в горизонтальній площині 

 
Тому, під час наближення селитебних територій 

до інтенсивних випромінювачів шуму необхідно пе-
редбачити проміжну зону для розташування зелених 
насаджень та забудов допоміжних призначень. 

Для підвищення ефективності звукових коливань 
використано покриття елементів додаткових констру-
кцій над дифузорами із термічно загартованого шлаку 
«керамзіту», коефіцієнти звукопоглинання якого на-
ведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Звукопоглинаючі властивості матеріалів 
 
 
Частота, Гц 

Тип матеріалу 
Питома вага, 
кг/м3 

Товщина, 
мм 63 125 250 500 

Плати ПП-80 [2] 80 60 0,10 0,31 0,7 0,95 
ЗП Блоки [2] 1600 100 0,20 0,40 0,80 0,70 
Керамзіт ø 0÷15 мм 500 100 0,15 0,18 0,32 0,85 
Керамзіт ø 15÷20 мм 470 100 0,20 0,23 0,35 0,48 
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У діапазоні частот до 150 Гц, де найбільш інтенсивне випромінювання шуму вентилятора-
ми, коефіцієнт звукопоглинання загортованого кермзіту з урахуванням його доступності та ва-
ртості, не поступається спеціальним звукопоглинаючим матеріалам. 

Дані про послідовність виконання розроблених пропозицій та рівні звуку після їх реалізації 
наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Рівні звуку на відстані 45 м від дифузорів 

Місця виконання вимірювання 
вздовж вісі дифузорів Послідовність виконання розробок 

робочий вентилятор резервний вентилятор 
збоку від дифузорів 

Без засобів зниження шуму 77 74 61 
Зняті екрани над дифузорами 73 71 57 
Установлені акустичні екрани вздовж стінок 
дифузорів 

72 71 59 

Установлено камерний глушник шуму із розво-
ротом потоку на 90° 

69 72 62 

Висновок та напрямок подальших досліджень. Результати виконаних досліджень пока-
зують, що: 

рівні звуку в приміщенні привідних двигунів вентиляторів та на території промплощадці 
ВУГП в межах санітарно-захисної із радіусом R=100 м перевищують гранично-допустимі вели-
чини; 

захист від шуму в приміщенні вентиляторів досягається за рахунок використання кабін на-
гляду із вікнами та дверми  підвищеної звукоізоляції, засобів індивідуального захисту від шуму 
та акустичних екранів між вентиляторами.  

Останні в першу чергу захищають від підвищення рівнів шуму працівників, які виконують 
ремонтні та регламентні роботи на площадці резервного вентилятора; 

зниження шуму на території ВУГП досягнуто за рахунок використання камерного глушни-
ка шуму та розвороту напрямку викиду повітря на 90° в горизонтальній площині; 

подальші дослідження з метою зниження рівнів шуму на територіях, які прилягають до са-
нітарно-захисної зони навколо вентиляторів, повинні проводитись з метою використання зву-
копоглинаючих пластин в конструкції камерного глушника та можливості використання еле-
ментів пластинчастих глушників; 

виконання цього завдання дозволить зменшити буферної зони між санітарно-захисною зо-
ною вентиляторів та територією житлових забудов селитебної зони. 
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способом. Доказано, что увеличение производительности карьера по руде ведет к непропорциональному увеличе-
нию объемов вскрышных работ.  

Вскрышные работы на карьерах являются вынужденной необходимостью: они удорожают добычу полезных 
ископаемых и увеличивают вредное влияние открытой разработки месторождений на окружающую среду. Поэтому 
для проектировщиков одной из приоритетных и проблемных задач является определение минимальных объемов 
вскрышных работ, обеспечивающих достижение заданной производительности по полезному ископаемому. 

Аналитически выведена зависимость изменения текущего коэффициента вскрыши от изменения производи-
тельности карьера по руде. Для условного карьера подобного по мощности и условиям залегания железорудным 
карьерам Кривбасса графически показано влияние производительности карьера по руде на объемы вскрышных ра-
бот. Для обеспечения нормальной работы карьеров и обеспечения эффективного использования горного оборудова-
ния, промышленных зданий и сооружений эти показатели проектируются постоянными на длительный период вре-
мени. Однако практика показывает, что проектные показатели по объемам добычи руды и выемки вскрышных пород 
постоянно изменяются в ту или иную сторону в зависимости от состояния экономики в мире и стране, от изменения 
потребности в полезном ископаемом и финансовых возможностей владельцев горных предприятий. 

Результаты проведенных исследований показали, что при увеличении производительности карьера по руде 
объемы вскрышных работ увеличиваются не пропорционально увеличению производительности по руде, а в боль-
шей степени; т.е., растет коэффициент вскрыши. Несоблюдение выявленных закономерностей при планировании 
горных работ часто приводит к отставанию вскрышных работ. На основе этого разработана методика определения 
размера отставания вскрышных работ от необходимых объемов. По этой методике были определены объемы отста-
вания вскрышных работ от необходимых на некоторых карьерах Кривбасса. 

Ключевые слова: вскрышные работы, производительность карьера, финансовые влзможности 
 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Вскрышные работы на 

карьерах являются вынужденной необходимостью: они удорожают добычу полезных ископае-
мых и увеличивают вредное влияние открытой разработки месторождений на окружающую 
среду. Поэтому для проектировщиков одной из приоритетных и проблемных задач является 
определение минимальных объемов вскрышных работ, обеспечивающих достижение заданной 
производительности по полезному ископаемому. 

Анализ исследований и публикаций. Совершенствованием методов планирования гор-
ных работ и проектирования карьеров постоянно занимались известные всему миру ученые: 
 Ю.И. Анистратов [1];  А.И. Арсентьев [2,3];  М.Г. Новожилов [4];  В.В. Ржевский [5,6]; Дри-
женко А.Ю. [7,8];  В.А. Ковальчук [9];  М.С. Четверик [10];  В.Г. Близнюков [11, 2] и др. 

Постановка задач. Цель настоящей работы: показать влияние производительности карьера 
по полезному ископаемому на объемы вскрышных работ и их основной показатель - коэффи-
циент вскрыши. 

Изложение материалов и результаты. Наиболее крупными карьерами Украины являются 
железорудные карьеры горно-обогатительных комбинатов (ГОК). Их проектная производи-
тельность по сырой руде составляет от 6 до 38 млн т в год, а текущие коэффициенты вскрыши - 
от 0,2 до 3 м3/т. Для обеспечения нормальной работы карьеров и обеспечения эффективного 
использования горного оборудования, промышленных зданий и сооружений эти показатели 
проектируются постоянными на длительный период времени. Однако практика показывает, что 
проектные показатели по объемам добычи руды и выемки вскрышных пород постоянно изме-
няются в ту или иную сторону в зависимости от состояния экономики в мире и стране, от изме-
нения потребности в полезном ископаемом и финансовых возможностей владельцев горных 
предприятий. 

На примере условного карьера, представленного разрезом на рис. 1, линией 1 показано по-
ложение горных работ при проектной производительности карьера по руде Ар. 

Рис. 1 Схема для определения взаимосвязи 
вскрышных работ и производительности карьера: 1 (-) и 
2 (- -) – положение рабочего борта карьера при работе с 
производительностью по руде Ар и Ар+ΔАр; ΔВн – увели-
чение нормативной ширины рабочей площадки при уве-
личении производительности карьера по руде на ΔАр; Вʹн 
– нормальная ширина рабочей площадки при работе 
карьера с производительностью по руде Ар+ΔАр 

 
Ширина рабочей площадки в карьере на 

рудных уступах определена по нормативам, м 
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где ВН - средняя ширина рабочей площадки в карьере, обеспечивающая наличие в нем норма-
тивного запаса руды и объема пустых пород, готовых к выемке, м; Bmin - минимальная ширина 
рабочей площадки в карьере, м;  - нормативный коэффициент готовых к выемке запасов руды 
(при полуторамесячном запасе руды этот коэффициент равен 0,125); lp - длина активного руд-
ного фронта в карьере, м; hy - высота рудного уступа, м. 

Если техника и технология добычи руды и выемки пустых пород одинаковы, то нормаль-
ная ширина рабочей площадки на вскрышных уступах определится аналогично, м 
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где Av - проектный объем вскрышных работ, м 3 /год; lv - длина активного вскрышного фронта, м. 
В этих формулах (1 и 2) ширина полосы, вмещающая готовые к выемке запасы руды и объ-

емы пустых пород, представлена вторым слагаемым. 

Текущий коэффициент вскрыши в представленном карьере определен по формуле, м 3 /м 3  
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где lv и lp - скорость горизонтального подвигания вскрышных и рудных уступов, м/год. 
При принятых ширине рабочей площадки, высоте уступов, производительности по руде и 

пустым породам, угол откоса рабочего борта карьера и текущий коэффициент вскрыши будут 
постоянными. 

При увеличении годовой производительности карьера по руде на Ap нормальная ширина 
рабочей площадки на каждом горизонте увеличится до, м 
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или на BH метров от ранее определенной по выражениям (1) и (2), м 
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Только в этом случае в карьере будут обеспечены нормативные запасы руды и объем пус-
тых пород, готовые к выемке. 

Как видно из рис. 1, при увеличении производительности карьера по руде на Ap необхо-
димо на горизонте -60 м увеличить ширину рабочей площадки на величину BH; на вышеле-
жащем горизонте (-45 м) - на величину 2BH и так далее до самого верхнего рабочего уступа. В 
этом случае все рабочие площадки в карьере будут увеличены до нормативных размеров. 

Дополнительный объем добычи от расширения рабочих площадок на всех уступах соста-

вит ApB, м 3 /год 
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где Lp2,Lp3,…,Lpi - длина активного рудного фронта 2-го, 3-го,…,i-го рабочих уступов в карьере, 
начиная с нижнего уступа; к - количество рудных уступов в карьере. 

Одновременно с расширением рабочих площадок до нормативных значений необходимо 
параллельно подвигать весь рабочий борт карьера для достижения заданного увеличения про-
изводительности карьера. Параллельное подвигание рабочего борта карьера обеспечит увели-
чение производительности карьера по руде на величину Apl, м

3/год 

pyppl lhLA  ,      (7) 

где lp - необходимое увеличение скорости подвигания уступов в горизонтальном направлении 
при увеличении производительности карьера по руде на величину lp, м/год. 
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Таким образом, заданное увеличение производительности карьера по руде от проектной 

определяется по формуле, м 3 /год 
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а скорость перемещения рабочего борта карьера в горизонтальном направлении, обеспечиваю-
щая заданное увеличение производительности, будет равна, м/год 
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Дополнительный объем вскрышных работ Av при увеличении производительности карье-
ра по руде по аналогии выводами формул (6-8) определяется по выражениям, м3/год  
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где AvB - дополнительный объем вскрышных работ от расширения рабочих площадок уступов 
до нормативной величины, м3/год; Avl - необходимый объем вскрышных работ при подвига-

нии рабочего борта карьера с постоянным углом откоса, м 3 /год; Lv2, Lv3,…,Lvi - протяженность 
фронта вскрышных работ на 2,3,…, і-м рабочих уступах карьера, м; lv - скорость перемещения 
рабочего борта карьера на вскрышных уступах в горизонтальном направлении, м/год. 

Для достижения заданной производительности по руде, с учетом ее увеличения, необходи-
мо чтобы на рабочих горизонтах сохранялись рабочие площадки нормальной ширины. Поэтому 
скорость горизонтального  подвигания добычных уступов lp должна быть равна скорости го-
ризонтального подвигания вскрышных уступов lv. 

Прирост объемов добычи произойдет с коэффициентом вскрыши, м 3 /м 3  
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а текущий коэффициент вскрыши станет равным, м 3 /м 3  
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Для случая, показанного на рис. 1, результаты расчета изменений текущего коэффициента 
вскрыши nt и объемов вскрышных работ Av в зависимости от изменения производительности 
карьера по руде Ap представлены графически на рис. 2. 

По графикам видно, что увеличение производительности карьера по руде должно сопрово-
ждаться увеличением текущего коэффициента вскрыши (линия 1) и объемом вскрышных работ 
(линия 2).  

Увеличение текущего коэффициента вскрыши и объемов вскрышных работ в большей сте-
пени, чем рост производительности карьера по руде, объясняется  необходимостью увеличения 
ширины рабочих площадок на уступах для создания в карьере нормативных запасов руды и 
объемов пустых пород, готовых к выемке. При увеличении производительности карьера по ру-
де планирование объемов вскрышных работ по постоянному коэффициенту вскрыши (линия 3) 
приведет к несоблюдению Норм технологического проектирования по готовым к выемке запа-
сам руды и объемов пустых пород. 
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Рис. 2. Зависимость текущего коэффициента вскрыши (1) и объе-
мов вскрышных работ (2) от производительности карьера по руде для 
случая, обусловленного только реконструкцией рабочего борта карьера: 
3 - постоянный коэффициент вскрыши; 4 - объем вскрышных работ при 
постоянном коэффициенте вскрыши; 5 - отставание вскрышных работ 

 
Выводы. Результаты проведенных исследований пока-

зали, что при увеличении производительности карьера по 
руде объемы вскрышных работ увеличиваются не пропор-
ционально увеличению производительности по руде, а в 
большей степени; т.е., растет коэффициент вскрыши. Несо-
блюдение выявленных закономерностей при планировании 

горных работ часто приводит к отставанию вскрышных работ. На основе этого разработана ме-
тодика определения размера отставания вскрышных работ от необходимых объемов. По этой 
методике были определены объемы отставания вскрышных работ от необходимых на некото-
рых карьерах Кривбасса [13]. 
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Мета. Метою роботи є дослідження механізму старіння ізоляції обмотки тягового двигуна кар’єрного самоски-
да при потраплянні у тріщини лакового покриття залізорудного пилу. Об’єктом дослідження є ізоляція якірної обмо-
тки тягового двигуна кар’єрного самоскида. Предметом дослідження є процес руйнування лобових частин якірної 
обмотки тягового двигуна кар’єрного самоскида під дією термомеханічних навантажень та електромагнітних влас-
тивостей часток залізорудного пилу.  

                                                       
 Вєснін А.В., Сістук В.О., Богачевський А.О., 2016 
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Методи дослідження. У роботі було використано комп’ютерне моделювання для проведення термічного аналі-
зу лакового покриття обмотки якоря тягового двигуна кар’єрного самоскида, аналізу напружено-деформованого 
стану лобових частин обмотки з урахуванням впливу залізорудного пилу певних фракцій, втомного аналізу лакового 
покриття обмотки при накопиченні пилу у її тріщинах, аналізу електромагнітної індукції котушки якоря. 

Наукова новизна. Наукову цінність представляє отримана вперше залежність проценту пошкодження ізоляції 
обмотки якоря тягового двигуна кар’єрного самоскида від наробітку тягового двигуна за різних дорожньо-
транспортних умов. 

Практична значимість. У роботі досліджено потрапляння і накопичення часток залізорудного пилу у тріщи-
нах лакового покриття якірної обмотки двигуна на різних стадіях розвитку даного процесу. За допомогою методу 
кінцево-елементного аналізу розглянуто процес руйнування лакового покриття з плином часу при наявності часток 
пилу у тріщинах різних шарів ізоляції. На основі отриманої залежності ступеня пошкоджень ізоляції від часу роботи 
двигуна, з’являється можливість прогнозування терміну служби двигуна з урахуванням особливостей перевізного 
процесу у кар’єрі.  

Результати. Проведений аналіз показав, що процес заповнення залізорудним пилом тріщин лобових частин 
ізоляції обмотки тягового двигуна пов'язаний із циклічним характером струмових навантажень, при наявності часток 
пилу у тріщинах температура лакового покриття перевищує температуру плавлення обмотки, що викликає значний 
прогин її лобової частини. При повному заповненні тріщин покриття частинками залізорудного пилу відбувається 
миттєве руйнування лобових частин ізоляції. 

Ключові слова: кар’єрний самоскид, тяговий двигун, старіння ізоляції, струмове навантаження, залізорудний 
пил, руйнування, триїнг, SolidWorks Simulation, термічний аналіз, втомний аналіз, термін служби. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та прикладними завданнями. Одними з найважли-
віших факторів зносу і старіння ізоляції якірних обмоток тягових електричних машин є механі-
чні і термомеханічні навантаження. Джерелами механічних впливів зазвичай є електродинаміч-
ні сили, неврівноваженість обертових частин, відцентрові зусилля, поштовхи й удари, що пере-
даються з боку приводів або механізмів. Термомеханічними є навантаження, що виникають у 
результаті періодичних нагрівів і охолоджень обмотки.  

На основі термічного кінцево-елементного аналізу ізоляції якірної обмотки тягових двигу-
нів постійного струму кар’єрних самоскидів вантажопідйомністю 136 т нами було встановлено, 
що періодичність їх нагріву та охолодження напряму пов’язана зі повздовжнім профілем трас, 
на яких відбувається перевезення гірничої маси [1]. Це дозволяє стверджувати, що незважаючи 
на інерційність протікання теплового процесу [2], динаміка термомеханічних навантажень які-
рної обмотки носить стрибкоподібний характер. Додатковим фактором впливу, вже механічно-
го, на процес старіння даного типу ізоляції є потрапляння у середину тягового двигуна залізо-
рудного пилу, який пропускає система охолодження та вентиляції тягового приводу [3]. Воло-
діючи електромагнітними властивостями [4], частинки пилу певної фракції створюють навколо 
себе власне електричне поле, тим самим, налипаючи на поверхні ізоляції обмотки та заповню-
ючи тріщини, що попередньо утворились під дією термомеханічних навантажень. Можна вису-
нути припущення, що такий характер взаємодії часток пилу з лаковим покриттям обмотки при-
зводить й до подальшого розкриття тріщин. Слід відмітити, що взагалі вплив електричного по-
ля на строки служби будь-якої ізоляції досліджено недостатньо.  

Отже, особливості руху на трасі та властивості вантажу безпосередньо впливають на про-
цес старіння ізоляції тягових електричних машин та обумовлюють специфіку її руйнування. У 
світі сказаного, зважаючи на описане вище специфічне поєднання термомеханічних й механіч-
них факторів впливу, необхідним стає дослідження процесу старіння ізоляції якірної обмотки 
тягового двигуна кар’єрного самоскида для умов експлуатації на родовищах з видобутку заліз-
них руд.  

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження процесу старіння обмоток електричних ма-
шин кар’єрних самоскидів можна проводити, спираючись на досвід експлуатації двигунів по-
стійного струму у складі приводів електропотягів. Відомо, що основними факторами впливу на 
безвідмовність роботи таких двигунів є температура та вологість навколишнього повітря, вели-
чина, коливання та час впливу струмового навантаження, інтенсивність та схема вентиляції 
двигуна [0]. Струмові навантаження, які залежать від режимів експлуатації техніки, розгляда-
ються у якості основного чинника теплового старіння ізоляції. У зв’язку з цим, з метою визна-
чення термінів служби ізоляції перед усім, використовується закон температурного старіння 
(Вант Гоффа Арреніуса) [0]. При цьому життєвий цикл електричної машини представлено у 
вигляді лінійної залежності її ресурсу від часу експлуатації, де кут між графіком та віссю орди-
нат є швидкістю старіння ізоляції [7]. Випробування електричної машини в камері теплоти та 
вологи, на вібростенді при впливі на неї певної вологості, температури та віброшвидкості до-
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зволяє отримати дані про згасання акустичних сигналів, пов’язаних зі зміною модуля пружнос-
ті ізоляції, що говорить про ступень її старіння [5,7,8]. Встановлення термінів служби ізоляції в 
залежності від інших факторів потребує низькі додаткових експериментальних досліджень з 
обробкою результатів за допомогою регресійного аналізу, що не дозволяє використовувати 
отримані залежності при зміні вхідних параметрів [7,8]. Важливим параметром, що необхідно 
враховувати при аналізі впливу температури на процес старіння ізоляції, є визначення точок 
локального перегріву. Методом САЕ-моделювання, нами було встановлено, що для якірних 
обмоток тягових двигунів кар’єрних самоскидів, місцями, що характеризуються підвищеними 
температурами у процесі експлуатації, є лобові частині обмотки збоку щіточно-колекторного 
вузла [0]. Слід зауважити, що саме складні конструктивні особливості якірної обмотки обумов-
люють вирішення задачі теплопередачі за допомогою CAE-моделювання. Незважаючи на знач-
ний об’єм експериментальних та теоретичних досліджень процесу старіння ізоляції електрич-
них машин, чистота охолоджуючого повітря залишається тим фактором, вплив якого висвітле-
но недостатньо, а механізм руйнування лакового покриття якірної обмотки тягового двигуна 
кар’єрного самоскида при потраплянні у тріщини покриття часток залізорудного пилу взагалі 
не розглядається у відкритих джерелах.  

Постановка задачі. Метою роботи є розкриття механізму старіння ізоляції обмотки тяго-
вого двигуна кар’єрного самоскида з урахуванням впливу електромагнітного залізорудного пи-
лу, що потрапляє у порожнину двигуна з охолоджуючим повітрям.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 
дослідити процес заповнення залізорудним пилом тріщин лобових частин ізоляції обмотки 

тягового двигуна; 
розкрити механізм руйнування лобових частин ізоляції при налипанні часток залізорудного 

пилу;  
провести втомний аналіз лобових частин ізоляції обмотки з урахуванням наявності залізо-

рудного пилу у її дефектах; 
встановити залежності проценту пошкоджень ізоляції від наробітку тягових двигунів з 

урахуванням агресивного впливу часток залізорудного пилу. 
Викладення матеріалу і результати. Загальне руйнування ізоляції, викликане різними 

причинами (тепловими, механічними, електричними), супроводжується розшаруванням і роз-
пушенням ізоляції, утворенням в ній пор, порожнин (повітряних або газових прошарків), трі-
щин [2,0]. З появою таких неоднорідностей в ізоляції розвиваються іонізаційні процеси, що су-
проводжуються прогресуючим її руйнуванням. У порожнинах ізоляції, особливо при перенап-
руженнях, виникають часткові розряди, що руйнують окремі шари ізоляції за рахунок теплово-
го ефекту і механічного розщеплення.  

Крім того, розряди супроводжуються хімічними реакціями з утворенням озону, взаємодія 
якого з азотом повітря і парами води призводить до утворення азотної кислоти, що руйнівно діє 
на ізоляцію [0].  

У процесі перевезення гірничої маси відбувається нагрів струмопровідних елементів елект-
ромеханічної трансмісії, під час якого лобові частини якірної обмотки деформуються з руйну-
ванням лакового покриття переважно з утворенням тріщин у вигляді деревоподібних триїнгів.  

Термічний та втомний кінцево-елементний аналіз лобових частин якірних обмоток тягових 
двигунів кар’єрних самоскидів БелАЗ-75131 дозволив встановити місця локалізації міротріщин 
[0,0], що виникають під впливом коливань струмових навантажень, обумовлених циклічністю 
транспортного процесу з використанням автомобільного промислового транспорту.  

Вірогідність потрапляння залізорудного пилу в триїнги, що утворюються, пов’язана з робо-
тою системи охолодження та вентиляції тягового приводу та безпосередньо визначається елек-
тромагнітними властивостями часток пилу. 

Можливість затримання часток пилу певної фракції у тріщинах виникає у разі перевищення 
електромагнітної сили, утворюваною частинкою, сили охолоджуючого повітря, за якої система 
охолодження не здатна видувати високодисперсний пил з триїнгів.  

Для встановлення даної можливості необхідно провести розрахунок величини магнітної індук-
ції котушки якоря. З цією метою обрано програмний продукт ELCUT [12], що використовується 
для теплового та електромагнітного аналізу твердих тіл.  
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Епюру магнітної індукції поперечного розрізу котушки якоря, отриману за результатами моде-
лювання, представлено на рис. 1.  

Велична магнітної індукції має максимальні показники на поверхневих частинах обмотки 
та коливається від 0,06 Тл до 0,12 Тл, що перевищує силу охолоджуючого повітря майже у 4 
рази (рис. 2).  

Отже, величини електромагнітної індукції котушки якоря достатньо для налипання часток 
пилу на лаковій поверхні у випадку потрапляння останніх в електромагнітне поле котушки.  

    
 

Рис. 1. Магнітна індукція котушки якоря у розрізі Рис. 2. Графік діючих сил на частинки пилу 
 

При попаданні частинки пилу в знову утворювальну тріщину, вона залишається у ній, не-
зважаючи на повітряний обдув обмотки. Наступна частинка пилу провштовхує попередню 
углиб покриття.  

Рис. 3. Візуалізація процесу накопичення залізорудного пилу у тріщинах 
ізоляції 

 

Процес повторюється до переходу пилу, що накопляється, на 
нові шари лаку (рис. 3,4).  

При цьому виникає фіксація часток пилу за рахунок циклів 
температурного розширення та стиснення ізоляційного матеріалу, коли при розширенні части-
нка проникає вглибину лакового шару, а при стисненні вона фіксується на даній глибині.  

Рис. 4. Візуалізація процесу накопичення залі-
зорудного пилу у тріщинах ізоляції у розрізі 

 
Циклічність описаного процесу обу-

мовлена особливостями роботи 
кар’єрного автомобільного транспорту, 
яка полягає у чергуванні руху на спуск та 

підйом. Електромагнітні сили фракцій пилу сприяють зниженню пружних властивостей лако-
вого покриття, а при зменшенні струмових навантажень викликають додаткові руйнівні впливи. 
Кінцевим моментом руйнування лакового покриття виступає його пробій, що виникає при пов-
ному закупорюванні тріщини аж до мідного провідника. Для визначення температурного стану 
та деформацій лакового покриття з урахуванням повного заповнення тріщин пилом, створено 
solid-модель лобової частини обмотки у середовищі SolidWorks Simulation [13], оскільки саме 
лобова частина схильна до максимального нагріву, що описано вище (рис. 5). 

Рис. 5. САЕ-модель лобової частини обмотки з 
накопиченням залізорудного пилу у тріщинах ізоляції 

 

Термічний аналіз показав, що при наяв-
ності часток пилу температура лакового по-
криття перевищує температуру його плав-
лення незалежно від характеру та довжини 
профіля трас транспортування, що визнача-
ють величину коливань та тривалість стру-
мових навантажень. При наявності таких 
теплових навантажень лакове покриття не 
може відпрацювати більше одного циклу 
транспортування (рис. 6).  
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Рис. 6. Епюра температурного стану з урахуван-
ням наявності пилу 

 

Прогин лобової частини обмотки під 
впливом теплових навантажень у комбінації 
з накопиченням залізорудного пилу у трі-
щинах покриття доходить до 6 мм, що є 
значним показником (рис. 7).  

Ґрунтуючись на результатах втомного 
кінцево-елементного аналізу ізоляції з ура-
хуванням впливу фактору запиленості охо-

лоджуючого повітря, вперше отримано залежність між процентом пошкоджень обмотки та на-
робітком тягового двигуна, що представляє собою криву терміну служби якірної обмотки (рис. 
8). 

Рис. 7.  Епюра переміщення з урахуванням на-
явності пилу 

 

Швидкість розвитку пошкоджень за-
лежіть від довжини та складності профілю 
трас транспортування. Так, при переве-
зенні гірничої маси тільки на трасі довжи-
ною 4697 м з наявністю ділянки з ухилом 
у 15%, тяговий двигун виходить з ладу за 
2,04 року чистої експлуатації, що відпові-
дає 31697 рейсам проведеним на дослі-
джуваній трасі та перевищує гарантійний 
термін служби на 0,04 року. При роботі 
самоскида на трасі довжиною 5529 м з 

найбільшим ухилом у 7,5 %, показник чистої експлуатації двигуна становитиме 2,46 року 
(36013 рейса).  

Рис. 8. Крива терміну служби якірної обмотки, 
м: 1 – при довжині траси транспортування 4697; 2– 
при довжині траси у 5529; 3 – на трасі довжиною 
2980 

 
На третій трасі довжиною у 2980 м з 

максимальним ухилом у 6,9 %, даний по-
казник складатиме 3,56 року (97118 рей-
са). 

Висновки та направлення подаль-
ших досліджень. Отже, на основі резуль-
татів проведених досліджень встановлено 
залежність наробітку тягових двигунів від 
гірничотехнічних умов роботи самоскида 

з урахуванням електромагнітних властивостей залізорудного пилу, що потрапляє у порожнину 
двигуна з охолоджуючим повітрям. Проміжними результатами дослідження є такі положення: 

хвилеподібний процес заповнення залізорудним пилом тріщин лобових частин ізоляції об-
мотки тягового двигуна обумовлений циклічним характером струмових навантажень, 
пов’язаних зі специфікою переміщення вантажів у кар’єрі; 

при наявності часток пилу температура лакового покриття перевищує температуру його 
плавлення;  

при повному заповненні тріщин лакового покриття частинками залізорудного пилу відбу-
вається миттєве руйнування лобових частин ізоляції; 

прогин лобової частини обмотки під впливом теплових навантажень у комбінації з накопи-
ченням залізорудного пилу у тріщинах становить 6 мм; 
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вперше встановлена залежність проценту пошкоджень ізоляції якірної обмотки тягового 
двигуна кар’єрного самоскида БелАЗ-75131 від часу його чистої роботи, яка дозволяє прогно-
зувати терміни служби тягової електричної машини у різних умовах експлуатації. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЫЛЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОТРАБОТАННЫХ ХВОСТОХРАНИЛИЩ 

 

Хвостохранилища горнообогатительных комбинатов являются одним из основных источников загрязнения ок-
ружающей среды пылью. С одного гектара сухой поверхности  за сутки сдувается 2-5 т пыли в составе которой со-
держится более 95% частиц менее 4,0 мкм  при содержании в них 60-70% SiO2. Концентрация пыли в воздухе за пре-
делами  хвостохранилищ превышает допустимые нормы в 5-6 раз, что приводит к заболеванию бронхитом и пнев-
мокониозом. Среди известных способов и средств предупреждения пылеобразования на отработанных хвостохрани-
лищ, (таких как  покрытие хвостов пленками, увлажнение их водными и связывающими  растворами и др.). Наибо-
лее эффективными являются  биологические способы закрепления  их поверхности , которые не токсичны, эконо-
мичны, долговечные, имеют высокую пылеудерживающую способность и не приводят к вторичному  загрязнению 
атмосферы. На первое место выступает поиск видов растений, которые способны успешно расти и надежно закреп-
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лять пылящую поверхность в течении краткого времени с использованием минимальных агротехнических и  агро-
химических затрат. Представлены  результаты промышленных исследований ускоренного биологического закрепле-
ния пылящих поверхностей отработанных хвостохранилищ горно-обогатительного комбината ПАО «ЮГОК», по-
крытых слоем глины и чернозема. На основе анализа аборигенной флоры выбраны семена для засева покрытых по-
верхностей (кохия веничная, клевер и люцерна посевная). Установлено, что наиболее быстро, в течении 2,5-3,0 ме-
сяцев, надежно закрепляет хвосты корнями и стеблями кохия веничная, образуя большую биомассу, что предотвра-
щает сдувание силикозоопасной пыли. Она является экологически безопасным и кормовым растением и подготавли-
вает почву для дальнейшего прорастания дикорастущих растений, семена которых находятся в черноземе или зано-
сятся ветром и животными. Разработаны рекомендации по ускоренному биологическому закреплению пылящих 
поверхностей отработанных хвостохранилищ с последующим возвращением их через 3-4 года для хозяйственного 
использования. 

Ключевые слова: хвостохранилище, пылящая поверхность, биологическое закрепление, растения, кохия ве-
ничная, чернозем, глина, дикорастущие растения. 

 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. На ГОКах Украины при 

добыче и обогащении железных руд значительная часть перерабатываемого материала в виде 
хвостов складируется и хранится в хвостохранилищах, которые занимают огромную площадь. 
Сухая поверхность хвостохранилищ является опасным источником загрязнения окружающей 
среды пылью. С одного гектара сухой поверхности за сутки при скорости ветра 4-6 м/с сдува-
ется 2-5 т пыли, в составе которой содержится более 95% частиц размером менее 4,0 мкм при 
содержании в них 60-70 % SіО2. Концентрация пыли в воздухе за пределами хвостохранилищ 
при таких условиях превышает допустимые  нормы в 5-6 раз. Загрязнение воздушного бассейна 
такой пылью приводит к заболеванию людей бронхитом и пневмокониозом [1-3]. 

Существуют два вида хвостохранилищ - действующие, которые постоянно наполняются 
хвостами и отработанные (законсервированные). Известные способы борьбы с пылью на дейст-
вующих хвостохранилищах, основанные на покрытии их пленками из различных материалов 
или поддержании уровня воды над поверхностью хвостов, увлажнении хвостов водой, водным 
растворам природного бишофита и другими растворами на отработанных хвостохранилищах не 
применимы.  

Анализ исследований и публикаций. Для предупреждения пылеобразования на сухих от-
работанных хвостохранилищах наиболее эффективным являются биологические способы за-
крепления их поверхности, которые не токсичны, долгосрочные, имеют высокую пылеудержи-
вающую способность, экономичны и не приводят к вторичному загрязнению атмосферы. На 
первое место выступает поиск видов растений, которые способны успешно расти и надежно 
закреплять пылящую поверхность в течении короткого времени с использованием минималь-
ных  агротехнических и агрохимических затрат. 

Для биологического закрепления хвостохранилищ большое значение имеет оценка пригод-
ности пород, на которых осуществляют выращивание растений. Хвосты обогащения содержат:  
SіО2.- 60-70%; Fe2О3 - 3-5%, FeО - 5-15%, Al2О3 - до 3%, MgО - до 5%, СаО- до 3% и ряд других 
соединений. 

На хвостохранилищах формируются участки пляжа с различным гранулометрическим со-
ставом и незначительным содержанием илисто-коллоидной фракции.  

В хвостах преобладают песчаные частицы (88,5 %) и незначительнее количество глины (до 
10,5 %). Низкое содержание глинистых, илистых и коллоидных частиц отрицательно сказыва-
ются на водно-физических свойствах хвостов, им присущи высокая водопроницаемость, низкая 
влагоемкость (20-25 %) и поглотительная способность. Плотность хвостов составляет 2,94-3,41 
г/см3 [4-6]. 

За счет бесструктурности и большой пористости хвосты слабо удерживают влагу и быстро 
ее теряют. В жаркую солнечную погоду поверхность хвостов нагревается до 50 С, в результате 
чего происходит быстрое высыхание верхних слоев хвостохранилищ. 

Доминирующим признаком пригодности субстрата хвостохранилища для биологической 
рекультивации является количественное и качественное содержание водорастворимых солей. 
По количественному содержанию водорастворимых солей субстраты хвостохранилищ имеют 
хлоридно-сульфатное или же  сульфатно-хлоридное засоление.  

Сухой субстрат содержит 5,4-25,79 г/л солей, среди которых преобладают сульфаты и хло-
риды, что превышает пороги токсичности для среднесолевыносливых растений в сотни раз. В 
сухую и жаркую погоду, в результате интенсивного испарения из хвостов влаги, в поверхност-
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ном слое формируется солевой  горизонт и образуется солевая корка, предупреждающая сдува-
ние пыли. 

Постановка задачи. Биологическая рекультивация хвостохранилищ лимитируется такими 
факторами как рыхло-песчаный состав хвостов, недостаток элементов минерального питания, 
отсутствие гумуса, степень засоления, высокая минерализация технической воды, которые де-
лают их малопригодными для произрастания растений. 

Естественное заростание хвостохранилищ происходит достаточно длительное время 10-30 
лет. Растительный покров при этом  фрагментарный и не в состоянии решать проблему закреп-
ления хвостохранилищ. Всходы растений в основном наблюдаются в трещинах поверхности 
чернозема и суглинка в местах, где во время дождя образовались лужи и влажное обеспечение 
более существенно [7,8]. Целью работы является разработка технологии ускоренного биологи-
ческого закрепления пылящих поверхностей хвостохранилищ, включающей подготовку грун-
тов к посеву, выбор вида семян, наблюдение  за их ростом при проведении промышленных ис-
следований. 

Изложение материала и результаты. Промышленные исследования по ускоренному озе-
ленению пылящих поверхностей хвостохранилищ начали проводить на ПАО «ЮГОК» в 2013г., 
где для экспериментов была выделена карта площадью 10000 м2 (1 га), разделенная на три уча-
стка.  

Хвосты первого участка, площадью 0,45 га, были покрыты слоем глины толщиной 0,15 м и 
слоем чернозема толщиной 0,12 м. Хвосты второго участка, площадью 0,45 га, были покрыты 
только слоем глины толщиной 0,15 м. Хвосты третьего участка (контрольного), площадью 0,1 
га не покрывались ничем. Все три участка были разделены на подучастки, на которых посеяли 
семена кохии веничной, клевера посевного и люцерны посевной. Выбор вида семян проводился 
на основе анализ аборигенной флоры, участувующей в самозаростании отвалов и хвостохрани-
лищ. Посев семян был проведен 5 мая 2013 г. Искусственный полив экспериментальных участ-
ков не производился. Наблюдения за развитием растений производили регулярно с мая по ок-
тябрь. Наилучшие результаты были получены на участке чернозема, засеянном семенами кохии 
веничной. 

Следует отметить, что первоначально (май, июль) вегетация кохии проходила в условиях 
жесточайшего дефицита влаги. Несмотря на это, биомасса растений за четыре месяца превыси-
ла 2500 г/м3, плотность стояния растений составила 80-90 %, а высота стебля - более 70 см. 
Другие растения, семена которых находились в черноземе, на участке засеянном кохией венич-
ной, развития не получили (рис. 1) [9,10]. 

 
 

Рис. 1. Общий вид участка 1, покрытого 
глиной, заросшего различными травами и участ-
ка 2 из непокрытых хвостов через три года после 
биологической рекультивации 

 

Как известно, в почве семена мно-
гих сорных растений не теряют всхоже-
сти от 7 до 15 лет. Поэтому слой черно-
зема может выступать как основа для 
интродукции  растений первопоселен-
цев. Ведь сорняки обладают необходи-
мыми качествами – выносливостью, за-
сухоустойчивостью в условиях ксеро-
фитной степи и, особенно в условиях 
отвалов и шламохранилищ, где темпе-

ратура на поверхности может превышать 50С. 
Проведенные исследования показали, что для ускоренного озеленения рекультивирован-

ных хвостохранилищ (покрытым слоем глины и чернозема) в условиях Кривбасса лучшие ре-
зультаты дает кохия веничная. Она надежно закрепляет корнями и стеблями поверхность хво-
стохранилища в течении 1,5-2 месяцев, образовывая большую биомассу, сплошное надежное 
покрытие, которое предотвращает сдувание силикозоопасной пыли хвостов. 

Кохия веничная - однолетнее двудольное растение травянистое  высотой 15-150 см, зеленое 
пирамидальной формы, под осень краснеет, сильно ветвистое. Соцветие взъерошено-
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колосовидное. Цветы по 1-2 в пазухах прицветников, невзрачные. Цветет в июле-августе. Рас-
тет на солончаках, песках, сорняк в садах,  огородах, вдоль дорог, по мусорным местам, на вы-
соте до 1000 м над уровнем моря. Кохия - растение кормовое и экологически безвредное. Она 
отличается кратчайшим сроком вегетации, большой урожайностью семян, глубоким залегани-
ем корневой системы, которая требуется для ускоренного закрепления поверхности хвостохра-
нилища что пылит [11,12,13]. 

Продолжая наблюдения  за экспериментальными участками  в 2015-2016 годах мы неожи-
данно столкнулись с фактом исчезновения на черноземе кохии веничной, ее место заняли рас-
тения лядвенца Ольги (лядвенец рогатый, семена бобовых). Это многолетник, высотой 30-60 
см, цветет в мае-сентябре на лугах и травянистых склонах по всей территории Украины – 
обычно, на юге немного реже.  

Кормовое растение, медонос, лекарственное [14]. Растение неоднократно плодоносящее в 
течении вегетационного периода, обеспечило себя обширной территорией и дальнейшим рас-
пространением. 

Сроки цветения лядвенца рогатого и вегетация начинаются с мая месяца обеспечили пол-
ное господство в растительном покрове черноземного участка. Покрытие 70-80 %.  

Растения, успевшие захватить площадку для эксперимента не дали прорастания кохии ве-
ничной в конце июля - начале августа.  

Исследования показали, что плотность зарастания и биомасса дикорастущих растений ляд-
венца Ольги  ничем не уступают по плотности стояния растений кохии веничной. Сомкнутость 
0,9. Как видно, произошло явление сукцессии, когда один вид растения сменил другой (рис. 2).  
 
 

Рис. 2. Общий вид участка 1, покрытого 
слоем глина+чернозем, заросшего деревьями 
Коха узколистного, травами левенца Ольги, 
кудрявца Софии, коровяка скипетровидного и 
др. через три года после биологической ре-
культивации 

 
Следует обратить внимание на 

появление синузий растений гринде-
лии липкой, которая в последние годы 
захватывает пространство на экспери-
ментальном участке.  

Этот вид занимает степные про-
сторы европейской части бывшего 
СССР. Среди зарослей лядвенца Оль-

ги наблюдаются небольшие пятна полыни горькой (сем. астровые), кудрявец Софии (сем. кре-
стоцветых), лебеды белой (сем. маревые) и единичных растений коровяка скипетровидного  
(сем. норичниковые), бодяка окантовидного (сем. астровые).  

Перечисленные виды потенциальные участники сукцессий на экспериментальной площад-
ке.  Кроме травяных растений на участке покрытом черноземом начали самопроизвольно при-
живаться деревья коха узколистого (рис. 3)  и кустарники [14]. 

Рис. 4. Общий вид экспериментального уча-
стка через 4 месяца посева растени (фото): 1 - 
участок чернозема, засеянный кохией веничной; 
2 - самозарастание чернозема дикорастущими 
растениями; 3 - участок глины засеянный кохией 
веничной; 4 - хвосты 

 

На участках хвостохранилища по-
крытых глиной развитие растительности 
значительно беднее.  

На фоне открытых площадок глины 
начинают закрепляться редкие кустики 
полыни австрийской (сем. астровые), 
молокана татарского (сем. астровые), 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 135

татарника колючего (сем. астровые), полыни горькой (сем. астровые), из под глины пробивают-
ся заросли камыша городского (сем. злаковые).  

Но следует обратить внимание на огромные заросли (сухостоя) донника белого, достигаю-
щего 1,5-1,8 см (сем. бобовые) и мозаичных пятен сухих растений овсюга пустого (однолетник) 
(сем. мятликовые).  

Всходы овсюга ранней весной обеспечат покрытие экспериментальных участков на все ле-
то. Изредка встречаются растения осота розового, живокости полевой [14,15].   

На непокрытом субстратом участке хвостохранилища заростания посеяными и дикорасту-
щими  растениями за период наблюдений не происходило за исключением пробивающихся из 
хвостов одиноких растений камыша городского, который корневищами глубоко уходит в водо-
носные горизонты скальных пород (см. рис. 3). 

Выводы и рекомендации. Постоянные наблюдения за экспериментальными участками 
показали, что на делянке покрытой черноземом проявляется явление сукцессии.  

Это на четвертом году развития искусственного экотона, хотя как показывают эксперимен-
ты на других  

ГОКах процесс сукцессий наблюдается после 10-30 лет без подсыпки чернозема. Чернозем 
имеет большую обсеменяемость сорняками, является мощным источником зарождения расти-
тельных группировок в том числе деревьев и кустарников. 

Проявление сукуссий дает основание считать, что процесс восстановления природного по-
крова, свойственного степным условиям набирает силу и лишний раз доказывает, что природ-
ная среда помогает реконструкции биотопов. 

Биологическую рекультивацию отработанных хвостохранилищ необходимо начинать пу-
тем посева семян кохии веничной на чернозем в апреле-мае месяце, что благодаря интенсивно-
му ее росту позволит предупредить сдувание пыли хвостов уже через 4-5 месяцев и обеспечить 
в последующие годы активный рост сорняков, семена которых в достаточном количестве нахо-
дятся в черноземе. Через 3-4 года рекультивируемые земли могут быть возвращены для хозяй-
ственного использования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРУШЕНИЯ РУД  
И ПОРОД ПОД ГИБКИМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 

 
Демографические процессы современности и научно- технический процесс привели к тому, что горное произ-

водство стало безоговорочным лидером по опасности для работающих и систем жизнедеятельности окружающей 
природной среды, а обеспечение безопасности горных работ - одним из главных направлений науки и практики. 
Опасность феномена обрушения пород в процессе разработки месторождений полезных ископаемых характеризует-
ся  разрушением массива вплоть до деформации земной поверхности с ущербом системам жизнедеятельности и уве-
личением количества химически агрессивных  фракций при обогащении руд.  

Исследование технологии добычи с обрушением пород имеет целью установление закономерностей  связи  
горных процессов для  разработки безопасных и производительных параметров обрушения руд. Они включают в 
себя  определение интегрального источника опасности для систем жизнедеятельности,  теоретическое обоснование 
концепции защиты и оценку эффективности защиты сфер жизнедеятельности. Распространенным методом опреде-
ления параметров технологических процессов является моделирование условий и вариантов применяемых техноло-
гий добычи минерального сырья. 

Показано, что системы разработки полезных ископаемых с обрушением пород и руд могут быть применены 
при условии сохранения земной поверхности от разрушения. Установлено, что при обрушении руд с минимизацией 
опасности для земной поверхности из соображений повышения качества добываемых руд целесообразно разделение 
отбиваемых руд и налегающих вмещающих оруденение пород гибкими металлическими перекрытиями. Показано, 
что повышение производительности труда сокращает время негативного воздействия горных работ на объекты жиз-
недеятельности в окрестностях предприятия. Снижение трудоемкости подготовительно-нарезных работ достигается 
использованием самоходного проходческого оборудования, для обеспечения фронта очистных работ и эффективно-
го использования проходческого оборудования проходят одновременно несколько подэтажных выработок с  совме-
щением операций и перемещением оборудования из одного забоя в другой.  Детализированы процессы отработки 
монтажного слоя несущего и разделяющего дерево – канатного перекрытия.  

Максимальный положительный эффект технологий с обрушением руд достигается применением гибких метал-
лических перекрытий в сочетании с самоходным погрузочно-доставочным оборудованием. 

Ключевые слова: месторождение, обрушение, руда, порода, металлическое перекрытие,  магазинирование,  
магазинирование, экология, экономика. 

 
Проблема и ее взаимосвязи с решением научно-практических задач. В мировой прак-

тике подземным способом добывается подавляющее количество  минерального сырья. На базе 
разведанных месторождений действуют горные предприятия, успешно решающие задачи обес-
печения металлообрабатывающих отраслей сырьем. Горные предприятия представляют собой 
сложную производственную сферу, где нарушение технологии  может привести к катастрофи-
ческим последствиям. Горное производство является лидером по опасности, а обеспечение 
безопасности горных работ является одним из главных направлений науки и практики. 

Целью исследования процессов горных работ является выявление закономерностей воз-
никновения аварийных ситуаций на основе научно обоснованного риска. Решение проблемы  
снижения опасности системам окружающей среды при добыче полезных ископаемых подзем-
ным способом предусматривает разработку научно обоснованных мер управления процессами 
добычи сырья на шахтах и рудниках. Научно обоснованные методические положения профи-
лактики опасных факторов при подземной добыче полезных ископаемых являются основой для 
мероприятий технического и организационного характера, начиная с предпроектной оценки 
состояния рудовмещающих  массивов [1]. 

Обрушение руд и пород широко применяется при эксплуатации металлических месторож-
дений, что объясняется высокой степенью механизации буровзрывных работ и сравнительно 
низкой себестоимостью добычи. К недостаткам способа относятся трудности контроля полно-
ты заполнения пустот и погашения в случае недостаточного обрушения налегающих пород. 
Невозможность доработки запасов после погашения, повышенные разубоживание и потери де-
лают способ предпочтительным для отработки мощных месторождений руд средней и малой 
ценности. Крупный недостаток технологий с обрушением и нарушением земной поверхности - 
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отчуждение земель с нарушением экологического равновесия, не восполняемое рекультивацией 
[2]. 

Эффект обрушения используется в системах разработки других  классов, при условии 
управляемости сдвижением и минимального разубоживания руд породой. Безопасность горных 
производственных процессов и состояние систем жизнедеятельности взаимосвязаны и облада-
ют свойством проявления синергетического эффекта. 

Указанные особенности технологии с обрушением пород и руд формируют проблему со-
единения высоких показателей добычи и природоохранных тенденций современности. 

Анализ исследований и публикаций. Исследований и публикаций, посвященных озву-
ченной проблеме недостаточно, поскольку сама технология в натурных условиях и промыш-
ленных масштабах опробована только на одном месторождении Восток в Северном Казахстане 
и не имеет аналогов в мировом горном производстве [3].  

Имеющиеся публикации в большинстве случаев содержат теоретическое обоснование 
прочности несущих и разделяющих перекрытий, исходя из  принятой авторами концепции гор-
ного давления.  

Исследования, посвященные сохранению места технологий добычи с обрушением пород в 
арсенале способов разработки месторождений, преследуют цели: 

выявление закономерной  связи параметров отбойки и доставки руд; 
исследование возможностей разделяющих руду и породу перекрытий; 
обоснование способов подготовки блоков для обрушения под перекрытием. 
Опасность феномена обрушения пород характеризуется двумя основными аспектами:  
разрушение массива вплоть до деформации земной поверхности с угнетением систем жиз-

недеятельности; 
неравномерный выход машинных  классов руд с увеличением времени доведения их до 

норматива и увеличением выхода химически агрессивных фракций при обогащении. 
Постановка задачи. Главным из нерешенных вопросов технологии добычи руд с обруше-

нием является дифференциация потоков руд и пород в процессе добычи путем применения пе-
рекрытий с разделяющими или несущими функциями при  использовании мобильной погру-
зочно- доставочной техники.  

Задачей настоящей работы является доказательство возможности решения обозначенной 
проблемы на практике разработки месторождения Восток в Северном Казахстане [4].  

Полученные научные результаты. Эффективность системы разработки оценивается, в 
первую очередь, трудоемкостью подготовительно- нарезных работ. Практика применения сис-
темы обрушения под перекрытием с использованием самоходной техники предусматривает по-
левую подготовку блоков. Подэтажные штреки проходятся на расстоянии не менее 50 м от зо-
ны разлома и соединяются наклонным транспортным съездом для передвижения самоходного 
оборудования, транспортировки грузов и вентиляции. Для обеспечения нужных сроков подго-
товки блоков соблюдается условие совмещения проходки горных выработок в пространстве и 
времени 

tв=tн;  lдvп=lн×пvф, 
где tв - время доработки верхнего подэтажа; tн – время  подготовки нижележащего подэтажа; lд - 
расстояние до забоя верхнего подэтажа от лежачего бока рудного тела, дорабатываемого к на-
чалу подготовки нижележащего подэтажа, м; vф– скорость продвижения фронта очистных ра-
бот на подэтаже, м/мес.;  lн 

– длина подэтажной выработки, м;  n – количество подэтажных вы-
работок в блоке; vп –скорость проходки подэтажной выработки, м/мес. 

Снижение трудоемкости подготовительно-нарезных работ достигается использованием са-
моходного проходческого оборудования. Для обеспечения фронта очистных работ и эффектив-
ного использования проходческого оборудования проходят одновременно несколько подэтаж-
ных выработок. Совмещение операций и перемещение оборудования из одного забоя в другой 
позволяет в течение рабочей смены в одновременной работе задействовать несколько машин.      

Вариант подэтажного обрушения с гибким перекрытием предусматривает отработку мон-
тажного слоя в двух плоскостях: горизонтальная часть по верхней части блока и наклонная 
часть по контакту висячего бока.  



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 138 

Наклонную часть монтажного слоя отрабатывали системой слоевого обрушения заходками 
из восстающих выработок. Трудоемкость монтажа превышала 30 % от трудоемкости отработки 
блока, а производительность забойного рабочего достигала только 2,5 м3/см.  

Рудное тело на контакте с висячим боком отрабатывали с  магазинированием руды на всю 
высоту блока снизу вверх. Руду вынимали сплошным забоем или потолкоуступным забоем с 
обуриванием горизонтальными шпурами. По мере продвижения забоя по висячему боку  руд-
ного тела монтировали перекрытие (рис. 1). 

Рис. 1. Монтаж наклонной части перекрытия с магазинированием руды: 
1 - горизонтальная часть перекрытия; 2 - наклонная часть перекрытия; 3 - 
замагазинированная руда; 4 - канаты 

 
Такой способ отличается  большей производительностью бу-

ровзрывных работ, повышенной скоростью оборудования мон-
тажного слоя и улучшенной вентиляцией. 

Производительность труда забойного рабочего увеличи-
лась до 5,0 м3/ см, производительность рабочего на монтаже 
перекрытия - до 6 м3/ см, а скорость продвижения очистного 
забоя по восстанию до 15 м/мес. 

Конструкция равнопрочного канатно-металлического пе-
рекрытия включает в себя канатную силовую основу типа пан-
цирной сетки, что обеспечивает равномерную работу всех эле-

ментов канатной основы без деления на несущие и распределяющие элементы. Для предотвра-
щения просыпания пород ячейки перекрываются переплетенными отрезками стальной ленты. 
Несущие канаты плетутся с ячейкой 2,5×1,0 м, а в них через 0,5 м вплетаются распределяющие 
канаты.  

Диаметр канатов из условия прочности 
Кз=(Rz/N), 

где Кз 
- коэффициент запаса прочности; Rz - предельное разрывное усилие каната; N - количест-

во прядей каната. 
Условию прочности перекрытая удовлетворяют канаты 28+32 мм. Новая конструкция пере-

крытия целесообразна как для монтажа перекрытия в наклонной плоскости, так и в горизонталь-
ной. 

Для монтажа равнопрочного перекрытия в горизонтальной части у висячего бока рудного 
тела вдоль пройденных заходок протягивается фланцевый канат диаметром 32 м, на который 
через 1 м цепляется следующий в виде "змейки" канат, огибая вбитые в почву через 1 м на рас-
стоянии 0,5 м от флангового каната штыри. К канату крепится переплетом следующий канат, 
укладываемый через очередной ряд штырей, и так далее по ширине заходки. По окончанию 
монтажа в крайней заходке канатные петли выводятся за крепь на 0,5-0,7 м от почвы и фикси-
руются к стойкам [5].  

На сплетенную силовую канатную основу укладываются с переплетом отрезки лент длиной 
5-6 м пучками по 3-5 штук через 0,5-1,0 м. Ленты соединяются внахлест с напуском 1 м. На 1 м 
ширины перекрытия в обоих направлениях укладывается по 7 лент, По верху лент укладывает-
ся сетка "Рабица". На границах блока перекрытие крепится к фланговому канату. 

В наклонной части монтажного слоя по висячему боку забоя размещаются крючья по сетке 
1,0×0,5 м, на которые навешиваются петли монтажного каната. Сквозь петли по простиранию 
забоя пропускается очередной канат, петли которого навешиваются на вышерасположенный 
ряд крючьев. Силовая основа перекрытия создается до кровли забоя. 

 По границам магазина монтажные канаты крепятся к фланговому канату, а отрезки метал-
лических лент вплетаются в канатную основу. Длина отрезков по простиранию 10-15 и, по па-
дению - 2,5-3 м. На 1 м2 площади перекрытия монтируется 14 лент. По окончанию монтажа пе-
рекрытия кровля забоя обрушается. Чтобы создать рабочее пространство для дальнейшего мон-
тажа, производится  выпуск руды из магазина. 

Длина блока определяется мощностью рудного тела. Ширина блока определяется расстоя-
нием между откаточными ортами горизонта и находится в пределах 30 м. Ширина заходки оп-
ределяется условиями размещения погрузочно-доставочной техники, чаще всего 3 м. Высота 
слоя допускается не более 3-3,5 м, а с учетом наличия в кровле перекрытия может быть увели-

2 
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чена до 4 м. Увеличение высоты слоя под перекрытием повышает эффективность системы раз-
работки. 

Принятая конструкция перекрытия выдергивает действующие нагрузки. Изменение напря-
жения в несущих канатах составило от 4 до 20 т. Наибольшей деформации подвержена дере-
вянная основа перекрытия. Если канатов хватало на отработку 5-6 слоев, то деревянная основа 
выходила из строя на 3-4 слое. 

Высота подэтажа зависит от прочности перекрытия. Для варианта с монтажом перекрытия 
в двух-трех плоскостях 

.
cos2

max

z

z

K

RT



 

Для данных условий высота подэтажа равна 10 м. 
Ширина панели определяется устойчивыми размерами межортовых целиков и возможно-

стями доставочной техники. При ширине целика 7,5 м ширина панели равна 10-12 м, что удов-
летворяет условиям применения самоходной погрузочно-доставочной техники. 

Блок при наличии прочного перекрытия включает до 6 панелей. При отработке по схеме 
"Блок-Залежь" по всей площади залежи настилается сплошное перекрытие и под ним ведутся 
работы одновременно в 5-6 ортах.  

Наибольшей трудоемкостью и высокой стоимостью отличается отработка монтажного слоя 
и монтаж перекрытия. Эффективность системы разработки определяется соотношением объе-
мов работ в монтажном слое и под гибким перекрытием (рис. 2).  

Рис. 2. Объем  выемки руд для монтажа перекрытий: H - 
высота блока; m - ширина блока; hг - горизонтальная часть пере-
крытия; hн - наклонная часть перекрытия; α – угол наклона рудного тела 
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Объем добываемой из монтажного слоя руды 
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Объем добываемой из блока руды 
Vбл=mBH 

Удельный объем добываемой из монтажного слоя руды 
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Параметры монтажного слоя из условий монтажа перекрытия составляют hг=8 м, hн=3 м. 
Высота блока ограничивается размерами этажа и обычно принимается равной 40-90 м. С уве-
личением мощности рудного тела доля запасов монтажного слоя снижается, а затраты на воз-
ведение перекрытия на I т извлекаемых из блока запасов уменьшаются и эффективность пере-
крытия увеличивается. Себестоимость добычи руды и производительность забойного рабочего 
по системе разработки, руб./т 
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где Сб, Рб - себестоимость добычи и производительность труда по системе Смс, Сгп; - себестои-
мость добычи из монтажного слоя с учетом монтажа и под гибким перекрытием; Рмс, Ргп - про-
изводительность труда забойного рабочего по монтажному слою и под гибким перекрытием. 

Одной из целей исследований технологии добычи руды под перекрытием являлось уста-
новление связи параметров буровзрывных и доставочных работ [6]. Отбойка вееров осуществ-
лялась скважинами по 3 веера в секции. Коэффициент сближения между скважинами  был уве-
личен до 2-2,7 при шахматном расположении скважин в смежных веерах и применении корот-
козамедленного взрывания.  

Рациональные параметры буровзрывных работ устанавливались путем экспериментов од-
новременно в трех буровых ортах при постоянной высоте подэтажа и ширине панели. Пере-
менными факторами были: расстояние между веерами скважин (ЛНС) 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 м; рас-
стояние между концами скважин (а) - 1,5; 1,8; 2,1 м при диаметре скважин 52 мм. 
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Эксперимент 1:  а=1,5 м; ЛНС=0,8; 1,0;  1,2 1,5 м. 
Эксперимент 2:  а=1,8 м; ЛНС=0,8; 1,0;  1,2; 1,5 м. 
Эксперимент 3:  а=2,1 м;  ЛНС=0,8; 1,0; 1 , 2 ;  1 , 5  м .  

В ходе экспериментальных исследований параметров БВР пробурено и взорвано около 2,8 

тыс. метров скважин, отбито около 4000 м3 руды. Коэффициент заполнения скважин - 0,7. Ка-

чество дробления определялось путем обмера  фракций в забое и на грохотах.  

Эксперимент 1: а=1,5 м; ЛНС=0,8; 1,0; 1,2; 1,5 м.   

В ходе отбойки около 1300 м3 руды удельный расход ВВ изменялся от 1,92 до 1,02 кг/м3, а 

выход негабарита соответственно от 3,6 до 15,3 %, что  снизило производительность доставки в 

2,8 раза.  

Максимальная производительность забойного рабочего 13,2 м3/чел.см достигнута при 

ЛНС=1,2 м. Удельный расход ВВ составил 1,26 кг/м3, выход негабарита - 8,6 %. 

Эксперимент 2: а=1,8 м; ЛНС=0,8; 1,0; 1,2; 1,5 м.  

Расстояние между концами скважин 1,8 м, значение JIHC то же. Отбито 1200 м3 руды. 

Удельный расход 39 изменился от 1,62 до 0,9 кг/м3.  

Производительность бурения увеличилась на 20%. Выход негабарита изменялся от 4% при 
ЛНС=0,8 м до 16,3% при ЛНС=1,5 м. Производительность труда забойного рабочего измени-
лась от 11,2 м3/чел.см до 13,9 м3/чел.см.  

Максимальная производительность труда забойного рабочего достигнута при ЛНС=1,0, 
минимальная при ЛНС=1,5 м. При ЛНС=1,0, несмотря на увеличение выхода негабарита до 6,6 
% против 4 % при ЛНС=0,8 м и уменьшение производительности доставки на 27 % производи-
тельность труда забойного рабочего увеличилась до 13,9 м3/чел.см из-за увеличения произво-
дительности бурения. 

Оптимальными оказались параметры ЛНС=1,0 м; расстояние между концами скважин - 1,8 
м; коэффициент сближения зарядов -1,8; удельный расход ВВ - 1.33 кг/м3 . 

Эксперимент 3: а=2,1 м; ЛНС=0,8; 1,0; 1 , 2 ;  1 , 5  м .   
Удельный расход ВВ, в зависимости от объема отбойки, изменялся от 1,57 до 0,85 кг/м3, 

выход руды с 1 м скважины от 1,19 до 2,23 м3/м.  
Выход негабарита при ЛНС=0,8 составил 5,4 %, а при ЛНС=1,5 м увеличился до 20,3 %.  
Производительность труда забойного рабочего изменялась от 8,3 м3/чел.см при ЛНС=1,5 м 

до 14.2 м3/чел.см при ЛНС=1,0 м.  
Максимальная производительность труда забойного рабочего 14,2 м3/чел.см достигнута 

при  параметрах: расстояние между концами скважин - 2,1 м; коэффициент сближения зарядов 
- 2,1; удельный расход ВВ - 1,26 кг/м3. 

Рациональными параметрами отбойки руды под гибким перекрытием, позволяющими сни-
зить выход негабарита и повысить производительность труда забойного рабочего, являются: 
ЛНС=1,0 м; расстояние между концами скважин - 2,1 м; коэффициент сближения между заря-
дами - 2,1; удельный расход ВB - 1,26 кг/м3; диаметр скважин - 52 мм.  

При применении этих параметров буровзрывных работ производительность труда забойно-
го рабочего достигала 14м3/чел.см. 

Результаты исследований подтверждаются исследованиями специалистов (7-12). 

Эффективность использования гибких металлических перекрытий определяется предот-

вращением возможного ущерба объектам и субъектам жизнедеятельности (13-18).   

Выводы исследований. 1. При использовании систем разработки с обрушением руд раз-

деление отбиваемых руд и налегающих пород гибкими металлическими перекрытиями являет-
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ся реальной возможностью гармоничного объединения экономических, технологических и эко-

логических критериев к технологии добычи руд. 

2. Применение рекомендуемых параметров буровзрывных работ позволяет снизить выход 

негабарита, что сокращает время работы с отбитой рудой и предотвращает вынос агрессивной 

для окружающей среды рудной мелочи при обогащении. 

3. Повышение производительности труда рабочих сокращает время негативного воздейст-

вия горных работ на объекты жизнедеятельности в окрестностях горного предприятия. 

4. Наибольший положительный эффект достигается при использовании системы разработ-

ки с гибкими металлическими перекрытиями в сочетании с самоходным погрузочно-

доставочным оборудованием и выемке наклонной части монтажного слоя с магазинированием 

руды. 

5. Для широкого применения рекомендуется конструкция перекрытия из равнопрочных не-

сущих элементов.  

6. Перспективы развития исследуемого направления  связаны с уменьшением трудоемко-

сти и материалоемкости перекрытий при обеспечении их надежности за счет применения но-

вых  материалов. 

Список литературы 

1. Голик В.И. Природоохранные технологии разработки рудных месторождений.–  М.: Инфра – М. –2014. –190 
с. 

2. Голик В.И.,  Комащенко В.И. Природоохранные технологии управления состоянием массива на геомехани-
ческой основе. – М.:КДУ, 2010. –556 с. 

3. Голик В.И., Брюховецкий О. С., Габараев О. З. Технологии освоения  месторождений урановых руд. – М.: 
МГИУ. −2007. −131 с. 

4. Голик В.И., Разоренов Ю.И., Куликов М.М. Экономика и менеджмент горной промышленности.– Ново-
черкасск: Политехник. – 2010. –  251 с. 

5. Бубнов В.К, Голик В.И., Капканщиков А.М., Воробьев А.Е., Хадонов З.М., Поляцкий И.В., Руденко 
Н.К., Югай А.В., Габараев О.З., Чекушина Т.В. Актуальные вопросы добычи цветных, редких и благородных ме-
таллов. Монография. – Акмола: Жана-Арка, 1995. – 601 с. 

6. Бубнов В.К., Спирин Э.К., Капканщиков А.М., Голик В.И., Смирнов Ю.Н., Воробьев А.Е., Сытников А.М., 
Евсеев Л.И., Пигульский В.И., Заборцев С.П., Руденко Н.К., Береза  В.М., Шамонин В. А. Теория и практика добычи 
полезных ископаемых для комбинированных способов выщелачивания. Монография. - Акмола: Жана-Арка, 1992. – 545 с. 

7. Golik V., Komashchenko V., Morkun V. Geomechanical terms of use of the mill tailings for prepara-
tion//Metallurgical and Mining Industry, 2015. –  №. 4. –Р. 321-324. 

8. Golik V., Komashchenko V., Morkun V., Zaalishvili V. Enhancement of lost ore production efficiency by usage of 
canopies//Metallurgical and Mining Industry, 2015. – №. 4. –  Р.325– 329.  

9. Golik V., Komaschenko V., Morkun V., Burdzieva О. Modelling of rock massifs tension at underground ore min-
ing//Metallurgical and Mining Industry,  2015. –  № 8. Р. 540–543. 

10. Akande J. M., Lawal A. I. Optimization of Blasting Parameters Using Regression Models in Ratcon and NSCE 
Granite Quarries// Ibadan, Oyo State, Nigeria. Geomaterials. – 2013. – Vol. 3. – №. 1. – P. 28–37.  

11. He Man-chao, Xie He-ping, Peng Su-ping, et al. Study on rock mechanics in deep mining engineering // Chinese 
Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005. – № 16. – Р. 2804–2813. 

12. Gattinoni P., Pizzarotti E. M., Scesi L. Engineering Geology for Underground Works. Springer, 2014. – 312 p. 
13. Golik V. I., Hasheva Z. M. Economical Efficiency of Utilization of Allied Mining Enterprises Waste// Medwell 

Journals, The Social Sciences, 2015. №10 (5). – Р. 682-686. 
14. Golik V., Doolin A., Komissarova M., Doolin R. Evaluating the Effectiveness of Utilization of Mining Waste // 

Medwell Journals, International Business Management, 2015. - № 9 (5). –Р. 1993–5250.  
15. Freeman A. M., Herriges J. A., Kling C. L. The measurement of environmental and resource values. Theory and 

methods. –  New York, USA: RFF Press, 2014. Р.325. 
 
 
 
Рукопись поступила в редакцию 31.03.16 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 142 

УДК 622.271.4.012.3   
 

Е.А.НЕСМАШНЫЙ, д-р техн. наук, проф.,  
Е.В. ГЕРАСИМОВА, Г.И. ТКАЧЕНКО., кандидаты техн. наук, доц., 
Криворожский национальный университет  

 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  УСТОЙЧИВЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ОТВАЛОВ КАРЬЕРА №4 ПАО «ЦГОК»  

 

При проектированиии отвалов железорудных карьеров особую  важность имеют вопросы подготовки площадки 
отвала, в частности осушения, строительства дренажных сооружений, выделения участков первоочередной засыпки 
и т.п. Поэтому при определении безопасных геомеханических параметров отвалов необходимо еще на стадии проек-
тирования разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование подотваль-
ной территории, увеличение высоты и емкости отвала. При этом параметры отвалов должны быть обоснованы ре-
зультатами геомеханических исследований грунтов основания и вскрышных пород.  Игнорирование или недоста-
точный учет водного фактора при оценке устойчивости отвалов на слабом основании, как правило, приводит к их 
значительному деформированию.  

Выполнены расчеты по определению степени устойчивости проектных контуров внешнего отвала №3 карьера 
№4 ПАО « ЦГОК» на слабом основании. Также выполнены расчеты устойчивости проектных контуров отвала «За-
падный» по геомеханической схеме, учитывающей выпор основания. Рассмотрены два варианта возможного нару-
шения устойчивости в единой геомеханической системе борт-отвал карьера №4 ПАО «ЦГОК». С целью недопуще-
ния увлажнения пород, и формирования в теле отвал «Западный» техногенного водоносного горизонта, предложено 
использовать технологию отсыпки отвала с формированием вертикальных дрен из скальных пород. Даны рекомен-
дации по предотвращению обводнения основания внешнего отвала «Западный» на участке его сопряжения с запад-
ным бортом карьера №4.  

Игнорирование или недостаточный учет водного фактора при оценке устойчивости отвалов на слабом основа-
нии, как правило, приводит к их значительному деформированию. Для строительства безопасного отвала нижние 
ярусы отвала необходимо отсыпать скальной вскрышей, но в первый период эксплуатации карьеров (в тот период 
времени, когда начинается строительство отвала) в разработку вовлекается недостаточный объем скальной вскрыши, 
в горной массе преобладают рыхлые и глинистые породы. Особую важность имеют вопросы подготовки основания 
отвала, в частности осушения, строительства дренажных сооружений, выделения участков первоочередной засыпки 
и т.п. Поэтому при определении безопасных параметров отвалов необходимо еще на стадии проектирования разра-
ботать комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование подотвальной территории, 

увеличение высоты и емкости отвала. 
Ключевые слова: устойчивость отвалов, слабое основание, коэффициент запаса устойчивости, вертикальные 

дрены. 
Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. В практике ведения от-

крытых горных работ отсыпка отвалов на слабом основании является крайне нежелательным, 
но зачастую неизбежным техническим решением, ввиду отсутствия вблизи карьера других 
площадей под размещение отвала. При этом общепризнано, что основным негативным факто-
ром, влияющим на устойчивое состояние отвалов, является наличие грунтовых и поверхност-
ных вод [1,8]. Слабая геологическая изученность подотвальных территорий, отсутствие систе-
матизации способов отсыпки горной массы, к сожалению, не позволяют спрогнозировать и 
предотвратить развитие деформационных процессов на ранних стадиях. 

Игнорирование или недостаточный учет водного фактора при оценке устойчивости отвалов 
на слабом основании, как правило, приводит к их значительному деформированию. Для строи-
тельства безопасного отвала нижние ярусы отвала необходимо отсыпать скальной вскрышей, 
но в первый период эксплуатации карьеров (в тот период времени, когда начинается строитель-
ство отвала) в разработку вовлекается недостаточный объем скальной вскрыши, в горной массе 
преобладают рыхлые и глинистые породы. Особую важность имеют вопросы подготовки осно-
вания отвала, в частности осушения, строительства дренажных сооружений, выделения участ-
ков первоочередной засыпки и т.п.  

Поэтому при определении безопасных параметров отвалов необходимо еще на стадии про-
ектирования разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное ис-
пользование подотвальной территории, увеличение высоты и емкости отвала. При этом пара-
метры отвалов должны быть обоснованы результатами геомеханических исследований грунтов 
основания и вскрышных пород.   

Анализ исследований и публикаций. Выполненные ранее исследования устойчивости 
внешних отвалов на слабом основании карьеров Кривбасса показывают, что емкость этих отва-
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лов ограничивается несущей способностью основания, физико-механическими свойствами 
вскрышных пород и горнотехническими условиями [1- 4, 11]. 

В 2011 г. институтом ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» были выполнены работы по инже-
нерно-геологическому исследованию песчано-глинистых пород в основании проектируемого 
отвала «Западный» [3]. 

При выполнении этих работ в основу инженерно-геологического анализа грунтового разре-
за территории под отвалом № 4 положены литологические признаки грунтов, их генезис и фи-
зико-механические свойства. Выделение инженерно-геологических элементов выполнено на 
основе оценки характера пространственной изменчивости физико-механических характеристик 
грунтов. В грунтовом разрезе площадки выделено 19 инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ). 

Инженерно-геологические исследования основания под размещение отвала №3 ПАО 
«ЦГОК» были проведены институтом «Кривбасспроект» в 1973 году [5].  

На участке отвала №3 было пробурено 26 скважин глубиной 3,4-15,0 м, одна скважина 
глубиной 30 м. Из скважин было отобрано 8 монолитов и 14 образцов на влажность и пластич-
ность, 8 проб песка на анализ механических свойств, из шурфа извлечено 6 монолитов. 

Анализ результатов инженерно-геологических изысканий на площадках размещения внеш-
них и временных отвалов карьера №4 ПАО «ЦГОК» показал, что наличие гидростатического и 
гидродинамического давления маловероятно. В большей степени наличие воды в основаниях 
может привести к формированию слабого слоя в основании за счет водонасыщения суглинков и 
глин до предела пластичности и выше [4 -7].    

При размещении отвалов на слабом основании их деформирование, как правило, происхо-
дит в виде подподошвенных оползней, характерных призмой выпирания. Наиболее действен-
ным способом предотвращения снижения сопротивления сдвигу отвальных пород и грунтов в 
его основании является отсыпка в нижнюю часть отвала слоя хорошо фильтрующих пород, 
мощность которого должна превышать высоту капиллярного поднятия (пластовый дренаж), а 
также отдельная отсыпка глинистых и скальных пород наклонными чередующимися слоями.  
Подобная технология осушения насыпей из связных грунтов известна в дорожном строительст-
ве - вертикальная дрена.  

Вертикальный дренаж широко используется при строительстве автомобильных насыпей. Задача 
вертикальной дрены - принять поровую воду и отвести её за пределы уплотняемого массива сла-
бого грунта.  

Для повышения эффективности вертикального дренажа в основании насыпи необходимо 
уложить горизонтальный дренирующий слой, обеспечивающий миграцию влаги из увлажнен-
ного грунта за пределы насыпи.  

Изменение подхода к проектированию отвалов на слабых основаниях позволит снизить 
риск аварий, связанных с нарушениями устойчивости. 

Постановка задачи. Как показал опыт, строительство внешних отвалов на слабом основа-
нии должно сочетаться с комплексом работ по гидрозащите как самого отвала, так и основания 
на которое он отсыпается.  

Поэтому геомеханическое обоснование параметров отвала с учетом обводненности осно-
вания является актуальной научно-практической задачей. 

Изложение материала и результаты. Проектом развития карьера №4 ПАО «ЦГОК» пре-
дусматривается наличие двух временных отвалов на западном и южном бортах карьера. 

Временный отвал на западном борту карьера в настоящее время сформирован и до 2017 го-
да предусматривается его разборка. 

Формирование временного отвала на южном борту карьера предусматривается до 2017 го-
да, его разборка предусматривается с 2020 г. при расширении карьера на юг. 

В настоящей работе нами выполнена оценка устойчивости откосов в песчано-глинистой 
толще западного борта карьера с учетом нагрузки от временного отвала по состоянию на 
01.01.2015 г.  

Также проведена оценка устойчивости уступов западного борта карьера в песчано-
глинистой толще пород после уборки временного отвала по состоянию на 01.01.2017 г.  

В обобщенном виде результаты расчетов устойчивости временных отвалов карьера №4 
ПАО «ЦГОК», приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты расчетов устойчивости временных отвалов карьера №4 ПАО «ЦГОК» 

 

Номер разреза М.О. Высота борта, м Угол наклона, град. 
КЗУ, 

доли ед. 
Откосы в песчано-глинистой толще (западный борт) 01.01.2015 г 

1-15 216/1000…1500 40 26 1,20 
2-15 196…210/1000…1500 45 26 1,20 

Откосы в песчано-глинистой толще (западный борт) 01.01.2017 г 
1-17 215/1000…1500 30 34 1,32 
2-17 185/1000…1500 35 19 1,72 

Временный отвал, южный борт 01.01.2017 г. 
3-17 120…175/870…970 55 19 1,47 

Временный отвал, южный борт 01.01.2021 г. 
3-21 100…175/850…1050 45 14 1,75 

 
Проектом развития внешнего отвала «Западный» предусматривается его формирование в 

три очереди.  
На основании имеющейся исходной инженерно-геологической характеристики основания 

отвала, выполнены расчеты устойчивости перспективных контуров развития отвала «Запад-
ный».  

Расчеты проведены для контуров отвала совмещенных с контурами развития карьера №4, 
для восточного борта отвала.  

Расчеты западного борта отвала не проводились в виду отсутствия изысканий на площадке 
развития отвала. 

Были рассмотрены два сценария возможного нарушения устойчивости в единой геомеха-
нической системе борт-отвал карьера № 4 и отвала «Западный». 

В первом варианте рассматривалось общепринятое представление о формировании по-
верхности скольжения с выпором, во втором варианте рассматривался пессимистический сце-
нарий формирования слабонаклонного слоя в основании отвала, вследствие значительного об-
воднения основания. 

В обобщенном виде результаты выполненных геомеханических расчетов по определению 
степени устойчивости проектных контуров развития отвала «Западный», приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Результаты геомеханических расчетов устойчивости перспективных контуров развития отвала «Западный» 
 

Номер разреза 
Номер варианта 

расчета 
Высота отвала, м Угол наклона борта, град. КЗУ 

01.01.2021 г. (вторая очередь строительства) 

1-21 
1 
2 

75 13 
1,86 
1,37 

2-21 
1 
2 

60 15 
1,52 
1,34 

01.01.2031 г. (промежуточный контур) 

1-31 
1 
2 

75 13 
1,68 
1,31 

2-31 
1 
2 

90 12 
1,55 
1,33 

Конечный контур отработки карьера 

1-1 
1 
2 

135 12 
1,36 
1,25 

1-2 
1 
2 

120 12 
1,43 
1,29 

1-3 
1 
2 

120 12 
1,47 
1,25 

1-4 
1 
2 

75 14 
1,50 
1,30 

1-5 
1 
2 

135 12 
1,33 
1,20 
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Геомеханическая оценка устойчивости внешнего отвала №3 ПАО «ЦГОК» проведена на 
основании имеющихся инженерно-геологических изысканий, проведенных институтом «Крив-
басспроект» на этапе проектирования отвала [3,4]. 

Расчеты устойчивости проведены для конечного контура отвала №3 в границах сущест-
вующего земельного отвода, т.е. по состоянию на 2023 г. 

В основу расчета положены проектные контура отвала предоставленные ООО «МИ-
ЦЕНТР». 

Расчет устойчивости внешнего отвала №3 выполнен согласно геомеханической схемы ре-
комендованной методическими указаниями для использования в случае размещения отвалов на 
слабом основании [1,11,12].  

В соответствии с данной схемой расчет коэффициента запаса устойчивости проводился ме-
тодом алгебраического сложения сил по отстроенным круглоцилиндрическим поверхностям 
скольжения, в том числе и выходящим в подошву отвала.  

Расчеты проведены для двух вариантов предполагаемого положения поверхностей сколь-
жения, с величиной выпора в 1/3 и 1/2 высоты отвала. 

В обобщенном виде результаты выполненных расчетов по определению степени устойчи-
вости проектных контуров внешнего отвала №3 ПАО «ЦГОК», представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Результаты расчетов устойчивости внешнего отвала №3 ПАО «ЦГОК» 

 
Номер разре-

за 
Номер варианта 

расчета 
Высота отвала, м Угол наклона борта, град. КЗУ, доли ед. 

1-1 
1 
2 

45 12 
1,62 
1,68 

2-2 
1 
2 

55 12 
1,67 
1,79 

3-3 
1 
2 

55 13 
1,64 
1,72 

4-4 
1 
2 

52 16 
1,56 
1,62 

5-5 
1 
2 

35 19 
1,51 
1,61 

 
По данным ООО «МИ-ЦЕНТР», календарное распределение объемов скальной и рыхлой 

вскрыши, извлекаемой из карьера №4 ПАО «ЦГОК» в период формирования первой очереди 
отвала «Западный», не позволяет обеспечить отсыпку двух нижних ярусов отвала качествен-
ной, невыветрелой скальной вскрышей [5]. В связи с этим, для недопущения увлажнения пород 
как в теле отвала «Западный», так и в западном борту карьера №4, а также недопущения фор-
мирования в теле отвала техногенного водоносного горизонта, рекомендуется использовать 
технологию формирования отвала с формированием вертикальных дрен из скальных пород, 
разработанную в ООО «МИ-ЦЕНТР» (проект 04.0215.09.11-ГР).  

Данная технология предусматривает размещение в основании отвала закрытых водоотво-
дящих канав, отсыпку в основании отвала подуступа высотою 6-7 м из качественных, невывет-
релых скальных пород и формирование в пределах каждого отвального яруса над горизонталь-
ной проекцией трассы водоотводящих канав, полосы из качественной скальной вскрыши (см. 
рис. 1).   

Закрытые водоотводящие канавы, слой скальной вскрыши в основании отвала и полосы 
скальной вскрыши, отсыпанные в пределах отвальных ярусов над трассами водоотводящих ка-
нав, образуют пространственную дренажную систему, называемую вертикальной дреной. Для 
повышения устойчивости отвальных ярусов с восточной стороны отвала, вдоль западного бор-
та карьера №4 ПАО «ЦГОК» рекомендуется предусмотреть отсыпку контрфорсов из крепких 
скальных пород. При проектировании второй очереди отвала «Западный» необходимо преду-
смотреть формирование в теле отвала, вдоль западной границы его первой очереди, вертикаль-
ной дрены, трасса которой должна проходить западней линии водораздела, проходящей по по-
дотвальной площади отвала «Западный» (первой и второй очереди). 

Для недопущения капиллярного подъема воды в тело отвала и повышения степени устой-
чивости его бортов, рекомендуется предусмотреть отсыпку в основании отвала слоя качествен-
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ной, невыветрелой, скальной вскрыши высотой не менее 6-7 м. После отсыпки скального по-
дуступа, на площади, запланированной для развития отвала на текущий период, над трассами 
закрытых водоотводящих траншей отсыпается полоса качественной скальной вскрыши шири-
ной 20-30 м. Формирование вертикальных скальных дрен осуществляется параллельно с уклад-
кой в тело отвала основного объема вскрышных пород.  

Рис. 1. Рекомендуемая схема размещения 
скальной вскрыши и формирования вертикаль-
ных дрен в теле отвала «Западный» 

 
Контроль за обеспечением форми-

рования вертикальных дрен с исполь-
зованием качественной скальной 
вскрыши, осуществляют инженерно-
технические руководители карьера.  

Проектом должна быть преду-
смотрена отсыпка на каждом отвальном ярусе упорных призм. Упорные призмы располагаются 
с восточной стороны отвала, граничащей с западным бортом карьера. 

Из-за существующего на протяжении всего периода отсыпки первой очереди отвала «За-
падный» дефицита скальных вскрышных пород, невозможно выполнить отсыпку на всех от-
вальных ярусах вертикальных дрен над закрытыми траншеями сплошной полосой.  

Поэтому вертикальная дрена на втором и третьем ярусах отвала отсыпается не сплошной 
полосой, а отрезками («скальными колодцами»), чередующимися с участками отсыпанными 
рядовой вскрышей.  

Длина «скального колодца» по простиранию (над трассой траншеи) 50 м, длина участка 
рядовой вскрыши - 100-150 м. 

По высоте скальные участки необходимо отсыпать строго над скальными участками ниже-
лежащего яруса образуя, таким образом, «скальные столбы» в теле отвала, выполняющие 
функции вертикальных дрен.  

Наличие скальных вертикальных дрен позволит избежать накопления атмосферных осад-
ков в теле отвала, не допустить капиллярного подъёма воды из основания отвала вверх, обеспе-
чить проницаемость тела отвала для воздуха и других газов, отвести воду в траншеи и предот-
вратить образование техногенных водоносных горизонтов в теле отвала.  

Соблюдая вышеописанную технологию строительства и отсыпки отвала «Западный», мож-
но будет предотвратить развитие негативных деформационных процессов и обеспечить его ус-
тойчивое состояние.  

Выводы и направление дальнейших исследований. Выполненные расчеты показали, что 
степень устойчивости временного отвала на южном борту карьера по состоянию как на 
01.01.2017, так и на 01.01.2021 г. отвечает нормативным требованиям (расчетные коэффициен-
ты запаса устойчивости находятся в пределах 1,47-1,75) и обеспечивает безопасные условия 
производства горных работ. 

Степень устойчивости бортов внешнего отвала № 3 карьера № 4 ПАО «ЦГОК» по состоя-
нию на 2023 г. существенно превышает нормативные требования (расчетные коэффициенты 
запаса устойчивости находятся в пределах 1,56-1,72), что свидетельствует о возможности про-
ектной проработки вопроса о его расширении. 

Степень устойчивости конечного и промежуточного контуров внешнего отвала «Запад-
ный» выше нормативной (расчетные коэффициенты запаса устойчивости находятся в пределах 
1,33 - 1,96), а значит, обеспечивает безопасные условия производства горных работ на участке 
его сопряжения с западным бортом карьера №4.  

При имитационном  моделировании ситуации, которая предполагает обводнение основания 
внешнего отвала «Западный», на участке его сопряжения с западным бортом карьера №4 воз-
можно формирование ослабленного породного слоя, наклонного в карьер.  

В этом случае степень устойчивости отвала «Западный» на участке его сопряжения с за-
падным бортом карьера №4, будет определяться в основном степенью обводненности горных 
пород в этом слое, а деформирование этого участка приведет не только к разрушению отвала, 
но и практически к остановке горных работ на всем карьере № 4.  
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Для предотвращения такого негативного развития геомеханической ситуации, рекоменду-
ется использовать при строительстве и отсыпке отвала «Западный» технологию формирования 
вертикальных дрен из скальных пород, разработанную в ООО «МИ-ЦЕНТР».  

Она предусматривает размещение в основании отвала закрытых водоотводящих канав, от-
сыпку в основании отвала подуступа из скальных пород и формирование в пределах каждого 
отвального яруса, над горизонтальной проекцией трассы водоотводящих канав, полосы из 
скальной вскрыши.   
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ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПРИКОНТУРНОЇ ЗОНИ УСТУПУ 
 

Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми – зниження питомої витрати вибухових речовин на подрі-
бнення гірських порід шляхом зміни порядку виконання підривних робіт, коли блок утворено парним числом рядів 
свердловин, крім того, у всіх непарних рядах вагові заряди формуються відповідно до значень нормального енерго-
насичення, а в парних – навантаження знижується на 30-45% і починається ініціювання вибуху зі зменшеного заряду 
в другому ряді, після чого – ініціювання з затримкою найближчого повного заряду в першому, після чого в процес 
втягується наступна пара: зменшений заряд у другому ряду – повний заряд в першому, поки всі заряди не підірвуть-
ся в перших двох рядах; Потім ініціюються заряди з наступної пари рядів: від зменшеного заряду в четвертому ряді – 
до повного заряду в третьому, і так до тих пір, поки не закінчиться підривання всього блоку. Якщо потрібно, число 
пар рядів може бути збільшено. Це супроводжується зниженням на 15-20% маси вибухових речовин. У разі підри-
вання більш високих уступів з'являється додатковий ряд зі зменшеними зарядами, розташованими між двома голо-
вними рядами, але ближче до переднього, і вони вибухають по черзі в групі: починаючи зі зменшеного в другому 
ряді, і закінчуючи – через затримку зменшеним в додатковому ряді – повним зарядом в першому ряді, поки вибухи 
не закінчаться в цих трьох рядах; Заряди в четвертій і третій парах рядів послідовно спрацьовують в глибині блоку. 

                                                       
 Скачков А.А., Жуков С.О., 2016 
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При цьому враховується анізотропія масиву гірських порід. 
Ключові слова: гірська порода, диференційована вибухова енергетична насиченість, взаємодія зарядів, запіз-

нювання, анізотропія, хвилевід. 
 

Постановка проблеми. Традиційні методи ведення вибухових робіт в кар'єрах об'єднує те, 
що уступ гірських порід найбільш нерівномірно руйнується в зоні, прилеглій до укосу, в ре-
зультаті чого утворюється гірнича маса з найбільш неоднорідною кускуватістю [1]. Винятково 
складний напружено-деформований стан породного масиву в цій частині при взаємодії сверд-
ловинних зарядів, що підриваються в першому і другому рядах, є однією з головних причин 
неконтрольованого виходу негабаритної фракції при виконанні вибухових робіт, що негативно 
позначається на техніко-економічних показниках всього гірничодобувного виробництва, тому 
пошук шляхів вирішення даного завдання є вельми актуальним [2-3], так як у свою чергу спри-
яє вирішенню проблеми підвищення ефективності буропідривних робіт. 

Як показує аналіз останніх досліджень з теорії вибухового руйнування кристалічних маси-
вів і практики БВР, одним з найменш досліджених теоретично і невирішених практично пи-
тань є нерівномірний вплив на формування вибухом навантаження крайової частини уступу, 
оптимізувати що є можливим при цілеспрямованому використанні ефектів розвитку динамічної 
зони руйнування, створюваної силовими полями взаємодіючих зарядів ВР приконтурних рядів 
[4-6]. У зв'язку з цим в дослідження закладалася ідея можливості цільового використання ди-
намічних ефектів, що проявляються при взаємодії свердловинних зарядів, для вирішення чого 
задачі досліджень формулювалися згідно з нею, а саме: заряди першого ряду свердловин ініці-
юються після підривання зарядів другого, утворюючи завдяки сприятливій суперпозиції вибу-
хових хвиль більш оптимальну динамічну зону відповідно до конкретних умов. 

Викладення матеріалу досліджень. Основою для задекларованих досліджень є вивчення 
властивостей гірських порід, в яких намічено випробування методу їх диференційованого енер-
гонасичення. До наявної інформації необхідно додати дані про параметри розташування зарядів 
на уступі в досліджуваних породах, які розраховували за наступною методикою. 

Значення ЛОПП (W1) перед першим рядом свердловин розраховували за формулою 
W1=Ну·ctgα+3, м, де Ну - висота уступу, м, приймалась згідно умов виконання робіт у кар’єрах: 
10 і 15 м; α - кут укосу уступу, град. приймали фактично сформовані на виробництві паспортні 
значення, або ж α=67, який часто зустрічається на практиці.  

Розміри квадратної сітки розташування свердловин в рядах вибухового блоку визначалися 
за наступною формулою, м 

fQdfW врсв  )ln11,038,1(2 ,    

де f - коефіцієнт міцності гірських порід; dсв - діаметр свердловин, м (для умов експерименту - 
0,253 м); Δ - щільність заряджання кг/м3, для умов застосування: Анеміксу-70, Δ=1220 кг/м3; 
Грануліту КМ - Δ=950 кг/м3; Емоніту Н - Δ=1230 кг/м3; Qвр - енергія вибуху; Анеміксу-70 
Qвр=3117 кДж/кг; Грануліту КМ – Qвр=3650 кДж/кг; Емоніту Н - Qвр=3100 кДж/кг. 

Значення питомої витрати ВР,  місткості 1 м свердловини, відстані між зарядами у першо-
му ряді, відповідно, розраховано за формулами 
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У сильно вивітрілих окислених рудах з коефіцієнтом міцності ƒ=6, свердловини - сухі, в них 
застосовують неводостійку ВР Грануліт КМ зі щільністю заряджання 850 кг/м3 і теплотою вибуху 
3650 кДж/кг . Для цієї безтротилової ВР, як і для всіх ВР групи ігданітів, характерною є не ідеаль-
ність процесу детонації, яка протікає в зарядах Ø 0,25 м зі швидкістю 3500 мс, за умов теоретичних 
її значень 4896 мс, а тому ступінь завершеності реакцій у детонаційній хвилі складає 0,45. За цих 
умов сітка свердловин становить 7×7 м, питома витрата ВР - 0,54 кг/м3 (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розрахункові параметри розташування зарядів ВР на уступі висотою 10 м 

Довжина заряду, м Довжина забивки, м 
f W1, м W2, м q, кг/м3 

Маса заряду 
в 1-му ряді, 

кг 

Перебур, 
 м у 1-му 

ряді 
у 2-му 
ряді 

у 1-му 
ряді 

у 2-му  
ряді 

6 7 7 0,54 260 1,0 6,0 3,5 5,0 7,5 
10 7 6,5 0,737 330 2,0 7,7 4,0 4,3 8,0 
14 7 6,3 1,1935 485 2,5 7,8 4,9 4,1 7,6 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 149

У більш міцних породах з ƒ=10 параметри розташування зарядів розраховано для умов за-
стосування Грануліту КМ в умовах сухих свердловин. У породах Першотравневого кар’єру 
ПівнГЗК з ƒ=14 параметри розраховано для умов застосування емульсійної ВР Емоніт-Н.     

До параметрів гірських порід необхідно додати параметри хвилі вибухової і хвилі дефор-
мацій. Відносно параметрів хвилі вибухової, то вони встановлювались, а стосовно вимірювання 
хвилі деформацій а було використано дослідження вчених зі США [7] і метод аналогій, згідно 
якого, знаючи параметри хвиль деформацій для чотирьох типів гірських порід, були розрахова-
ні параметри хвиль деформацій для трьох типів, в яких виконувались дослідження. Правомір-
ність такого кроку підтверджується характером хвиль вибухової і деформацій, а саме те, що в 
межах воронки подрібнення заряду ВР вони мають асиметричну форму. Цей факт означає, що 
задекларована необхідність уникати суперпозиції хвиль від близько розташованих зарядів, а 
також між хвилями – прямою і створеною нею відбитою, стосується перш за все головних час-
тин хвиль, які несуть високі енергії. Якщо ж буде підривання заряду наступної серії в той мо-
мент, коли в цій зоні буде перебувати згасаюча частина хвилі відбитої, сформованої від заряду 
попередньої серії, то це не завдасть великої шкоди від такої суперпозиції. Нами, в  результаті 
використання методу аналогій надано діапазони ефективних значень інтервалів сповільнення.  

Аналіз рис. 1 свідчить, що максимальні деформації, а значить і напруження, зареєстровані 
датчиками на відстані 600 см від зарядів, є в 4,5-8 разів меншими, ніж на відстані 120 см, а в 
згасаючій частині хвилі, на відстані ⅓ загальної її довжини, ці деформації ще в 4-5 разів мен-
шими.  

 
Рис. 1. Залежності: відносна деформація – відстань; а – у мергелі; б – у піщанику із 20 % пористістю; в – у крейді;  

1 і 2 – геометричні місця точок, відповідно Ɛmin і  Ɛmax 
 

6 м (600 см) і близькі до цього значення переважно зустрічаються в мережах свердловин на 
кар’єрах Кривбасу. У цьому плані запропоноване вперше технічне рішення про першочергове 
підривання зарядів, розташованих у другому ряді, до того ж масою, зменшеною на 40-50%, фо-
рмує відстань до вільної поверхні покрівлі уступу 7,5-8,0 м (для уступів висотою 10 м), а до 
укосу - 13,3-14,0 м. Для уступів висотою 15 м ці параметри будуть ще більшими. В наведених 
випадках пряма хвиля до вільних поверхонь підходить ослабленою, відповідно, ще більше 
ослабленою матимемо хвилю відбиту. Отримуємо досить простий і ефективний спосіб керу-
вання суперпозицією хвиль напруження і знешкодження магістральних тріщин. Нижче в табл. 2 
наведено параметри хвиль в трьох типах порід. 

Таблиця 2 
Параметри хвиль в досліджуваних гірських породах 

Характеристики Значення параметрів 
Коефіцієнт міцності 14 10 6 
Швидкість сейсмічної (акустичної) хвилі, км/с 4,26 3,89 1,3 
Швидкість головної частини хвилі деформацій (Еmax), км/с 4,0 3,5 1,0 
Швидкість кінцевої частини хвилі деформацій (Еmin), км/с 3,7 3,1 0,7 

Для розрахунку інтервалів сповільнення складаємо табл. 3. 
Таблиця 3 

Інформація до розрахунку і розрахунок інтервалів сповільнення 

Ефективний час спо-
вільнення, т, мс 

f 
Відстань 
до вільної 
поверхні, м 

V1, 
 км/с 

t1, мс
Відстань руху відбитої  
хвилі до нижнього торця 

заряду r, м 

Довжина 
відбитої 
хвилі, м 

Загальна 
довжина, 

м  

V2,  
км/с 

t2,  

м/с 
t заг,  

м/с 

40-75 6 7,5 1,3 5,77 13,75 15 28,75 1.3 22.1 27.87
10-30 10 8,0 3,89 2,06 13,5 10 23,5 3,1 7,58 9,64 
8-25 14 7,6 4,26 1,78 13,5 8 21,5 3,7 5,88 7,66 
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Рис. 2. Схема переміщення прямої хвилі від спрацювання заряду №1: а – в окислених вивітрілих рудах (ƒ=6);   
б – в породі, міцністю ƒ=10; в – в породі, міцністю ƒ=14; на момент часу: а – 5.77 мс, б – 2,06 мс, в – 1,78 мс – підхо-
ду прямої хвилі до покрівлі уступу; а – 9,33 мс, б – 2,80 мс, в – 2,64 мс – підходу її до поверхні укосу уступу; а також 
а – 22.1 мс, б – 7,58мс, в – 5,88 мс – виходу завершальних частин хвиль деформацій, віддзеркалених від вільних по-

верхонь за межі розташування заряду №2. Загальний час: а – 5,770 мс+22,1мс=27,87мс, б – 2,06+7,58=9,64 мс,  
в –  1,78+5,88=7,66 мс. Ефективний час сповільнення: а – 40-75мс, б – 10,0-30мс, в – 8-25мс. 

 

На рис. 2 зображено положення хвиль, відповідне табл. 3, в перерізі уступу. В першу чергу 
пряма хвиля досягає покрівлі уступу, до якої відстань від заряду №1 - мінімальна. З невеликим 
запізненням ця хвиля досягає поверхні укосу, а в районі покрівлі на той час - уже сформована 
відбита хвиля. На рисунках зображено головну її частину, яка вже рухається вглиб уступу. Че-
рез деякий час ця головна частина хвилі деформацій, що іде повільніше, з деяким запізненням, 
досягає торця заряду №2, який чекає імпульсу на спрацювання. Цей момент на рисунках не зо-
бражено, оскільки вважаємо, що повз заряд №2 повинно пройти все тіло хвилі до завершальної 
її частини – мінімальних деформацій Еmin. Бачимо також, що на цей момент відображена від 
укосу уступу пряма хвиля, разом зі сформованою нею хвилею деформацій, раніше пройшли 
повз заряд №2, оскільки він до укосу розташований ближче. Саме тому, загальний час розрахо-
вується проходженням хвиль до покрівлі і відбитих від неї до торця заряду №2. Занотований у 
табл. 9 ефективний час сповільнення для порід різної міцності може включати також можливу 
варіацію спрацювання піротехніки, яка реалізує сповільнення під час вибуху.  

Все описане набуло реалізації в породах міцністю ƒ=6; 10; 14, для уступів висотою 10 м. 
Окрім зазначеного, технологію вибухових робіт захищено патентом України  № 70655.  

Наведена вище методика може бути застосованою в породах, які мають практично ізотроп-
ні властивості, що в реальних умовах зустрічається у виняткових випадках, так як практично 
всі реальні гірські породи мають в тій чи іншій мірі виражену, анізотропію фізико-механічних 
властивостей [8,9]. Крім того, при значних відмінностях фізичних характеристик породи в 
окремостях масиву і матеріалі, що заповнює макротріщини, на поширення хвиль в різних на-
прямах навколо свердловинного заряду істотно впливає анізотропія масиву, обумовлена його 
системною макротріщинуватістю. Внаслідок цього розміри і форма контурів зон руйнувань на-
вколо зарядів повинні визначатися з урахуванням цих особливостей. 

У зв'язку з тим, що скельні породи, особливо вулканічного генезису, мають в більшій чи 
меншій мірі виражену кристалічну структуру, їм властиві основні особливості монокристаліч-
них середовищ, у тому числі й акустичні. Ця обставина має виняткове значення при вивченні 
хвильових процесів, що супроводжують підривання зарядів бризантних ВВ. 

Анізотропія пружних властивостей кристалів ускладнює закони відбивання і заломлення 
хвиль стиснення на межах розділу середовищ: падаюча хвиля при віддзеркаленні і заломленні 
може розщеплюватися на кілька хвиль різних типів. Згасання хвиль в кристалічних середови-
щах визначається розсіюванням на мікродефектах і дислокаціях, поглинанням, пов'язаним з 
диссипативними явищами. Однак, у цілому закономірності поширення хвиль – добре відомі.  

При аналізі поширення хвиль стиснення від вибуху свердловинного заряду необхідно роз-
глядати два різних процеси: поширення хвилі в монолітній породі: до перетину нею тріщин і 
зміну характеру її поширення при проходженні через тріщини. Найбільш наочно ілюструє пе-
рший етап розповсюдження хвилі випадок, коли вона поширюється в монолітній мономінера-
льній породі. На рис. 3а видно, що в кристалі Вi12GeO20 поздовжні хвилі мають найбільші фазо-
ві швидкості в напрямах, які збігаються з напрямами осей симетрії кристалів, і мінімальні – в 
напрямах, орієнтованих під кутом 45° до цих осей. У полімінеральних гірських породах карти-
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на поширення хвиль значно ускладнюється, однак загальні закономірності зберігаються ті ж 
(рис. 3б). 

 
Анізотропія пружних властивостей кристалічних середовищ найбільш суттєво позначаєть-

ся на характері поширення хвиль стиснення, що розповсюджуються від підірваного заряду ВР. 
У таких породах, на відміну від ізотропних тіл, у кожному напрямі розповсюджуються три 
хвилі: поздовжня і дві поперечні. Кожна з них має свою фазову швидкість, яка залежить від на-
пряму поширення хвилі, тобто від кута між вектором хвилі й акустичною віссю середовища. У 
ряді напрямів, відповідних осям симетрії вищого порядку, швидкості двох поперечних хвиль 
можуть збігатися. У цих напрямах і орієнтуються акустичні осі. В таких напрямах стає можли-
вим поширення поперечних хвиль з довільною поляризацією, як в ізотропному тілі. Характер-
но, що, навіть при поширенні хвиль уздовж напрямів осей вищого порядку симетрії, потік ене-
ргії для зсувних хвиль може відхилятися від напряму поширення хвилі, причому напрям векто-
ра потоку енергії залежить від поляризації хвилі. Що стосується найбільш руйнівних – поздов-
жніх хвиль, то з кристалоакустики [8,9] відомо, що вони поширюються в кристалічних середо-
вищах з різною швидкістю в напрямах, по-різному орієнтованих відносно осей кристалів, маю-
чи найчастіше максимальні значення в напрямах, які збігаються з цими осями і мінімальні – в 
напрямах бісектрис між осями (рис. 4). 

Для конкретного визначення конфігурації зон рівнонапруженого стану в тріщинуватих ма-
сивах, наприклад, ізоліній напружень або кругової векторної діаграми швидкостей фронту 
пружної хвилі, необхідно проаналізувати зміну швидкості поширення хвиль в масиві щодо орі-
єнтації кристалоутворюючих осей породи і тріщинуватості масиву, а також процеси заломлен-
ня і відбивання при проходженні хвилі через тріщини [10]. 

Як відомо, кут, під яким хвиля відбивається від поверхні, що розділяє два середовища з рі-
зною акустичною провідністю, дорівнює куту її падіння, а кут, під яким хвиля, заломлюючись, 
поширюється вглиб масиву, завжди відрізняється від кута падіння, крім випадку нормального 
перетину межі розділу середовищ, при якому напрям поширення падаючого променя і зламано-
го збігаються. При відхиленні падаючого променя від нормалі, тобто при значеннях кутів, що 
зменшуються від 90°, у випадку відхилення переломлений промінь відхиляється значно силь-
ніше і при певному значенні кута падіння, в залежності від властивостей середовищ, настає 
момент, коли напрям переломленого променя збігається з лінією поділу середовищ. Причому, 
спочатку це явище спостерігається для поздовжньої хвилі (при куті внутрішнього відбивання 
поздовжніх хвиль), а потім, при подальшій зміні кута падіння хвилі настає момент внутрішньо-
го відбивання і поперечної хвилі, коли і її напрям збігається з напрямом лінії розділу середо-
вищ. Цей кут називається кутом повного внутрішнього відбивання і при досягненні його вся 
енергія падаючої хвилі концентрується й орієнтується в напрямі вздовж шару породи. При 
цьому відбувається тільки відбивання хвиль від зустрічних поверхонь розділу, тобто тріщин. 
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Таким чином, утворюється свого роду хвилевід, за яким поширюється хвиля. Поширення хвилі 
по шару породи супроводжується тим, що багаторазово відбиті від поверхонь розділу середо-
вищ хвилі, що проходять по ламаній траєкторії великі відстані в порівнянні з фронтом хвилі, 
що йде по шару прямолінійно, взаємодіють між собою, інтерферують і інтервал часу імпульсу 
хвилі збільшується, хоч напрям поширення хвилі в цілому зберігається. 

Отже, очевидно, що, в найпростіших випадках, при розкритих тріщинах, максимальним 
вплив на масив порід від заряду ВР, розміщеного і підірваного в ньому, буде в напрямах, пер-
пендикулярних до його тріщинуватості й уздовж шаруватості і поступово, при відхиленнях від 
цих напрямів, буде знижуватися до мінімуму, який відповідає куту повного внутрішнього від-
бивання породи (рис. 4). Знаючи ці кути і закон поширення фронту хвилі, а також параметри 
заряду ВВ, можна побудувати годографи поздовжніх і поперечних хвиль, а також ізолінії рів-
них значень різних параметрів розповсюдження інших хвиль. 

Рис. 4. Характер епюр напружень у фронті хвилі: а – що розповсюджується 
в шаруватій породі (заштриховано сектори мінімальних руйнувань), б – в блоко-
вій (стрілками вказано напрями максимальних впливів хвилі на масив гірських 
порід); в – схема до визначення орієнтації рядів свердловин відносно макротрі-
щин 

 
На підставі наведеного аналізу можна, в найпростіших випад-

ках, досить впевнено рекомендувати орієнтацію сітки вибухових 
свердловин щодо тріщинуватості масиву і відповідним чином ке-
рувати процесом вибуху та його результатами. При цьому, при 
прямокутній сітці свердловин за рівних інших параметрів, макси-
мально рівномірне дроблення породи буде досягатися при діагона-
льному орієнтуванні її відносно тріщин – і навпаки. 

Точні обчислення контурів – надзвичайно складні навіть для 
ідеалізованих моделей, а в застосуванні до реальних мінеральних 
середовищ, тим більше полімінеральних, які мають складну струк-
туру, як, наприклад, тріщинуваті гранітоїдні породи, – взагалі не-
можливі. У зв'язку з цим пропонується наступний метод наближе-
них обчислень, точність якого для інженерних розрахунків є ціл-
ком достатньою. 

 
Як показали аналітичні дослідження, при субортогональній орієнтації систем крутоспада-

ючих тріщин, контур досліджуваної зони матиме форму, характерну для циклоїдних кривих. 
Найбільш відповідною з відомих кривих цього сімейства є різновид трохоїда-гіпотрохоїда, па-
раметричні рівняння якої мають вигляд 

x=(R-mR) cosmt+h cos(t-mt),      (1) 
y=(R-mR) sinmt-h sin(t-mt),     (2) 

де R - радіус нерухомого кола; m=R/r - модуль трохоїди; r - радіус рухомого кола; h - відстань 
від оконтурюючої точки до центра рухомого кола. 

У даному випадку R відповідає Rmax - максимальному значению Rтр у напрямі концентрації 
енергії, яка розходиться навколо заряду. Означимо Rmin - максимальне значення Rтр в напрямі 
мінімального розповсюдження енергії навколо заряду. 

Вважаємо, що гіпотрохоїда є епіциклоїдою. Тоді h=r і йому відповідає (Rmax-Rmin)/2, а m 
відповідає 2Rmax/(Rmax-Rmin). Означимо (Rmax-Rmin)/2 через hз.тр., а 2Rmax/(Rmax-Rmin) через mз.тр. 
Тоді параметричні рівняння (1), (2) набувають вигляду 

xтр =(Rmax -mз.тр. Rmaх) cosmз.трt+hз.трcos(t-mз.тр t),      (3)   
yтр = (Rmax-mз.тр. Rmaх) sinmз.тр t-hз.трsin(t-mз.тр t ).       (4)  

Побудови зручно виконувати, орієнтуючи розмітку листа згідно осей х, у і напрямів поши-
рення системних макротріщин. При побудовах в косокутній системі координат, осі в якій оріє-
нтовані під кутом перетину тріщин крутоспадаючих систем, результати обчислень будуть 
більш точними. 

З викладеного можна зробити такі висновки:  
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Аналізом існуючих досліджень виявлено, що вибухові хвилі для умов застосування існую-
чих промислових ВР, як правило є акустичними. Іноді, наприклад, у нещільних, пористих по-
родах, на невеликій відстані від заряду, мають місце прояви ударної хвилі, яка, зминаючи пори-
сту породу, зменшує свою швидкість до значень звукової швидкості, характерної для цієї поро-
ди.  

Форма вибухових хвиль в межах 3-4 радіусу подрібнення - асиметрична: на фронті - швид-
ке зростання напружень до максимальних значень, після чого в 3-8 разів більш повільне змен-
шення напружень до нуля. 

Виконано експериментальні дослідження швидкості вибухових хвиль в гірських породах 
кар’єру «Північний» ГЗК «Укрмеханобр», а також широкі лабораторні дослідження різномані-
тних властивостей гірських порід в межах їх міцності  f=6-14. 

На основі теоретичних досліджень, вперше запропоновано новий порядок ініціювання за-
рядів у вибуховому блоці, з початком його у середині вибухового блоку, з подальшим розвит-
ком процесу руйнування до вільної поверхні укосу уступу.  

Моделюванням процесу розповсюдження вибухових хвиль в уступах гірських порід різної 
міцності та їх взаємодії, встановлено значення ефективних інтервалів сповільнень для запропо-
нованого способу підривання гірських порід.      

У кристалічних породах з вираженою системною тріщинуватістю при проектуванні БВР 
необхідно враховувати акустичну анізотропію середовища, що забезпечує додаткові можливос-
ті регулювання гранулометричного складу підірваної гірничої маси. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ВЗРЫВЕ  
СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ВВ В РАЗРУШАЕМОМ ОБЪЕМЕ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Цель. Качество дробления взорванной горной массы – это один из основных показателей эффективной работы 

буровзрывного комплекса. Последнее во многом зависит от технологии ведения взрывных работ, включающей в 
себя способы размещения, формирования и инициирования скважинных зарядов ВВ.  

Методы исследований. Эти составляющие технологии ведения взрывных работ в значительной степени предо-
пределяют характер распределения энергии взрыва в разрушаемом массиве горных пород. Очень быстрое выделение 
большого количества энергии в разрушаемом объеме горных пород сопровождается различными процессами разру-
шения. Определение зависимости между этими процессами – одна из задач теории разрушения твердых тел при 
взрыве. 

Научная новизнаИзучен механизм образования предварительной взрыводинамической зоны разрушения при 
взаимодействии силовых полей смежных скважинных зарядов ВВ, расположенных на границе взрываемого горного 
массива, установлены зависимости между плотностью энергии взрыва аккумулированной средой, массовой скоро-
стью и величиной начального удельного импульса взрывной нагрузки для произвольной точки разрушаемого объема 
горных пород.  

                                                       
 Тищенко С.В., Еременко Г.И., Малых Д.Ю., 2016 
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Повышение эффективности технологии уступной взрывной отбойки горных пород на железорудных карьерах 
достигается использованием взрывной технологии, в основу которой положено представления о формирования по-
лей напряжений при взрыве скважинных зарядов вв в разрушаемом объеме горных пород.  

Практическая значимость.  Для ведения взрывных работ важно знать особенности формирования и взаимо-
действия силовых полей скважинных зарядов ВВ, взрываемых в одной ступени замедления.  

Основную роль в процессе разрушения горного массива при этих условиях играют зоны І и ІІ силовых полей 
разрушения.  

Подбором Р(t) (величина импульса взрывной полости) в каждом из взаимодействующих зарядов, можно регу-
лировать процесс взрывного нагружения, в зависимости от конкретных горно-геологических условий ведения 
взрывных работ.  

Результаты. Полученные результаты могут быть использованы для разработки взрывных технологий, осно-
ванных на разрушении горного массива, приведенного предварительно в напряженное состояние от взрыва зарядов 
ВВ, расположенных на его границе. 

Ключевые слова: силовые поля, область разрушения скважинные заряды, взрывная отбойка 

Проблема и ее связь с научными и практическими здачами. За счет изменения спосо-
бов формирования и размещения зарядов ВВ в разрушаемом объеме, можно влиять на процесс 
разрушения, зная особенности формирования силовых полей. 

Характер формирования и основные характеристики зоны ІІІ важны для изучения процесса 
разрушения горного массива, приведенного в напряженное состояние от ранее взорванных 
скважинных зарядов ВВ. 

Учитывая временные и геометрические характеристики зоны ІІІ, можно предположить, что 
напряженное состояние горного массива будет полностью отвечать физическим параметрам 
интегральной зоны образованной от ранее взорвавшихся скважинных зарядов ВВ.  

Для теории и практики ведения взрывных работ важно знать особенности формирования и 
взаимодействия силовых полей скважинных зарядов ВВ, взрываемых в одной ступени замедле-
ния. 

Для изучения особенностей формирования силовых полей разрушения при взрывной от-
бойке горных пород скважинными зарядами ВВ, рассмотрим структуру и закономерность фор-
мирования области разрушения цилиндрического заряда на основе теоретических схем и усло-
вий, приведенных в работах [1-4]. 

Анализ исследований и публикаций. Введем следующие обозначения: зона І - область 
σθ–α σr=β, σr<σθ<0 в плоскости напряжений σr σθ и соответствующая ей область разрушения, 
зона ІІ – область σθ=0 в плоскости напряжений и соответствующая ей область разрушения, зона 
ІІІ – область возмущенного физического пространства, где среда находится в не  разрушенном 
состоянии. Зоны І, ІІ, ІІІ располагаются в порядке их удаления от взрывной полости (рис. 1).  

Рис. 1. Структура силового поля цилиндрического заряда ВВ 
 
Постановка задачи.Исследуем поверхности разрушения. 
Если ударная волна сжатия в начале имеет большую интен-

сивность, то разрушение частицы происходит непосредственно 
на переднем фронте волны. В этом случае поверхность разру-
шения совпадает с фронтом ударной волны. Если интенсив-
ность ударной волны недостаточно велика, то скорость распро-
странения поверхности разрушения меньше скорости распро-
странения переднего фронта возмущения и величина поверхно-
сти разрушения является постоянной и зависит от прочностных 

свойств разрушаемой среды. В этом случае вначале частица в неразрушенном состоянии под-
вергается некоторому возмущению, находящемуся в упругой области, а затем начинается по-
степенное разрушение. Дробление частицы тем больше, чем ближе она расположена к месту 
взрыва. Поверхности разрушения, как некоторой границе возможной полости в разрушаемой 
среде, придается геометрический смысл. Определение поверхности разрушения основано на 
положениях, изложенных в работе [2]. 

Изложение материала и результаты. В каждой точке поверхности разрушения выполня-
ется уравнение сохранения массы 

ρо (Vn- υnо)= ρ (Vn- υn), 
уравнение сохранения импульса 

σnо - σn = ρо (υnо-Vn)(υnо-υn), 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 155

τiо- τi = ρо (υnо-Vn)(υiо-υi) (i=1,2), тогда поверхность разрушения определяется как 
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Здесь индекс 0 относится  к неразрушенному состоянию; n – внешняя нормаль к поверхно-
сти; σn, τi - компоненты вектора напряжения; υn - скорость распространения поверхности раз-
рушения; υ- упругий потенциал единицы массы; ρ, V - плотность и скорость материальных час-
тиц.  Для рассматриваемых зон основного поля разрушений цилиндрического заряда будем 
считать процесс расширения газа в полости квазистатическим и политропным 

 33
1 )( RPtrP o  ,       (2) 

где r1(t)- радиус взрывной полости в момент времени t; γ - показатель политропы. 
Компонентами вектора смещения и скорости материальной частицы будут радиальные со-

ставляющие u и υ. Будет использована эйлерова координата r и начальная координата rо мате-
риальной точки. 

Для зоны І система уравнений имеет вид 
уравнение движения 

1)2)(1(2/)//(  rrrt rr  , 
уравнение сохранения массы 

0/)( 22  rrr        (3) 
и следующие тождества  

в эйлеровых координатах 
),( тrurr o  , rutu  //  , 

в лагранжевых координатах 
),( тrurr oo  , tutr  // . 

Согласно законам сохранения массы 
2)(  rtf ,      (4) 

где f(t) - произвольная функция. 
Тогда с учетом изложенного 

))(3( 3
2 tfrfru  .      (5) 
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где f1(t) и f2(t) - произвольные функции. 

Из условия (2) находим f1 и в результате получим 
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где o=PoR
3. 

Из первого равенства (5) можно найти f2(t), а f1(0) можно принять равным нулю. И в ре-
зультате получим 

3/1
1

3 ))(3( tfrrrru o  .    (7) 
Общее решение исходных уравнений для зоны І дают формулы (4), (6) и (7). Данное реше-

ние содержит произвольные функции r1(t)  и f(t). 
Система уравнений для нахождения основных характеристик для зоны ІІ имеет вид 

rrtu rr /2// 22   , 

)21(/   or PruE , 

0 . 
Общее решение задачи для зоны ІІ выражается через две произвольные функции f2 и f1 
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где /1 Ec  . 
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Система уравнений для зоны ІІІ определена согласно несжимаемости среды разрушения как 
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Общее решение данной системы имеет вид 
)(4

2 tfru o   , )(4
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4
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где f4(t) - произвольная функция напряжения на бесконечности по условию равна - Рo. 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Представленное силовое 

поле разрушения, на плоскости цилиндрического заряда ВВ, должно отвечать следующим тре-
бованиям: смещение непрерывно; потоки массы и импульса при переходе через зоны сохраня-
ются; на поверхности разрушения должно выполняться условие, определяющее θ. 

Основные геометрические параметры силового поля за достаточно большой промежуток 
времени (t→) определяются из условия, что произвольные функции )4,1( mfm  в общем ре-

шении превращаются в постоянные )4,1( mcm  и решения на основании формул (6)- (9) при-
нимают следующий вид 
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Здесь η2 и η3 – положительные корни уравнений 
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Учитывая, что граница зоны І и ІІ не является фронтом разрушения, то при взрыве мощно-
го скважинного заряда ВВ зона ІІ возникает на сравнительно поздних стадиях процесса и на 
достаточном удалении от взрывной полости.  
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В зависимости от давления газа в полости могут реализоваться самые различные сочетания 
зон І, ІІ и ІІІ. 

Для теории и практики ведения взрывных работ важно знать особенности формирования и 
взаимодействия силовых полей скважинных зарядов ВВ, взрываемых в одной ступени замедле-
ния. Основную роль в процессе )( 3  rr  - зона ІІІ 

2
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Показатель х соответствует последнему этапу расширения газа. 
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Учитывая, что граница зоны І и ІІ не является фронтом разрушения, то при взрыве мощно-
го скважинного заряда ВВ зона ІІ возникает на сравнительно поздних стадиях процесса и на 
достаточном удалении от взрывной полости. В зависимости от давления газа в полости могут 
реализоваться самые различные сочетания зон І, ІІ и ІІІ. 

Для ведения взрывных работ важно знать особенности формирования и взаимодействия 
силовых полей скважинных зарядов ВВ, взрываемых в одной ступени замедления.  

Основную роль в процессе разрушения горного массива при этих условиях играют зоны І и 
ІІ силовых полей разрушения.  

Подбором Р(t) (величина импульса взрывной полости) в каждом из взаимодействующих 
зарядов, можно регулировать процесс взрывного нагружения, в зависимости от конкретных 
горно-геологических условий ведения взрывных работ.  

Выводы и направление дальнейших исследований. За счет изменения способов форми-
рования и размещения зарядов ВВ в разрушаемом объеме, можно влиять на процесс разруше-
ния, зная особенности формирования силовых полей. 

Характер формирования и основные характеристики зоны ІІІ важны для изучения процесса 
разрушения горного массива, приведенного в напряженное состояние от ранее взорванных 
скважинных зарядов ВВ. 

Учитывая временные и геометрические характеристики зоны ІІІ, можно предположить, что 
напряженное состояние горного массива будет полностью отвечать физическим параметрам 
интегральной зоны образованной от ранее взорвавшихся скважинных зарядов ВВ.  

Полученные результаты могут быть использованы для разработки взрывных технологий, 
основанных на разрушении горного массива, приведенного предварительно в напряженное со-
стояние от взрыва зарядов ВВ, расположенных на его границе. 
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У статті запропоновано модернізовану систему керування процесом каталітичного крекінгу вакуумного газой-
лю аерозольним нанокаталізом, що забезпечує максимальний вихід високоякісних бензинових і дизельних фракцій. 
Удосконалена система керування забезпечує формування керуючих впливів на основі інформації про зміну темпера-
тури процесу, частоти вібрації реактора та витрат реагентів.     

Технологія АНК має суттєві переваги перед іншими, так як дозволяє значно збільшити швидкість реакції у роз-
рахунку до масової витрати каталізатора, суттєве зменшення його кількості та енергозатрат тощо. 

У даний час основним напрямком досягнення високої інтенсифікації процесу каталітичного крекінгу є роботи 
пов’язані з модернізацією системи автоматизації реактора, спрощення його конструкції, вибору каталізатора та його 
геометричних характеристик, методів підготовки каталізатора а також принципів контактування каталізатора з вуг-
леводневими парами [2]. Якщо фізико-хімічні характеристики процесу крекінгу, як правило, є заданими попередніми 
технологічними процесами перероблення нафтопродуктів, то головними питаннями в процесі каталітичного 
крекінгу є наступні: принципи та способи контактування каталізатора з вторинною вуглеводною сировиною, систе-
ми забезпечення активності каталізатора за час перебування його в реакторі, оптимальний режим його роботи та ін. 

Отже, актуальною є задача модернізація існуючої системи автоматизації керування процесом каталітичного 
крекінгу, розробки методів оптимального керування, які забезпечують отримання високоякісних бензинових і ди-
зельних фракцій в умовах невизначеності параметрів. 

Ключові слова: високоякісний бензин, каталітичний крекінг, дизельні фракції 
 
Постановка задачі. Дослідження каталітичного крекінгу вакуумного газойлю в умовах 

АНК показало можливість збільшення швидкості реакції до 10 разів в розрахунку на 
реакційний об’єм, що викликає відповідне зменшення габаритів устаткування. Необхідна в 
умовах кількість каталізатору 2 г/м3 реактору проти 300-700 кг/м3 в гетерогенному каталізі 
викликає зменшення об’єму, необхідного для регенерації каталізатору майже в 2000 разів. 
Відповідні фактори на користь АНК потребують оригінального підходу щодо організації авто-
матичного керування технологічним процесом каталітичного крекінгу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Виробництво моторного палива є одним з важливих 
етапів при глибокій переробці нафтопродуктів і відрізняються значним енерго- та ресурсоспо-
живанням, що призводить до високої вартості готової продукції, а також збільшення затрат на 
переробку чи утилізацію відходів виробництва. У промисловій практиці одним з основних 
процесів переробки вторинної вуглеводної сировини є каталітичний крекінг. Зарубіжні фірми 
досягають високих показників ефективності глибокої переробки нафтопродуктів за рахунок 
використання нових нанотехнологій та оптимальних систем автоматизованого керування, до 
яких відноситься й аерозольний нанокаталіз (АНК) у віброзваженому шарі каталізатора та є 
принципово новим науково-практичним рішенням проблеми глибокого перероблення 
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нафтопродуктів [1]. Технологія АНК має суттєві переваги перед іншими, так як дозволяє знач-
но збільшити швидкість реакції у розрахунку до масової витрати каталізатора, суттєве змен-
шення його кількості та енергозатрат тощо. 

У даний час основним напрямком досягнення високої інтенсифікації процесу 
каталітичного крекінгу є роботи пов’язані з модернізацією системи автоматизації реактора, 
спрощення його конструкції, вибору каталізатора та його геометричних характеристик, методів 
підготовки каталізатора а також принципів контактування каталізатора з вуглеводневими пара-
ми [2]. Якщо фізико-хімічні характеристики процесу крекінгу, як правило, є заданими 
попередніми технологічними процесами перероблення нафтопродуктів, то головними питання-
ми в процесі каталітичного крекінгу є наступні: принципи та способи контактування 
каталізатора з вторинною вуглеводною сировиною, системи забезпечення активності 
каталізатора за час перебування його в реакторі, оптимальний режим його роботи та ін. 

Таким чином, актуальною є задача модернізація існуючої системи автоматизації керування 
процесом каталітичного крекінгу, розробки методів оптимального керування, які забезпечують 
отримання високоякісних бензинових і дизельних фракцій в умовах невизначеності параметрів. 

Постановка задачі. Дослідження каталітичного крекінгу вакуумного газойлю в умовах 
АНК показало можливість збільшення швидкості реакції до 10 разів в розрахунку на 
реакційний об’єм, що викликає відповідне зменшення габаритів устаткування. Необхідна в 
умовах кількість каталізатору 2 г/м3 реактору проти 300-700 кг/м3 в гетерогенному каталізі 
викликає зменшення об’єму, необхідного для регенерації каталізатору майже в 2000 разів. 
Відповідні фактори на користь АНК потребують оригінального підходу щодо організації авто-
матичного керування технологічним процесом каталітичного крекінгу. 

Рішення задачі. Проведені попередні дослідження показали, що каталітична система в ае-
розольному нанокаталізі складається з диспергуючого матеріалу (ДМ) рзмірами 0,7-1,2 мм і 
порошку каталітично активної речовини (з початковими розмірами частинок до 200 мкм). Під 
час роботи ці складові знаходяться у безперервному русі (механохімічна активація). За умови 
вібрації забезпечуюється синтез наночасток різного розміру. Розміри частинок каталізатора в 
зоні реакції визначені на рівні 8-100 нм.  

Для побудови промислової схеми автоматизації процесу каталітичного крекінгу в умовах 
АНК (рис. 1). 

Рис. 1. Промислова схема процесу каталітичного крекінгу 
аерозольним нанокаталізом  

 
Математична обробка результатів дослідження 

здійснювалась з метою визначення маси світлих наф-
топродуктів і важкого залишку, маси газової фракції, 
густини фракції, швидкості реакції та подальшого 
використання при розробці програмного забезпечен-
ня системи автоматизації.  

Маса світлих нафтопродуктів і важкого залишку 
визначалися в такий спосіб: 

замірялася маса вакуумного газойлю; 
після завершення реакції, весь продукт збирався 

в приймач; 
продукти крекінгу піддавалися розгонці на розгінному апараті ULAB-1-42A: від темпера-

тури початку кипіння 180 до 350 С; 
визначалася густина кожної фракції, для чого зважувався порожній пікнометр на 

аналітичних вагах, потім – пікнометр із фракцією й визначалась її щільність за формулою [3] 

,
)(п

пфрп
фр V

mm 
         (1) 

де mп+фр - маса пікнометра із фракцією, г; mп -– маса пікнометра, г; Vп - об’єм пікнометра, мл. 
Маса газової фракції визначалася в такий спосіб: 
за допомогою хроматографа визначались об'ємні відсотки кожного компонента газової 

фракції; 
у подальшому розраховувався обсяг кожної речовини в газовій фазі за фолрмулою 
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,.. фргзагречовиниречовини VwV        (2) 

де wречовини - відсотковий вміст речовини в газовій фазі, %об.; Vзаг.г. фр – загальний обсяг газової 
фракції, л. 

Для математичного опису крекінгу нафтових фракцій використовувалась швидкість проце-
су по бензину). Швидкість реакції з урахуванням вібраційного впливу визначалась як [4] 

,0
RT

E

сировиниBBсировининир eCkkkCkW


      (3) 
де kв – параметри вібрації, що враховують частоту f, амплітуду h та ін. 

Проведені експериментальні дослідження показали, що на якісний склад вихідних 
продуктів процесу каталітичного крекінгу вакуумного газойлю в умовах АНК основний вплив 
чинять як тип каталізатора, так і частота коливань реактора, яка впливає на інтенсивність 
механохімічної активації та температура каталітичної системи в реакторі.  

Існуючі системи керування рідинних реакторів, які працюють, наприклад, на Одеському та 
Антипінському НПЗ, не дозволяють реалізувати в повному обсязі усі особливості та переваги 
каталітичного крекінгу з використанням технології АНК. У зв‘язку з цим запропонована на-
ступна структурна схема автоматичної системи керування (АСК) реактором каталітичного 
крекінгу АНК (рис. 2). 

Рис. 2. Структурна схема запропонованої системи 
автоматизації керування реактором процесу каталітичного 
крекінгу аерозольним нанокаталізом 

 
Основними параметрами, які підлягають 

стабілізації є частота коливань реактора S та темпе-
ратура в реакторі T [4,5]. 

Розроблено функціональну схему, рис. 3. 
 
 
Технологічні параметри, які підлягають кон-

тролю: витрата каталізатору на вході у реактор; витрата газойлю на вході у реактор; частота 
коливань реактору; температура на виході з печі; температура у печі; температура на виході з 
печі; витрата газової суміши на вході у піч; витрата повітря на вході у піч. 

Рис. 3. Функціональна схема системи автоматизації керу-
вання реактором каталітичного крекінгу аерозольним 
нанокаталізом 

 
Для визначення параметрів налаштувань 

регуляторів використаний експериментальний ме-
тод за кривими розгону (рис. 4,5) [6]. 

 
З аналізу кривої перехідного процесу зроблено 

висновок, що перехідний процес має аперіодичний 
характер. Час регулювання становить 45 с. 

 

Рис. 4. Крива розгону еквівалентного об’єкту Рис. 5.  Крива перехідного процесу для АСР 
 
 

 

    



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 161

Всі сучасні SCADA-системи дозволяють створювати графічний інтерфейс, що полегшує 
діалог оператора з робочою станцією [123, 124].  

Для розробки мнемосхеми комп’ютерно-інтегрованої системи керування реактором 
нанокаталітичної переробки нафтопродуктів використано інструментальний програмний ком-
плекс Trace Mode. 

На підставі розробленого програмного забезпечення, отриманих математичних моделей та 

експериментальних даних створено мнемосхему реактора нанокаталітичної переробки 

нафтопродуктів (рис. 6). 
Рис. 6. Головний екран процесу 
 
На головній мнемосхемі процесу відображено 4 

апарати: реактор, піч, теплообмінник та 
ректифікаційна колона. Реактор аерозольного 
каталізу являє собою вертикальний циліндричний 
апарат колонного типу. 

Піч нагріву (рис. 7) сировини відноситься до 
об'єктів керування з високою вибухо- та 
пожеженебезпечністю. Тому, з метою забезпечення 
безаварійної її роботи, використовують системи 
автоматичного блокування. 

 
Рис. 7. Мнемосхема керування піччю 
 

Висновки. В результаті модернізації удо-
сконалено систему автоматизованого керування 
процесом крекінгу вакуумного газойля аеро-
зольним нанокаталізом. На основі запропонова-
них методів та математичних моделей вдалося 
зменшити такт роботи системи до 250 мс. 
Збільшення виходу кінцевого продукту стано-
вить 9,8%, зменшення витрат електроенергії 
склало 12%.  

Розроблена функціональна схема автоматиза-
ції та комп’ютерно-інтегрована система керування 
реактором каталітичного крекінгу аерозольним 

нанокаталізом дозволяє з високою точністю підтримувати необхідний якісний склад вихідних проду-
ктів каталітичного крекінгу та зменшити витрати теплоносіїв та електроенергії за рахунок викорис-
тання сучасних засобів автоматизації. 

В процесі дослідження системи керування розраховані оптимальні параметри налаштуван-
ня регуляторів, побудовані частотні характеристики та крива перехідного процесу системи. 

З графіка перехідного процесу можна зробити висновок, що характер процесу - аперіодич-
ний. Час запізнення становить 60 с. 
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ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ 
 

Мета. Метою цієї роботи є визначення методів синтезу систем автоматичного управління процесами перетво-
рення енергії і речовини в теплоенергетичних установках на основі математичних моделей. Тому аналіз існуючих 
методів, теорії і принципів побудови моделей енергоустаткування, їх систем регулювання, за допомогою яких стало 
можливим моделювання процесів у великих енергосистемах є актуальним завданням. 

Методи дослідження.. Задачі вирішувалися з використанням загальних методів теорії систем автоматичного 
управління, за рахунок застосування сучасних методів управління технологічними та вирибничими процесами і ви-
користання новітніх технічних засобів автоматизації у виробництві, зокрема методів ідентифікації, а також матема-
тичного моделювання та методу пасивного експеріменту  

Наукова новизна. У даній роботі досліджуються системи управління водогрійними котлами, і їх оптимізація 
при неповній інформації про модель об'єкта, де автори відзначають, що останнім часом в літературі з теорії автома-
тичного  управління велику увагу приділяють так званому Фаззі-управлінню  об'єктами з невідомою математичною 
моделлю.  

На основі аналізу існуючих систем та рішень з автоматизації виробничих процесів виявлена необхідність роз-
робки адекватної математичні моделі для парових та водогрійних котлів при неповній інформації про модель об'єкта. 
Показана доцільність застосування експертних оцінок з використанням модифікованих методів адаптації.  

Практична значимість. Проведений огляд існуючих підходів, способів, методів і засобів автоматичного регу-
лювання параметрів котелень водогрійних і комбінованих установок показав, що, незважаючи на свою різнорідність, 
всі вони спрямовані на автоматизацію регулювання температури або тиску гарячої води (пари), оптимального спів-
відношення кількості спалюваного палива і витрати повітря, розрідження в топці і за котлом, а також зниження рів-
нів викидів CO що йдуть з газами, що сприяє енергозбереженню та екологічному становищу. 

Результати. Розглянуті структури, підходи та схеми  автоматичних регуляторів котелень можуть бути викори-
стані при розробці проектів їх автоматизації на основі широкого спектру математичних методів регулювання  техно-
логічних параметрів. 

Ключові слова: теплоенергетика, автоматичне управління, математичне моделюванн, методи синтезу систем. 
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Автоматичне регулю-

вання параметрів котельної водогрійної установки, з метою оптимального  управління режима-
ми робіт під час експлуатації являє  собою складну технічну задачу [1], для вирішення якої у 
нас в країні і за кордоном використовуються різні підходи, способи, методи і засоби. 

Для вирішення задач управління технологічними процесами в теплоенергетиці та розвитку 
енергетичної галузі виключне значення мають теоретичні та експериментальні дослідження в 
фізичному й математичному моделюванні, тому що моделювання використовується у разі не-
можливості реального експерименту.  

Для більшості теплоелектростанцій актуальне питання про модернізацію автоматизованих 
систем контролю і управління, апаратні засоби яких вичерпали технічний ресурс, морально за-
старіли і потребують швидкої заміни, наявні регулятори не задовольняють сучасним вимогам, і 
їх подальша експлуатація без заміни, або удосконалення буде економічно недоцільна чинності 
підвищення ймовірності виникнення аварій і збільшення зносу обладнання. 

Метою цієї роботи є аналіз методів синтезу систем автоматичного управління процесами 
перетворення енергії і речовини в теплоенергетичних установках на основі математичних мо-
делей. Тому аналіз існуючих методів, теорії і принципів побудови моделей енергоустаткування, 
їх систем регулювання, за допомогою яких стало можливим моделювання процесів у великих 
енергосистемах є актуальним завданням. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питаннями автоматичного регулювання котельних уста-
новок, синтезом автоматизованих систем управління та розробкою математичних моделей теп-
лоенергетичних установок займався ряд вітчизняних та закордонних вчених [1-18]. 

В роботах вітчизняних дослідників зазначається, що впровадження обчислювальної техні-
ки на базі мікропроцесорів істотно вплинуло на загальний підхід до структури та завданням 
управління котельними установками, у тому числі і водогрійними. Системи регулювання рівня 
в барабані парових котлів, наприклад, пройшли шлях від простого поплавкового регулятора 
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рівня через одноімпульсний регулятор з гідростатичним вимірюванням рівня до найбільш по-
ширеного з імпульсною схемою. Поява мікропроцесорів дозволила перейти до регулювання 
рівня на базі математичної моделі. Подібні математичні моделі для парових та водогрійних ко-
тлів включають в себе опис процесу горіння і характеристик теплообміну, а також загальні ди-
намічні зв'язки котла.  

Розглянемо існуючі підходи, методи і засоби автоматичного регулювання теплоенергетич-
ними установками. 

Постановка завдання. На основі аналізу існуючих методів і засобів автоматичного регу-
лювання теплоенергетичними установками надати обґрунтування підходу до постановки й ви-
рішення задач управління технологічними процесами в теплоенергетиці,. 

Викладення матеріалу та результати. Система експертної оцінки алгоритмів керування 
енергогенеруючими об'єктами розроблена науковцями Московському енергетичному інституті. 
У тому числі розглянуті системи управління водогрійними котлами, і їх оптимізації при непов-
ній інформації про модель об'єкта [2]. Автори відзначають, що останнім часом в літературі з 
теорії автоматичного  управління велику увагу приділяють так званому Фаззі-управлінню  об'-
єктами з невідомою математичною моделлю. Це управління засноване на теорії нечітких мно-
жин Л.А.Заде [3], вихідним матеріалом для якої є оцінки досвідчених експертів. Між тим, про-
ведений авторами аналіз показав обмежену застосовність такого підходу в практиці енергетики. 
Тому ними розглянуто альтернативний Фазі-управлінню комплекс методів синтезу автоматич-
них регуляторів для об'єктів з невідомою математичною моделлю. Показана доцільність засто-
сування експертних оцінок з використанням модифікованих методів адаптації. 

Реалізація вимог по енергозбереженню і екологічному вдосконаленню теплоенергетичних 
установок представлена в роботі [4], де розглянуті математичні моделі безперервної і дискрет-
ної систем регулювання економічності та екологічної чистоти енергетичних та водогрійних ко-
тлів. Показано, що при істотному запізнюванні в ланцюзі виміру показника оптимуму (складо-
вих химнедопалу в димових газах) вживання дискретної системи корекції співвідношення «па-
ливо – повітря» забезпечує динамічну точність в області реальних частот збурень не нижче, ніж 
вживання безперервною, проте при цьому досягається велика стабільність контролю і оптимі-
зації економіко-екологічних показників котла.  

Графоаналітичний метод побудови оптимального алгоритму автоматизованого управління 
групою водогрійних котлів, що працюють на загальне навантаження розглянуто авторами ро-
боти [5]. Аналіз починається з найпростішого випадку розподілу навантаження між двома од-
наковими котлами і закінчується описом загального випадку для  різних котлів. Вихідними да-
ними є залежності ККД котлів від навантаження. Наведено формула для оцінки економії палива 
при застосуванні оптимального алгоритму дискретного регулювання, яка застосовується для 
будь-яких котельних установок, що працюють на повну навантаження. 

У роботі [6] описана розроблена фірмою EnergyTechnologyControl (Великобританія) схема 
Boilermizer з мікропроцесами для автоматичного регулювання співвідношення «повітря - пали-
во» в водогрійних котлах теплопродуктивністю (0,63-6,3) ГДж / год на рідкому паливі або газі.  

Автори роботи [7] розглядають розроблену у Великобританії систему автоматичного регу-
лювання горіння в водогрійних котлах з утримання СО в відхідних газах. Автори відзначають, 
що регулювання горіння за вмістом кисню менш точно, зокрема, через труднощі визначення 
представницької точки відбору проби газів. Наведена схема, дискретні алгоритми автоматично-
го регулювання та результати застосування для трьох котлів, що працюють на мазуті і природ-
ному газі. Показано, що ККД котлів збільшився на 0,5-3%, вміст кисню у вихідних газах знизи-
лося з 4-5 % до 1,4-2,8 %. Викиди знизилися на 25%.  

У статті [8] розглядаються різні стратегії побудови в США систем автоматичного регулю-
вання котлів з точки зору оптимізації їх ефективності. Істотними факторами для побудови САР 
є динамічні властивості об'єкта і замкнутої системи. Наводиться опис типової САР котла та її 
окремих контурів. Детально аналізується задача оптимізації надлишку повітря, яка зводиться 
до мінімізації надлишку повітря і температури відхідних газів при відсутності недопалювання. 
Розглядаються методи визначення складу відхідних газів і вибору параметра, найбільш точно 
характеризує процес горіння і повноту вигорання палива. Найбільш підходящою для оптиміза-
ції є така схема, в якій використовується вимірювання вмісту О2 і СО.  
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Система автоматизації котелень, що спалюють важкі рідкі палива, розроблена у Франції, 
проаналізована в роботі [9]. Для збільшення ККД, скорочення експлуатаційних витрат, зни-
ження рівня забруднення навколишнього середовища промисловими котельнями автор пропо-
нує проводити такі види їх автоматизації: використання прикладних логічних блоків (схем) в 
промислових автоматах з програмним управлінням в багатоцільових системах регулювання; 
застосування систем саморегулювання або дистанційного спостереження, що дозволяє повніс-
тю або частково виключити необхідність присутності людини в котельні; установка на лінії по-
дачі палива в пальник пристрої для подачі в автоматизованому режимі водно-паливної суспен-
зії з метою суттєвого зниження механічного недопалювання. 

Авторами роботи [10] представлений огляд англійських промислових систем, застосованих 
для автоматичного регулювання витрати газоподібного палива та полум'я в водогрійних кот-
лах. Ці системи дозволяють визначити витрату газів і окислювача. Вони використовуються для 
автоматичної підтримки постійного тепловиділення при спалюванні газових сумішей змінного 
складу. 

В роботі [11] розглянуті структура та функції японської комп'ютерної системи управління 
малогабаритними паровими і водогрійними котлами. Система, побудована на базі звичайно за-
стосовуваних датчиків типу індикатора факела, рівнеміра, перемикачів по тиску, наділена дода-
тковими функціями, в т.ч. вона має можливість діагностики стану котла і стану системи управ-
ління, обробки, запам'ятовування, видачі інформації на друк та передачі її по каналу зв'язку на 
пульт обслуговування. 

Спосіб визначення оптимального алгоритму управління котлами в котельні, на базі методів 
динамічного програмування запропоновано авторами роботи [15] і застосовується в Росії. Роз-
глянутий спосіб заснований на оптимальних співвідношеннях ККД і продуктивності котельні, 
отриманих шляхом обробки статистичних даних. Він має загальний характер і застосується до 
будь-яких котлів незалежно від виду їх характеристик. також може бути використаний як при 
ручному, так і при автоматичному регулюванні продуктивності котельні при будь-якому складі 
працюючих котлів. 

Підвищення економічності водогрійних котлів за рахунок застосування автоматизованої 
системи регулювання подачі повітря по співвідношенню «паливо - повітря» має велике значен-
ня. В роботі [16] наведено опис такої системи, яка на думку її творців (Австралія) може забез-
печувати економію до 2% палива. Розроблена в першу чергу для жаротрубних котлів з ротацій-
ними пальниками система може бути використана і для водотрубних котлів. У системі викори-
стовується датчик на основі окису цирконію, який вимірює вміст О2 в димових газах, з задани-
ми значеннями, відповідними навантаженні агрегату, виконавчий механізм змінює подачу пові-
тря. Коли вимірювання вмісту О2 не може бути використане (наприклад, при наявності значних 
присосів повітря) застосовуються датчики витрат повітря і палива, підключені до блоку порів-
няння. 

У розробці [17] (Швейцарія) показано, що для економії газу в котельних установках цент-
рального опалення пальники повинні мати двох-і багатоступінчасте регулювання, а для змен-
шення кількості їх включень і вимикань між котлом і мережею необхідний тепловий акумуля-
тор. Для використання тепла відхідних газів за котлом слід встановлювати теплообмінник для 
нагріву води для гарячого водопостачання. Регулювання навантаження котла повинно здійсню-
ватися по температурі води після котла. Застосування перерахованих заходів економії на екс-
периментальному котлі показало, що досягається економія газу до 37%. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проведений огляд перерахованих вище 
та інших існуючих підходів, способів, методів і засобів автоматичного регулювання параметрів 
котелень водогрійних і комбінованих установок показав, що, незважаючи на свою різнорід-
ність, всі вони спрямовані на автоматизацію регулювання температури або тиску гарячої води 
(пари), оптимального співвідношення кількості спалюваного палива і витрати повітря, розрі-
дження в топці і за котлом, а також зниження рівнів викидів CO що йдуть з газами. 

Реалізація вимог по енергозбереженню і екологічному вдосконаленню теплоенергетичних 
установок безпосередньо пов'язана з модернізацією існуючих технологічних процесів на основі 
широкого впровадження методів сучасної теорії управління. Для ефективного залучення мето-
дів сучасної теорії управління багатозв'язковими системами необхідно мати адекватну матема-
тичну модель технологічного процесу перетворення енергії у формі системи звичайних дифе-
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ренціальних рівнянь. Побудова динамічної математичної моделі істотно ускладнюється розпо-
діленням більшості сепаратних підпроцесів в теплоенергетичних установках, а також невизна-
ченостями у виборі ряду фізичних параметрів, що входять в диференціальні рівняння. 

Розглянуті структури, підходи та схеми  автоматичних регуляторів котелень можуть бути 
використані при розробці проектів їх автоматизації на основі широкого спектру математичних 
методів регулювання  технологічних параметрів. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА  
ШАХТНИХ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК 
 

Мета. Метою даної роботи є аналіз методів охолодження та утилізації і повторного використання теплоти що 
виробляється в шахтних компресорних установках підчас стиснення повітря. 

Методи дослідження. У роботі використані теоретичні та емпіричні методи дослідження: Розглянуто методи 
та принципові схеми охолодження такі як: попереднє охолодження, що охолоджує повітря при його всмоктуванні; 
внутрішнє, що охолоджує повітря в середині корпусу компресора, в свою чергу поділяється на внутрішнє і зовнішнє; 
та зовнішнє, що охолоджує стиснене повітря шляхом його відведення в охолоджувач винесений за межі компресора. 

                                                       
 Замицький О.В., Гладун Є.Р., 2016 
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Розглянуто роботи таких вчених як: Мурзіна А. В., Цейтліна Ю. А., Архангельского Л. Н., Каплуна А.А., Носо-
ва Ю.П. та інші. 

Наукова новизна. Вперше розглянуто двигун Стірлінга для утилізації теплоти стисненого повітря шахтних 
компресорних установок, подальшого розвитку набули теплообмінні процеси, що протікають в шахтних компресор-
них установках. 

Практична цінність. Застосування для утилізації тепла двигуна Стірлінга дозволить підвищити ефективність 
та зменшити витрати енергії на виробництво стисненого повітря. 

Результати роботи. Проаналізовано можливості та доцільність використання відведеного низькопотенційного 
тепла зокрема: розглянуто схеми утилізації тепла при паралельному та послідовному включенні 
повітроохолоджувачів; схему компресорної установки з утилізацією тепла для гарячого водопостачання; схему 
утилізації тепла компресорної установки тепловими насосами; повітроохолоджувач-утилізатор, який вирішує зав-
дання підвищення потенціалу теплоти, що відбирається; наведено принципові схеми використання теплоти для гаря-
чого водопостачання та подвійну утилізацію теплоти компресорної установки, що має паротурбінний привід, шля-
хом повторного використання теплоти стисненого повітря та пари. Наведена порівняльна таблиця ефективності та-
ких методів утилізації теплоти як: паросилові установки, повітряні машини стиснення-розширення, термоелектричні 
модулі, двигун Стірлінга. Зроблено висновок про перспективність використання в подальшому двигуна Стірлінга 
для утилізації теплоти. 

Ключові слова: утилізації теплоти, шахтна компресорна установка, двигун Стерлінга, енергоефективність, 
енергозбереження. 

 
Постановка проблеми. У зв'язку з виснаженням запасів органічного палива і триваючим 

забрудненнями навколишнього середовища все більшу актуальність набувають проблеми 
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та впровадження 
енергозберігаючих технологій. Компресорні установки є одним з найбільш потужних 
споживачів електроенергії, однак більша частина енергії у вигляді тепла викидається в атмо-
сферу, що змушує шукати шляхи для її використання. 

Виробництво стисненого повітря надзвичайно неефективний процес. Біля 90 % 
електроенергії, яка витрачається для його виробництва, губиться у вигляді теплоти. Менше 
10 % електроенергії, яка витрачається перетворюється в корисну роботу. 

На більшості підприємств гірничорудної галузі України використовується пневмоенергія, 
вироблена поршневими, відцентровими і гвинтовими компресорами. Продуктивність окремих 
компресорів коливається від 5 до 500 м3/хв, а споживана потужність – від 40 до 2 000 кВт. На 
цей час кількість компресорів становить близько 2 000 шт. із загальною встановленою 
потужністю близько 700 тис. кВт. При цьому на окремих шахтах довжина розгалуженої 
пневмомережі досягає 35–50 км. 

Постановка задачі. Метою статті є вибір методів охолодження та утилізації утилізації те-
пла шахтних компресорних установок 

Викладення матеріалу. Ефективність шахтних компресорних установок (ШКУ) залежить 
від цілого ряду зовнішніх і внутрішніх факторів: до них можна віднести температуру навко-
лишнього середовища, тиск і температуру повітря, що всмоктується, температуру повітря після 
охолодження в проміжних повітроохолоджувачах і втрату тиску в них, а також величину 
протікання в проточній частині [1]. 

Сезонні коливання температури навколишнього мають великий вплив на роботу ШКУ. 
Збільшення температури призводить до збільшення температури і зменшення густини повітря, 
що всмоктується. Одночасно збільшується температура на виході з проміжного 
повітроохолоджувача через збільшення температури охолоджуючої води. Все це призводить до 
збільшення об’ємної витрати повітря між ступенями компресора, що в свою чергу призводить 
до зміни його режиму роботи і потужності [2-3]. 

В турбокомпресорах охолодження може здійснюватися трьома шляхами: попередньо 
внутрішньо і зовнішньо. [2,4,5]. 

При першому способі, охолоджувач встановлюється перед компресором і знижується по-
чаткова температура газу, вважаючи що об’єм продувки залишиться незмінним такий метод 
дозволить збільшити масову продуктивність. 

Попереднє охолодження доцільно застосовувати при значній різниці температур всмокту-
ваного газу і охолоджувальної середовища, що може бути досягнуто при використанні 
холодильної машини, що є недоцільним через надмірну витрату енергії. Тому, в даний час в 
гірничій промисловості такий спосіб охолодження, як самостійний, не застосовують [6]. 
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При другому способі охолодження повітря відбувається безпосередньо в корпусі турбо-
компресора, в той час як повітря проходить через дифузор і зворотні напрямні лопатки. 
Внутрішнє охолодження газу, в свою чергу, може здійснюватися двома шляхами: Відводити 
тепло підчас його руху по напрямним апаратам ступенів та вприскуванням охолоджуючої 
рідини в потік між робочими колесами. 

В першому випадку в середині кожного ступня передбачаються порожнини, по яких про-
ходить охолоджуюча вода. Слід зазначити, що ефективність охолодження в даному випадку 
буде менша на перших ступенях за рахунок малого перепаду температур і ростиме з кожною 
наступною ступінню за рахунок збільшення температури. [2, 7] 

Охолодження вприскуванням охолоджуючої рідини в потік між робочими колесами на 
відміну від попереднього вода безпосередньо контактує з газом, що охолоджує, так як процес 
охолодження відбувається внаслідок нагрівання та випаровування краплин води. Відомо, при 
температурі 45 оС і вологості 5 %, тобто сухе повітря, потенціал випарного охолодження мак-
симальний і рівний 25 оС. Тобто при вприскування 10 грам води в 1 кілограм сухого повітря 
можна охолодити останній на 25 оС. Хоча якщо температура буде 30  С за вологості 55 %, ти-
пове повітря, потенціал охолодження буде рівний 8 С [8]. Застосування даного методу не є 
безмежним так як при досягненні температури точки роси пароутворення завершується а з ним 
і охолодження газу. 

При зовнішньому типі охолодження повітря після серії ступенів відводиться з корпусу 
турбокомпресора в спеціальний зовнішній повітроохолоджувач, звідки вже охолоджене повітря 
направляється в наступну секцію. 

Цей спосіб охолодження дозволяє сильно збільшити поверхню охолодження і понизити 
температуру газу до, приблизно початкової, температури охолоджуючої води [5]. Саме завдяки 
цьому метод широко застосовуються на практиці і є найбільш повинений метод охолодження 
повітря в турбокомпресорах. 

При зовнішньому охолодженні температура газу після охолодження нижче точки роси, що 
призводить до випадання наявної вологи. Тому, передбачають відповідні конструктивні заходи 
для запобігання виносу вологи в машину. У пневматичних установках, які обслуговують шахти 
і ударний пневматичний інструмент, зменшення вологовмісту повітря дуже важливо, так як 
висока вологість призводить до перебоїв в роботі і виходу з ладу обладнання. Для цих цілей 
служать кінцеві повітроохолоджувачі, які одночасно, зі зниженням потужності, що 
витрачається на прокачку стисненого повітря по повітропроводу до споживача, зменшують йо-
го вологість, яка вловлюється в спеціальних уловлювачах [2, 7]. 

Вплив проміжного охолодження на характеристики компресорів також досліджувався 
роботі Архангельського Л. Н., Каплуна А. А., Носова Ю. П. [9]. Тут, для отримання даних про 
вплив проміжного охолодження використовувалася спрощена емпірична модель турбокомпре-
сора, що разом з прийнятою рівністю показників політропи секцій турбокомпресора в розгля-
нутому діапазоні продуктивності істотно знижує точність проведених досліджень. 

Однак при використанні вищезазначених методів охолоджене тепло шахтних компресор-
них установок повністю втрачається, до того ж це призводить до втрати оборотної води в гра-
дирнях. Тому більш доцільно використання методів охолодження з одночасною утилізацією 
тепла. 

Розглядаючи питання утилізації тепла, необхідно мати на увазі, що, крім теплоти, яка 
відводиться теплоносієм від стисливого і стисненого газу, має місце тепло, що випромінюється 
поверхнями корпусу й вузлів компресора (підшипників, з'єднувальних муфт), а також таке, що 
виділяється основним та допоміжними електродвигунами. Ця додаткова теплота утилізована 
бути не може, крім випадку використання її для обігріву приміщення компресорної станції у 
холодний період. 

В статті В.Б. Скрипнікова [11] запропоновано поділити відомі методи утилізації тепла 
стисненого повітря на три групи: 

пряма утилізація тепла при безпосередньому нагріванні теплоносія. Область застосування - 
системи теплопостачання (вентиляція, гаряче водопостачання) і технологічні системи; 

системи з трансформаторами теплоти. Основний елемент цієї групи - енергетичні цикли з 
газовою турбіною, холодильні машини, абсорбція холодильні машини; 

теплонасосні установки з системами утилізації теплоти стисненого повітря. 
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Беручи до уваги поділ Скрипнікова системи утилізації тепла можна умовно поділити на 
чотири групи: паросилові установки з зовнішнім пароутворенням; повітряні машини стиснен-
ня-розширення; з використанням двигуна зовнішнього згорання; термоелектричні модулі. 

В роботі [15] Рибалко А. І. навів порівняння зазначених методів утилізації теплоти, табл 1, 
взявши в якості двигуна зовнішнього згорання двигун Стерлінга 

Таблиця 1 
Порівняння різних методів утилізації тепла 
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Економічність 8 6 10 5 1,0 8 6 10 5 
Багатофункціональність 4 4 10 4 1,0 4 4 10 4 
Екологічність 9 10 10 10 1,0 9 10 10 10 
Безпека 7 8 9 10 0,9 6,3 7,2 8,1 10 
Надійність 8 6 3 9 0,9 7,2 5,4 2,7 8,1 
Маса 3 5 5 1 0,8 2,4 4,0 4,0 0,8 
Габаритні розміри 2 5 4 3 0,8 1,6 4,0 3,2 2,4 
Складність обслуговування 8 8 8 10 0,7 5,6 5,6 5,6 7,0 
Вартість виготовлення 7 9 5 1 0,1 7 9 5 1 
Сума 51,1 55,2 58,6 48,3 
Відсоток 87,8 94,2 100 82,4 

 
Утилізація тепла для отримання гарячої води шляхом прямого нагріву її від стисненого 

повітря є найбільш простим методом, що не потребує значних капітальних витрат [5]. Голов-
ним завданням системи утилізації тепла є забезпечення номінального режиму роботи компре-
сора та охолодження стисненого повітря до необхідної температури. Цим вимогам відповідає 
система з частковою утилізацією тепла. Тобто схема повинна мати два контури охолодження, 
перший – саме утилізаційний та другий, охолоджуватиме стиснене повітря після утилізації до 
необхідної температури. Така схема зумовлює використання або двосекційних 
повітроохолоджувачів, або використання для охолодження двох окремих апаратів. 

У роботі  Ю.І. Оксеня та М.В. Радюка [16] розглянуто два варіанти підключення 
теплообмінників – паралельно та послідовно. Виявлено, що в умовах низькотемпературного 
режиму роботи, тобто для отримання на виході з утилізаційних теплообмінників води з темпе-
ратурою 45 C, схеми утилізації тепла з послідовним з’єднанням мають значно вищу 
ефективність охолодження до 60-80% ніж при паралельній, однак на 10% нижчу ефективність 
утилізації теплової потужності. 

При високотемпературному режимові роботи, тобто для отримання на виході з 
утилізаційних теплообмінників води з температурою 75-95 C, схеми з послідовним 
підключенням теплообмінників майже не поступаються схемам з паралельним і ефективніші 
всього на 9% при охолодженні, однак ефективність утилізації теплової потужності у схемах з 
паралельним підключенням залишається вищою на 10 %. 

Застосування методу прямої утилізації тепла залежить від потреби споживача даної 
теплової енергії в безпосередній близькості від компресорної станції. Це пояснюється невели-
ким енергетичним потенціалом даного вторинного енергоресурсу і, як наслідок, неможливість 
його транспортування на великі відстані. 

У роботах [10,11]  В.Б. Скрипніков запропонував в схемі утилізації з двосекційним 
відбором теплоти розділити секції проміжних повітроохолоджувачів турбокомпресора. Суть 
даного методу полягає у відведенні першою секцією тепла з більш високим потенціалом для 
подальшого використання в системі опалення і гарячого водопостачання, у другій секції прово-
диться охолодження стисненого повітря до необхідного рівня. Для реалізації даного методу 
запропоновано або замінити повітроохолоджувачі, або переобладнати існуючі. Недоліком да-
ного методу є сезонність використання тепла. 

В.І. Дегтяревим та  Ю.І. Федоровим розроблено принципово новий повітроохолоджувач-
утилізатор [12, 13], який вирішує завдання підвищення потенціалу теплоти, що відбирається, 
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(охолоджуюча вода нагрівається на 50-60  C). Досягається це в результаті використання ефекту 
надтеплопровідності теплових труб. Найбільша ефективність охолодження стисненого повітря і 
утилізації теплоти досягається наявністю у повітроохолоджувача двох зон конденсації: 
теплової та повітряної. Така конструкція застосована в якості кінцевого повітроохолоджувача 
турбокомпресора К-500-61-5. Теплота охолоджуючого повітря використовувалася для обігріву 
стволу шахти, гаряча вода для побутових потреб. У зимовий період повітроохолоджувач 
працює в основному з повітряної зоною, влітку - з водяною. 

На відміну від теплової схеми охолодження компресорів в якій температура охолоджуючої 
води визначається температурою навколишнього середовища, використання теплонасосної ус-
тановки дозволить суттєво зменшити або збільшити температуру охолоджуючої води по 
відношенню до температури навколишнього середовища [17]. Від температури охолоджуючої 
води суттєво залежать витрати енергії як на отримання стисненого повітря та і на перетворення 
тепла в тепловому насосі. Причому зі збільшенням температури охолоджуючої воли питомі 
витрати енергії на виробництво стисненого повітря збільшуються, а питомі витрати енергії на 
продукування тепла тепловим насосом зменшуються. 

У роботі Самуся В.І., Оксеня Ю.І., Радюка М.В. [17] встановлено залежності основних 
енергетичних показників компресорної установки від температури охолоджуючої води при за-
стосування теплонасосної утилізації. Зокрема встановлено, що при зростанні температури води 
системи охолодження турбокомпресора від 5  до 30 C та при температурі отриманої нагрітої 
води 50 оC коефіцієнт трансформації тепла теплового насосу зміниться в межах від 3,7 до 7,0. 

У роботі [14], поряд із застосуванням теплових насосів, запропоновано проміжне охолод-
ження стисненого повітря проводити до економічно виправданого рівня, розроблена методика 
розрахунку оптимальної температури на вході в циліндр високого тиску поршневого компресо-
ра, а також схема системи охолодження з тепловим насосом і автоматичним підтриманням 
оптимальної температури повітря. 

Ще одним з найбільш ефективних способів утилізації тепла компресорів є схема 
теплосилової установки з використанням в якості робочого тіла бінарної суміші. У такій схемі, 
завдяки використанню змішаного робочого тіла зі змінною температурою кипіння, втрати 
ексергії від незворотності значно зменшуються і, як наслідок, збільшуються ексергетичний 
ККД і ККД утилізації тепла стисненого повітря в повітроохолоджувачах. За рахунок зменшен-
ня електроенергії, споживаної з мережі, ефективність роботи компресорної установки може бу-
ти збільшена більш ніж на 10%. 

Розглядаючи утилізацію теплоти шахтних компресорних установок двигуном зовнішнього 
згорання слід зауважити, що серед всіх двигунів даної групи, утилізаційний двигун Стірлінга 
має найбільший ККД, що дозволяє розглядати його як потенційно перспективний засіб 
утилізації теплової енергії. 

Застосувавши двигун Стірлінга, як утилізатор теплоти компресорної установки можна от-
римати механічну енергію, яку краще за все спрямувати на привід електрогенератора. 

Найпростішою є схема при безпосередньому контакті нагрівника утилізаційного двигуна 
Стірлінга з гарячим стисненим повітрям, рис. 1. 

Рис. 1. Принципова схема компресорної установки з 
безпосереднім контактом стисненого повітря та нагрівника дви-
гуна Стірлінга: 1 – нагрівник; 2 – двигун Стірлінга; 3 регенератор; 
4 охолоджувач; ТК – трьохступінчатий турбокомпресор 

 
Однак через коливання температури повітря на 

вході в компресор та від нерівномірності роботи 
шахтних компресорних установок, температура 
повітря між ступенями компресора коливається. Це 
може призвести до нерівномірності нагріву, знижен-
ню теплопередачі до внутрішнього контуру 
утилізаційного двигуна Стірлінга, що в свою чергу 

може викликати зростання температурної напруги в нагрівнику. 
Щоб уникнути цього в роботі Кукіса B.C. [18] запропоновано використовувати тепловий 

акумулятор та теплову трубу. 
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При застосування такої схеми гаряче стиснене повітря контактуватиме з тепловим акуму-
ляторам, якому віддаватиме тепло. Потім за допомогою теплових труб це тепло буде передава-
тись нагрівнику утилізаційному двигуну Стірлінга. Застосування такої порівняно складної схе-
ми дозволяє занизати до мінімуму коливання температури стисненого повітря та стабілізувати 
як охолодження компресора так і роботу утилізаційного двигуна Стірлінга. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Ефективність експлуатації ШКУ зале-
жить від цілого ряду зовнішніх і внутрішніх факторів: температури навколишнього середови-
ща, тиску і температуру повітря, що всмоктується, температуру повітря після охолодження в 
проміжних повітроохолоджувачах і втрату тиску в них. Щоб підвищити ефективність компре-
сорних установок застосовуються різні методи охолодження стисненого повітря, однак тепло, 
що відводиться, повністю втрачається.  

Більш перспективним є використання методів охолодження з одночасною утилізацією теп-
ла. В результаті аналізу методів утилізації тепла встановлено, що доцільним є метод з застосу-
ванням утилізаційного двигуна Стирлінга. В подальшому планується провести дослідження та 
знайти раціональні параметри роботи системи шахтна компресорна установка – утилізаційний 
двигун Стірлінга. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Цель. Определение рациональных областей применения современных методов компьютерного моделирования 

для решения основных видов задач при проектировании горных машин и оборудования. 
Методы. Основным методом является сравнительный анализ возможностей методов компьютерного модели-

рования с точки зрения решения основных видов задач проектирования горнорудного оборудования. 
Научная новизна. Выделены следующие виды задач при проектировании горнорудного оборудования: опре-

деление поведения материала деталей машин в процессе её работы; определение кинематики и динамики звеньев 
механизмов машины; определение особенностей взаимодействия деталей и узлов машины с горной породой, нахо-
дящейся в монолите или россыпью; определение режимов работы, как отдельной машины, так и комплекса оборудо-
вания. Проведен анализ современных методов компьютерного моделирования с точки зрения решения основных 
видов задач при проектировании горных машин и оборудования. 

Практическая значимость. На основе анализа существующих методов компьютерного моделирования разра-
ботаны рекомендации по их применению для решения  задач проектирования горнорудного оборудования: для оп-
ределения поведения материала деталей машины в процессе её работы, а так же кинематики и динамики звеньев 
механизмов машин может быть использован метод конечных элементов; для моделирования взаимодействия деталей 
и узлов горных машин с монолитной породой может быть использован метод SPH, а для моделирования поведения 
породы в россыпи - метод DEM; для определения режимов работы оборудования могут быть использованы методы 
компонентно-ориентированного моделирования сложных систем. 

Результат. Составлена классификация основных задач проектирования горнорудного оборудования  и методов 
компьютерного моделирования. Выполнен анализ широко применяемых методов компьютерного моделирования и 
проанализированы их преимущества и недостатки. Раскрыта эффективность использованияи этих методов и обосно-
ван их выбор для решения каждого вида задач проектирования горнорудного оборудования.  

Ключевые слова: проектирование и конструирование горных машин, компьютерное моделирование, метод 
конечных элементов, метод гидродинамики сглаженных частиц, метод дискретных элементов, метод компонентно-
ориентированного моделирования сложных систем. 

 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. На сегодняшний день 

компьютерное моделирование с применением расчетных экспериментов позволяет значительно 
ускорить, упростить и удешевить проведение проектно-конструкторских работ и научных ис-
следований при разработке новой техники. Известно довольно много различных методов ком-
пьютерного моделирования и их модификаций. Каждый метод создавался для своего круга за-
дач.  

При проектировании горного оборудования, наряду с общеинженерными задачами, возни-
кают не стандартные расчетные задачи, обусловленные спецификой горнодобывающей отрас-
ли. Постоянное возрастание объемов проектных работ и усложнение конструкций оборудова-
ния требует изыскания прогрессивных методов моделирования и расчета оборудования, обес-
печивающих максимально точное и быстрое решение задач проектирования. 

Анализ исследований и публикаций. Методы компьютерного моделирования, в общем 
случае, предназначены для решения систем дифференциальных уравнений в трёхмерном про-
странстве с учётом граничных условий, которыми являются закрепления, контакты между де-
талями (при моделировании сборок) и внешние нагрузки.  

Исходя из проведённого анализа литературных источников [1,4,5,6,8-15], можно выделить 
следующие основных группы методов компьютерного моделирования: сеточные и бессеточные. 

К сеточным методам относятся методы, в которых для нахождения решения исследуемая 
область разбивается на отдельные простейшие элементы, образующие расчётную сетку [1,4,6]. 
К этой группе относятся метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод конеч-
ных объёмов и их модификации. 

Основным недостатком таких методов является не способность определять большие де-
формации начальной сетки и разрушение тел, что не даёт возможности решать задачи, связан-
ные с разрушением хрупких тел. 

                                                       
 Хруцкий А.А., Чумак Ю.И., Вититнев Ю.И., Лифенцов А.С., 2016  
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Бессеточные методы изначально были разработаны для решения задач с телами непосто-
янной формы и объёма (жидкости), имеющими большие деформации, а так же расчёта поведе-
ния хрупких тел [6,8,11,12,13,14,15]. Отказ от сеток дал возможность снять ряд ограничений 
сеточных методов, однако потребовал увеличения вычислительных ресурсов. Тем не менее, 
сегодня, с развитием мощностей вычислительной техники, эти методы получают все большее 
распространение. Основными методами этой группы являются метод гидродинамики сглажен-
ных частиц и метод дискретных элементов. 

Отдельно стоит упомянуть ещё об одном подходе, который предназначен для моделирова-
ния работы систем, которые можно представить в виде отдельных блоков - графов, связанных 
друг с другом. Это компонентно-ориентированное моделирование [5,9,10]. В отличие от пре-
дыдущих методов здесь расчёт ведётся не в трёхмерной области, а по сети графов, каждый узел 
которой представляет из себя тело, устройство или явление, поведение которого описывается 
известной зависимостью. 

Постановка задачи. Определение основных видов задач при проектировании горных ма-
шин и оборудования и проведение анализа современных методов компьютерного моделирова-
ния, их особенностей и технических возможностей, а так же определения рациональных облас-
тей их применения для решения задач горного машиностроения.  

Изложение материала и результаты. На основе опыта проектирования и конструирова-
ния горных машин можно выделить следующие расчетные задачи [2,3,7]: 

определение поведения материала деталей машины в процессе её работы; 
определение кинематики и динамики звеньев механизмов машины; 
определение особенностей взаимодействия деталей и узлов машины с горной породой, на-

ходящейся в монолите или россыпью; 
проектирование пневматических и гидравлических систем;  
определение взаимодействия деталей с жидкостью или газом при проектировании гидро- 

или пневмосистем; 
определение режимов работы, как отдельной машины, так и комплекса оборудования. 
Рассмотрим существующие методы компьютерного моделирования с точки зрения воз-

можности решения выше перечисленных задач. 
Основным и широко распространенным методом, применяемым при компьютерном моде-

лировании, является метод конечных элементов и его модификации.  
Метод конечных элементов (МКЭ) и его модификации [1,4,6] (рис. 1) является сеточным 

методом решения систем дифференциальных уравнений в пространственной области.  
Рис. 1. Метод конечных элементов 
 

В настоящее время этот метод является стандартным се-
точным методом, используемым при решении задач механи-
ки упругого твердого тела посредством численных алгорит-
мов. Он занимает лидирующее положение благодаря воз-
можности моделирования широкого круга объектов и явле-
ний.  

Рассмотрим некоторые виды задач, которые могут быть решены с применением МКЭ: 
определение перемещения, силы реакции, нагрузки, напряжения и распределение запаса 

прочности для конструкций в упругой зоне, постановка и решение контактных задач, расчет 
деталей и узлов для линейного и нелинейного поведения материалов;  

определение собственных частот и ассоциированных форм колебаний; 
определение собственных частоты и форм (мод) колебаний для вычисления реакции конст-

рукций на динамическое нагружение среды исследование потери устойчивости с помощью ли-
нейных динамических моделей; 

анализ усталостных напряжений и определение ресурса конструкций, основанные на собы-
тиях усталости материалов и кривых усталости; 

исследования на ударную нагрузку оценивают влияние быстротекущих динамических про-
цессов; 

определение температуры, градиента температуры и теплового поток на основе тепловыде-
ления, теплопроводности, конвекции и условий излучения; 
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комплексный динамический и кинематический анализ механизмов, определение скоростей, 
ускорений и взаимных воздействий звеньев системы; 

моделирование газо- и гидродинамики. 
Отдельно стоит упомянуть о модификациях метода, позволяющих решать задачи газо- и 

гидродинамики с подвижными телами. Моделирование движения тел под воздействием потока 
жидкости или газа позволяют рассчитывать пневмо- и гидромашины, которые особенно широ-
ко применяются в горном оборудовании.  

Метод МКЭ реализован в большом числе программных продуктов. Например, SolidWorks 
Simulation, SolidWorks Motion, Ansys, Comsol Multiphisic, FlowVision и т.д. 

Как видно из перечисленного, МКЭ с успехом может быть использован для определения 
поведения упругого материала деталей машины в процессе ее работы и определения кинемати-
ки и динамики звеньев механизмов машины, а также моделирования пневмо- и гидродинамиче-
ских процессов. 

Однако, МКЭ применяется для моделирования поведения упругих тел, а горные породы в 
подавляющем большинстве представлены хрупкими монолитными телами или хрупкими сыпу-
чими материалами. Причем, при проектировании горных машин особый интерес представляет 
изучение и моделирование разрушении горной породы под действием рабочих органов горных 
машин. 

Рассматривая многообразие математических методов моделирования, следует отметить, 
что для описания особенностей взаимодействия деталей и узлов машины с горной породой, на-
ходящейся в монолите или россыпью могут быть использованы два метода: метод гидродина-
мики сглаженных частиц (SPH) и метод дискретных элементов (DEM).  

Метод гидродинамики сглаженных частиц (Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH) [6, 
11, 12, 15] (рис 2) – не сеточный лагранжевый вычислительный метод для симуляции жидко-
стей, газов и твердых тел.  

Рис. 2. Метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH) 

Метод SPH работает путем деления тела на дискретные элементы, называемые частицами. 
Эти частицы имеют пространственное расстояние (известное как «длина сглаживания»), на ко-
тором их свойства «сглаживаются» функцией ядра. Это значит, что любая физическая величина 
любой частицы может быть получена путем суммирования соответствующих величин всех час-
тиц, которые находятся в пределах двух сглаженных длин. Влияние каждой частицы на свойст-
ва оценивается в соответствии с ее плотностью и расстоянием до интересующей частицы.  

Преимущества метода SPH по сравнению с традиционными сеточными методами:  
метод гарантирует сохранение массы без дополнительных вычислений, так как частицы сами 
по себе представляют массу.  
метод вычисляет давление от воздействия соседних частиц, а не решает систему линейных 
уравнений.  

Недостатком метода SPH является необходимость большого количества частиц для созда-
ния симуляции с эквивалентной разрешающей способностью, что, в свою очередь, ограничива-
ется вычислительными возможностями. 

В механике твёрдых тел при моделировании разрушения сплошных тел используется мо-
дификация метода SPH - метод прикладной механики сглаженных частиц SPAM (smoothed-
particle applied mechanics). 
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Методы SPH и SPAM реализованы в следующих продуктах ANSYS AUTODYN, RealFlow, 
SPHysics, Physics Abstraction Layer и т.д. 

Метод дискретных элементов (DEM) [8,13,14] (рис. 3) – семья численных методов, приме-
няющихся для вычисления движения и взаимодействия большого количества мелких частиц.  

Рис. 3. Метод дискретных элементов (DEM) 
 
Метод позволяет учитывать вращательные степени 

свободы, контакт и сложные формы частиц. Сегодня 
DEM становится основным методом моделирования по-
ведения гранулированных и сыпучих материалов, осо-
бенно при изучении гранулированных потоков, порош-
ковой механике и механике горных пород. 

Метод предполагает, что материал состоит из от-
дельных, дискретных частиц. У этих частиц могут быть 

различные формы и свойства. Силы, которые действуют на каждую частицу, определяются из 
исходных данных, соответствующих физических законов и моделей контакта.  

Преимущества метода:  
возможность моделирования разнообразных гранулированных потоков, включая клейкие 

порошки, гранулированный поток и соединенные горные массивы. 
позволяет провести более детальное изучение микродинамики порошковых потоков, чем 

физические эксперименты.  
Основной недостаток этого метода такой же, как и метода SPH: максимальное количество 

частиц и продолжительность виртуального моделирования ограничены вычислительными воз-
можностями. 

Программное обеспечение, реализующее метод DEM: Yade, EDEM (DEM Solutions Ltd.) и т.д. 
Следует отметить, что метод SPH лучше подходит для моделирования разрушения сплош-

ных тел, а метод DEM - для моделирования процессов в гранулированных потоках и порошко-
вой механике. 

Для моделирования работы различных систем отдельной машины и комплекса оборудова-
ния применяются методы компонентно-ориентированного моделирования сложных систем 
[5,9,10], построенные на основе графов (рис. 4).  

Рис. 4. Метод компонентно-ориентиро-ванного моделиро-
вания 

 

Такие системы могут осуществлять некаузаль-
ное (компонентно-ориентированное) и каузальное 
(блочно-ориентированное) моделирование систем, 
содержащих механические, электрические, элек-
тронные, гидравлические, тепловые, энергетиче-
ские компоненты, а также компоненты управления 
и компоненты, ориентированные на отдельные 
процессы. 

Несомненными достоинствами такого подхода 
являются не высокие требования к вычислитель-

ным ресурсам, скорость и достаточная точность вычислений. 
В качестве недостатка можно указать необходимость знать заранее все зависимости каждо-

го из узлов сети графа, что при разработке нового оборудования затруднительно. 
Программное обеспечение, реализующее методы компонентно-ориентированного модели-

рования сложных систем: Wolfram SystemModeler, MapleSim, Matlab Symulink и т.д. [5, 9]. 
Выводы и направления дальнейших исследований. Таким образом, для определения 

поведения материала деталей машины в процессе её работы, а так же кинематики и динамики 
звеньев механизмов машин может быть использован метод конечных элементов. Для модели-
рования взаимодействия деталей и узлов горных машин с монолитной породой может быть ис-
пользован метод SPH, а для моделирования поведения породы в россыпи - метод DEM. Для 
определения режимов работы комплекса оборудования могут быть использованы методы ком-
понентно-ориентированного моделирования сложных систем. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРО-
БНИЦТВА СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ В ШАХТНИХ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВКАХ 

Мета. Метою даної статті є аналіз сучасного стану виробництва стисненого повітря  та шляхів підвищення 
енергетичної ефективності компресорних установок в умовах шахт. 

Методи дослідження. У роботі використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження. Проведено 
аналіз сучасного стану парку компресорних установок, досліджено можливі схеми охолодження стисненого повітря 
між ступенями компресора та вибрано найбільш ефективну систему.  

Наукова новизна. Вдосконалено схему охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за допо-
могою пари «труба Вентурі-відцентровий сепаратор-краплевловлювач»; подальшого розвитку набуло дослідження 
щодо підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря. 

Практична цінність. Розроблена схема дозволить підвищити ефективність роботи турбокомпресора за раху-
нок оптимізації функціонування апаратів контактної системи охолодження стисненого повітря. Застосування даної 
системи охолодження дозволить зменшити енергетичну залежність та підвищити ефективність виробництва на під-
приємствах гірничо-металургійного комплексу. 

Результати роботи. Обов'язковою умовою нормальної експлуатації шахтних турбокомпресорів є проміжне 
охолодження стисненого повітря між ступенями. Цим досягається істотне зменшення питомих витрат електроенер-
гії. 

Способи охолодження, які застосовуються в даний час, не завжди забезпечують зниження температури повітря 
до необхідного рівня, в той же час вибір більш ефективного способу охолодження є суттєвим резервом для вдоско-
налення функціонування гірничого устаткування. 

Аналіз показав, що більш ефективним є застосування саме контактної системи охолодження стисненого повіт-
ря. Контактна система охолодження стисненого повітря для роботи гірничого устаткування дозволяє значно 
підвищити ефективність його функціонування. Разом з тим, аналіз цієї системи охолодження вказує на необхідність 
оптимізації її параметрів з метою мінімізації втрат. 

                                                       
 Замицький О.В., Лідер М.Ю., 2016 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 176 

Найбільш прийнятним варіантом для застосування в якості апаратів контактної системи охолодження шахтних 
турбокомпресорів є система, що складається з змішувального пристрою типу труба Вентурі і відцентрового сепара-
тора-краплевловлювача. Запропонована принципова схема охолодження стисненого повітря між ступенями компре-
сора за допомогою пари «труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач», з якої видно, що дана пара 
«труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач» є головним конструктивним елементом як контактних 
повітроохолоджувачів, так і охолоджувача циркуляційної води. Такий контактний апарат поєднує досить високу 
ефективність тепломасообміну з відносно невеликим гідравлічним опором. 

Тому, вдосконалення системи забезпечення шахт стисненим повітрям є одним з основних напрямків енергоз-
береження у гірничій галузі. 

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

 
Постановка проблеми і стан її вирішення. Компресорні станції та установки є не-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблиця 1 
Склад парку компресорів на підприємствах гірничої галузі України 

 
Типи компресорів, країна виробник Продуктивність, м3/хв Загальна кількість 

по типам, шт 
Турбокомпресори, Росія 135; 250; 500 187 
Поршневі компресори, Росія, Німеччина 100 412 
Поршневі компресори, Росія, Україна 20-30;50 132 
Гвинтові компресори, Росія 20-50 200 
Гвинтові компресори, Росія, Україна 5 1215 

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

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

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

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

складне компресорне господарство вимагає значних витрат на утримання експлуатаційно-
го та ремонтного персоналу, придбання запасних частин для компресорів, ряд з яких уже зня-
тий із виробництва;  

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

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

відсутні ефективні засоби регулювання виробництва стисненого повітря. Пристосування 
компресорної станції до змінюваного режиму споживання здійснюється або вмиканням – ви-
миканням агрегатів, або стравлюванням надмірного повітря в атмосферу, величина якого дося-
гає 50 % та більше від продуктивності компресора, - найбільш неефективний спосіб регулю-
вання;  

постачання стисненого повітря підприємствам здійснюється, як правило, з центральної 
компресорної станції. На великих підприємствах деякі споживачі повітря віддалені на сотні й 
навіть тисячі метрів. У результаті в трубопроводах мають місце великі гідравлічні втрати, кон-
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денсатні пробки, теча, і віддалені споживачі зазнають нестачі повітря, що потрясає виробницт-
во і призводить до значних збитків. 

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

У галузі великих продуктивностей найбільш ефективні відцентрові компресори (турбоко-
мпресори). Перевага їх застосування визначається потребою у великих масах газу, стисненого в 
одній машині, більш високою надійністю та довговічністю роботи, поданням стисненого газу 
без пульсацій тиску [8]. Межі максимальної потужності відцентрових компресорів значно роз-
ширилися, на цей час експлуатуються відцентрові компресори продуктивністю до 1 000 м3/хв і 
більше.  

Як в процесі стиснення, так і підготовки стисненого газу перед подачею його споживачеві, 
стиснений газ охолоджується. Цим досягається істотне зменшення питомих витрат електроене-
ргії. Виносні повітроохолоджувачі, що застосовуються для цих цілей, не завжди забезпечують 
необхідне охолодження повітря [1]. Це пов'язано, в першу чергу, з погіршенням їх ефективності 
через забруднення теплообмінних поверхонь накипними відкладеннями внаслідок відсутності 
на шахтних компресорних станціях водопідготовки. При цьому, температура повітря на виході 
їх повітроохолоджувачів може досягати 75-90 °С (замість 35 °С). Це несприятливо позначаєть-
ся на показниках роботи турбокомпресорів. Крім того, забруднення збільшують гідравлічний 
опір апаратів по повітрю і воді. Перше, призводить до погіршення характеристики турбокомп-
ресора через зростання падіння тиску на повітроохолоджувачі, друге до зниження витрати охо-
лоджувальної води, що призводить до збільшення температури повітря. 

Охолодження повітря в процесі стиснення в компресорних агрегатах обумовлене наступ-
ними факторами. Перший фактор - економічний. Охолоджуючи повітря, яке стискується, зни-
жують його внутрішню енергію. Це приводить до зниження роботи на його стиснення. Чим ін-
тенсивніше охолодження, тим менше витрачається електроенергії на стиснення повітря і вище 
ККД компресору. Другий фактор - безпека. При роботі компресорного агрегату змащування 
його рухомих елементів приводить до утворення нагару і вибухонебезпечних сумішей. Вибу-
хонебезпечність нагару і сумішей збільшується з підвищенням температури стисненого повіт-
ря. Тому правила експлуатації компресорів вимагають, щоб температура повітря після кожної 
ступені стиснення компресора в нагнітаючому патрубку на перевищувала 170 °С [16]. 

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

Аналіз показав, що більш ефективним є застосування саме контактної системи охолоджен-
ня стисненого повітря.  

Основною перевагою цього способу є висока інтенсивність теплообміну через відсутність 
розділяючих поверхонь, схильних до забруднення накипом, так як тут тепломасообмін протікає 
при безпосередньому контакті середовищ [2].  

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

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

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

Підвищене крапельне винесення викликає необхідність в безперервному поповненні системи 
водою. Це, крім додаткових витрат, збільшує жорсткість води, що призводить до забруднення теп-
ловіддаючих поверхонь повітроохолоджувачів турбокомпресора.  

При цьому погіршується охолодження стисненого повітря між секціями турбокомпресора, що 
також призводить до підвищення витрат електроенергії, так підвищення температури повітря після 
проміжних охолоджувачів повітря на 10°С збільшує питомі витрати електроенергії в середньому на 
1,2% [4]. Ці чинники спонукають до пошуку нових, більш ефективних охолоджувачів циркуляцій-
ної води. 
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Питання підвищення ефективності охолодження циркуляційної води досліджувалися в ро-
ботах Проскурякова Б В., Бермана Л.Д., Гоголін А.А., Брусилівського І.В., Носова А.Я., Аре-
ф'єва Ю.І. та ін. 

Найбільш прийнятним варіантом для застосування в якості апаратів контактної системи 
охолодження шахтних турбокомпресорів є система, що складається з змішувального пристрою 
типу труба Вентурі і відцентрового сепаратора-краплевловлювача [5,6].  

На рис.1 представлена принципова схема охолодження стисненого повітря між ступенями 
компресора за допомогою пари «труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач», з 
якої видно, що дана пара «труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач» є голо-
вним конструктивним елементом як контактних повітроохолоджувачів, так і охолоджувача ци-
ркуляційної води. Такий контактний апарат поєднує досить високу ефективність тепломасооб-
міну з відносно невеликим гідравлічним опором [3]. 

Рис. 1. Принципова схема охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за допомогою пари 
«труба Вентурі-відцентровий сепаратор-краплевловлювач»: I, II, III - неохолоджені ступені компресора; 1- труба 
Вентурі; 2 - відцентровий сепаратор-краплевловлювач; 3- вентилятор 

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

Як один з можливих шляхів підвищення ефективності виробництва стисненого повітря в 
умовах шахт за доцільне встановити залежність раціональних параметрів апаратів контактної 
системи охолодження шахтних турбокомпресорів від режиму роботи та початкових умов. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Аналіз сучасного стану питання вироб-

ництва стисненого повітря в компресорних агрегатах в умовах шахт, дозволив зробити такі ви-

сновки:  

1. Найбільш енергоємними споживачами електричної енергії шахт є стаціонарні установки

- водовідлив, вентиляція, підйом, компресорні, - які разом споживають понад 80 % усієї спожи-

ваної електроенергії  шахти. Особливо великі витрати на вироблення стисненого повітря 

центральними компресорними станціями, які складають більше 30% від усієї споживаної ком-

бінатом електроенергії.  

2. Основними причинами низьких енергетичних показників компресорної установки є не-

продуктивні втрати повітря, нераціональні режими охолодження компресорів при виробництві 
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стисненого повітря, нераціональне використання або не використання енергії тепла, яке відво-

диться від компресорних установок. 

Ефективність роботи системи охолодження визначає економічність всього процесу одер-

жання стисненого повітря, а від її надійності залежить надійна та безпечна робота компресор-

ного агрегату. Отже, підвищення ефективності охолодження стиснутого повітря є першочерго-

вим завданням, розв`язання якого підвищує енергетичну ефективність компресорної установки. 

Подальші дослідження будуть направлені на знаходження раціональних параметрів апара-

тів контактної системи охолодження залежно від режимів роботи та початкових умов, що до-

зволить підвищити енергетичну ефективність виробництва стисненого повітря в шахтних ком-

пресорних установках. 
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Т.В. ПОНОМАРЕНКО., канд. економ. наук, доц., МНТУ ім. академіка Юрія Бугая 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Не зважаючи на те, що сьогодні поняття «економічна стійкість» та «забезпечення економічної стійкості 
підприємства» вже досить поширене в економічній практиці підприємств, однак проблема визначення економічної 
стійкості підприємств будь-якої форми власності як категорії управлінського процесу щодо її забезпечення поки 
досліджена недостатньо. Актуальність проблеми забезпечення економічної стійкості підприємства зумовлена сучас-
ною ситуацією ринкової економіки, що характеризується динамічністю навколишнього середовища, високим рівнем 
невизначеності, жорсткою конкуренцією та різноманітністю ризиків. Розв’язання даної задачі складає актуальність 
роботи. Її метою є дослідження комплексного підходу визначення та забезпечення економічної стійкості 
підприємств різних галузей народного господарства та форм власності. Концепція економічної стійкості 
підприємства в своїй основі частково несе елементи інших більш відомих та усталених концепцій, таких як: сталий 
розвиток, економіко-соціальна відповідальність, теорія відповідальних сторін та теорія підприємницької 
підзвітності. Базисним підходом до розбудови місця та ролі економічної стійкості підприємства є його відношення в 
цілому до сталого розвитку. Результати узагальнення літературних джерел з досліджуваної проблематики дозволили 
автору виокремити особливий напрямок вивчення категорії «економічна стійкість», прихильники якого акцентують 
увагу на характерних ознаках підприємства як складної соціально-економічної та техніко-технологічної відкритої 
системи, що поєднує різні, але взаємодіючі між собою структури. Відповідно до цього підходу, що ідентифікований 
автором як структурно-кібернетичний, економічна стійкість визначається динамічною відповідністю основних 
внутрішніх параметрів системи (підприємства) стану зовнішнього середовища, що забезпечує його ефективне 
функціонування в умовах мінливості та невизначеності Систематизуючі ключові детермінанти економічної 
стійкості, що представлені на сьогодні у науковому просторі (здатність до самозбереження, функціонування, 
стабільного розвитку, збереження працездатного стану), автор об’єднує їх спільним знаменником - здатністю 
підприємства до існування (від лат. exsistentia/existentia). Аргументована у науковій літературі аналогія підприємства 
з живим організмом дозволяє відзначити, що його існування має вітальний характер (від лат. vita – життя), 
відповідно, економічну стійкість доцільно розглядати крізь призму життєдіяльності, що трактується як складний 
комплекс взаємодій системи із зовнішніми умовами; визначений спосіб здійснення та підтримування певних умов та 
видів діяльності. Існуючи підходи репрезентують економічну стійкість підприємства переважно крізь призму 
теперішнього часу, орієнтуючись на досягнуті поточні значення пріоритетних параметрів 
(платоспроможність,прибутковість, екологічність, досягнення цілей, структурна цілісність, достатність/доступність 
ресурсів, збалансованість ресурсів, організаційна відповідність тощо). Відповідно, системність і комплексність 
дослідження економічної стійкості суб’єктів господарювання, на думку автора, може бути забезпечена виключно на 
основі каузального підходу, який здатний нівелювати локальність існуючих поглядів та сформувати теоретичні ос-
нови фундаментального характеру. Принципова позиція автора полягає в тому, що забезпечення стійкості, є не бо-
ротьбою з факторами, а своєчасною та відповідною реакцією на зміни умов господарювання, які здатні порушити 
звичайне функціонування компанії та привести до негативних наслідків.  

Ключові слова: економічна стійкість, сталий розвиток, концепція, каузальний підхід, структурно-
кібернетичний підхід, логіка, параметри, прибуток, результат, ресурси, виробництво 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Актуальність про-
блеми забезпечення економічної стійкості підприємства зумовлена сучасною ситуацією 
ринкової економіки, що характеризується динамічністю навколишнього середовища, високим 
рівнем невизначеності, жорсткою конкуренцією та різноманітністю ризиків. Відмінною 
особливістю функціонування підприємств за сучасних умов є досить низька економічна 
стійкість. Тому і дослідження економічних процесів на рівні підприємства, як основної ланки 
національної економіки, має ключове значення для національної економіки України. Саме на 
цьому рівні управління необхідно глибоко визначити всі можливості стосовно забезпечення 
економічної стійкості, так як від вирішення цих проблем підприємствами залежить економічна 
стійкість на всіх інших рівнях управління виробництвом.  

Аналіз досліджень і публікацій. Фундамент підходу до розуміння економічної стійкості 
підприємства заклали ще представники класичної економічної теорії (А. Сміт, А. Курно) та 
неокласичної (А. Маршал, Б. Люссато) Його характерною ознакою була сфокусованість вик-
лючно на максимізації прибутку як пріоритетного результуючого показника стійкості 
підприємства на основі досягнення рівності показників граничного доходу і граничних витрат 
підприємства.  

Окремі проблеми економічної стійкості розглянуті у роботах В.В. Козика, В. А, Гришка, 
Н.Н. Погостинської, Ю.А. Погостинського, Р.Л. Жамберова, Р.Р. Ацканова, Д.Х. Медоуза, Д.С. 
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Львова, Д.А. Деневізюка, М.О. Удовіченко, М.Ф. Сафіна, В.І Лук’янова, Г.В. Савицької, О.В. 
Василенко та ін., які у більшості випадків пов’язуються з визначенням категорії «економічна 
стійкість» та виділенням її індикаторів. Широке коло науковців ототожнюють економічну 
стійкість підприємства з його фінансовою стійкістю, при цьому їх погляди можна 
диференціювати за ключовими чинниками її формування. Так, Г.В. Савицька [1, с. 619] 
акцентує увагу на платоспроможності та інвестиційній привабливості функціонування 
організації за припустимого рівня ризику; Н.А. Мамонтова [2,3] - на ефективному управління 
фінансовими ресурсами та забезпеченні стабільного перевищення доходів над витратами; М.О. 
Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак [4-7] - на формуванні оптимальних 
пропорцій у розподілі фінансових ресурсів; В.А. Долятовський, І.А. Аксаков, І.К. Коханенко 
[8,9] - на зростанні прибутку, як основного джерела платоспроможності; Н.В. Олексієнко [10], 
О.А. Слободчикова [11] - на ліквідності та рентабельності діяльності підприємства. Не зважаю-
чи на певні відмінності, спільним у вищезазначених працях є орієнтація на забезпечення вико-
нання фінансових зобов’язань перед стейкхолдерами підприємства за умови перевищення 
доходів над витратами.  

Постановка завдання. Незважаючи на те, що сьогодні поняття «економічна стійкість» та 
«забезпечення економічної стійкості підприємства» вже досить поширене в економічній 
практиці підприємств, однак проблема визначення економічної стійкості підприємств будь-якої 
форми власності як категорії управлінського процесу щодо її забезпечення поки досліджена 
недостатньо. Тому в даній статті цікаво було б розглянути комплексний підхід визначення та 
забезпечення економічної стійкості підприємств різних галузей народного господарства та 
форм власності. 

Викладення матеріалу та результати. Огляд наукової літератури дозволяє зробити вис-
новок, що концепція економічної стійкості підприємства в своїй основі частково несе елементи 
інших більш відомих та усталених концепцій, таких як: сталий розвиток, економіко-соціальна 
відповідальність, теорія відповідальних сторін та теорія підприємницької підзвітності. Базис-
ним підходом до розбудови місця та ролі економічної стійкості підприємства є його 
відношення в цілому до сталого розвитку. Узагальнюючи комплекс наукових досліджень, в за-
гальному взаємозв’язок від Сталого розвитку до Економічної стійкості підприємства можна 
зобразити як піраміду з чотирма рівнями (рис. 1). 

Рис. 1. Розроблена автором 
схема взаємодії від сталого розвит-
ку до економічної стійкості 
підприємства 

 
Практика господарю-

вання бізнес-структур та 
ключові положення сучасної 
теорії корпоративних 
фінансів свідчать, що прибу-
ток, отриманий сьогодні не 
гарантує отримання прибут-
ку завтра. Не заперечуючи 
виключне значення 

фінансових параметрів функціонування підприємства, автор наголошує на тому, що цей підхід 
презентує виключно результати стану підприємства за критерієм стійкості у певному часовому 
інтервалі та не розкриває полікритеріальний характер саме економічної стійкості. Більш ком-
плексним, порівняно з фінансовим, на думку автора, є ресурсний підхід, представники якого, 
економічну стійкість асоціюють із їх формуванням та ефективним використанням на 
підприємствах. Відповідно до основних постулатів цього підходу, економічна стійкість 
підприємства забезпечується: рівноважним, збалансованим станом ресурсів; створенням та по-
повненням резервів та запасів, залученням ресурсів ззовні; ефективністю використання 
економічних ресурсів; акумулюванням ресурсного потенціалу організації. 

У різні історичні періоди, у суспільному виробництві ключову роль відігравали ті чи інші 
групи економічних ресурсів, що власне дозволяє науковцям виділяти різні типи суспільного 
виробництва. Кардинальні зрушення, що відбулися в класичній ресурсній парадигмі визнача-
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ють об’єктивну необхідність акцентування уваги на лише на традиційних ресурсах 
(мінерально-сировинні, матеріально-технічні, трудові), а й на стратегічних (інноваційні, 
інтелектуальні, організаційні, інформаційні), які стали визначальними в процесах забезпечення 
економічної стійкості суб`єктів господарювання. 

На відміну від традиційних, стратегічні ресурси не закріплені за конкретними блоками 
певної господарської системи, не схильні до впливу з боку просторових обмежень і закону збе-
реження речовини і енергії. Результатом взаємодії стратегічних ресурсів підприємства є 
володіючі більш високою стратегічною придатністю і споживчою цінністю потенційні 
можливості і стратегічні компетенції більш високого порядку, накопичення і використання 
яких забезпечує позитивний вектор розвитку суб’єктів господарювання. У цих умовах 
підприємства повинні орієнтуватися на нові принципи та методи організації, засновані, 
передусім, на удосконаленні внутрішнього механізму управління сталим функціонуванням 
підприємств. Головним компонентом такої організації є економічна стійкість. 

Результати узагальнення літературних джерел з досліджуваної проблематики дозволили 
автору виокремити особливий напрямок вивчення категорії «економічна стійкість», прихиль-
ники якого акцентують увагу на характерних ознаках підприємства як складної соціально-
економічної та техніко-технологічної відкритої системи, що поєднує різні, але взаємодіючі між 
собою структури (О.Н Фолом’єв [12], В.І. Захарченко [13], Р.А. Єремчук [14], В.І. Іванов [15]). 
Відповідно до цього підходу, що ідентифікований автором як структурно-кібернетичний, 
економічна стійкість визначається динамічною відповідністю основних внутрішніх параметрів 
системи (підприємства) стану зовнішнього середовища, що забезпечує його ефективне 
функціонування в умовах мінливості та невизначеності  

Варіативність поглядів науковців в рамках структурно-кібернетичного підходу 
відображається крізь призму наступних ключових положень: 

економічна стійкість визначається властивостями системи та її складових; 
економічна стійкість генерується якістю горизонтальних та вертикальних зв’язків 

підприємства як системи; 
економічна стійкість забезпечується ефективним управлінським інструментарієм 

організації господарської діяльності підприємства. 
Необхідно також висловити авторську позицію стосовно дефініції «стійке економічне зро-

стання». Концепція темпів стійкого зростання (sustainable growth rate), вперше була розроблена 
ще у 60-х роках ХХ ст. консалтинговою компанією Boston Consulting Group (BCG). 
Здебільшого стійке економічне зростання оцінюється крізь призму темпів збільшення виручки 
(доходу) компанії при умові збереження своєї операційної політики та політики фінансування 
без змін, по суті, зростання компанії розглядається переважно в ракурсі збалансованості джерел 
формування капіталу. Однак, реальна практика бізнесу свідчить про гетерохронний характер 
зростання. Його нерівномірність цілком логічно пояснюється об’єктивним впливом екзогенних 
та ендогенних факторів, що доводить не доцільність використання прикметнику «стійке». 
Сутність стійкості зростання формує враження, що вона є обов`язковою умовою існування 
підприємства. Натомість, досвід компаній свідчить про можливість їх тривалого існування без 
значних тенденцій зростання. 

Критичний аналіз традиційних підходів забезпечення економічної стійкості дозволяє ре-
зюмувати авторську позицію, яка уособлюється у наступних положеннях:  

визначаючи пріоритетне значення встановлення цілей як ключових орієнтирів 
управлінської діяльності на підприємстві, їх досягнення не можна повністю ототожнювати з 
економічною стійкістю. Невідповідність цільовим показникам, по-перше, може бути цілком 
об’єктивно зумовлена непередбачуваними, масштабними та непідконтрольними менеджменту 
факторами зовнішнього середовища; по-друге, зажди є вірогідність некоректного формування 
цільових орієнтирів;  

значний науковий потенціал мають фінансовий та ресурсний підходи. Однак, перший ком-
плексно не відображає сутність такого багатопланового явища як економічна стійкість, 
відповідно,  може виступати виключно її елементом. Другий лише фрагментарно враховує  
наукові здобутки сучасних ресурсних теорій та, відповідно, потребує, поглиблення в напряму 
формуваання унікального набору ресурсів з пріоритетом на стратегічні, які здатні забезпечити 
пролонгований ефект стійкого стану у перспективі;  
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структурно-кібернетичний підхід презентує виключно базові (первинні) характеристики 
організації (надійність елементів, функціональних складових, організаційний зв'язок між ними), 
та, відповідно, виступає обов’язковою, але недостатньою умовою економічної стійкості; 

рівноважний стан уособлює в собі ідеальні (бажані умови) функціонування організації, 
відповідно, здатний підтримуватися виключно у короткотривалому періоді, який 
характеризується відносно стабільними умовами господарювання, що не мотивують менедж-
мент на якісні перетворення; 

найбільш перспективним, з наукової точки зору, є еволюційно-прогресивний підхід, що 
ґрунтується на загально-науковому фундаментальному базисі, ключових положеннях теорії 
стратегічного управління та відповідає діалектичному методу пізнання, оскільки дозволяє розг-
лянути підприємство як ціле у різних формах його руху. 

Систематизуючі ключові детермінанти економічної стійкості, що представлені на сьогодні 
у науковому просторі (здатність до самозбереження, функціонування, стабільного розвитку, 
збереження працездатного стану), автор об’єднує їх спільним знаменником - здатністю 
підприємства до існування (від лат. exsistentia/existentia). Аргументована у науковій літературі 
аналогія підприємства з живим організмом дозволяє відзначити, що його існування має 
вітальний характер (від лат. vita - життя), відповідно, економічну стійкість доцільно розглядати 
крізь призму життєдіяльності, що трактується як складний комплекс взаємодій системи із 
зовнішніми умовами; визначений спосіб здійснення та підтримування певних умов та видів 
діяльності. 

Життєдіяльність підприємства формується у координатах простір - час.  
Традиційний формат зміни параметрів життєдіяльності підприємства у часі оцінюється 

крізь призму концепції його життєвого циклу. У дослідженні автор відходить від цієї концепції, 
оскільки: 

цю концепцію не можна віднести до строгих наукових досліджень, здебільшого вона 
виступає консалтинговим інструментом діагностики проблем компанії та орієнтована виключ-
но на організаційні зміни; 

практика функціонування компаній свідчить, що більшість з них не переходить поступово 
від однієї стадії до іншої у загальновизнаному біологічному сенсі, а їх життя пріоритетно 
визначається невизначеністю умов функціонування, ніж детермінізмом стадій; 

смерть компанії у концепції життєвого циклу пов’язується з віком, незважаючи на 
варіативність її поведінки та можливості «реінкарнації» бізнесу, авторська позиція ґрунтується 
на тому, ліквідація компанії від віку не залежить. 

Представлена логіка дозволяє сформувати глобальний критерій стійкості, пов`язав його із 
законами функціонування живої природи – збереження життя.  

При цьому, на відміну від біологічних систем, підприємства, в принципі, можуть вважатися 
«безсмертними», оскільки у них апріорі відсутній заданий період існування. 

Ресурсний контекст розуміння стійкості лише віддалено відповідає сучасним здобуткам ре-
сурсних теорій, оскільки орієнтує увагу на забезпеченість традиційними ресурсами 
(матеріальними, технічними, трудовими, фінансовими) та ефективність їх використання.  

Однак, в цілому, може претендувати на його теоретичний базис, який і сформує передумо-
ви для його наповнення та розширення змістовної сутності (рис. 2).  

Фінансовий підхід презентується виключно досягнутими результатами, а відтак може вис-
тупати логічним доповненням будь-якого підходу (рис. 2).  

Кожний підхід у тій чи іншій мірі акцентує увагу на об’єктивній необхідності пристосу-
вання до змін середовища господарювання, що розкривається крізь призму еволюційної теорії 
та поведінкової теорій.  

Як наслідок, підприємства розглядаються як адаптивні агенти, а стан середовища 
характеризується варіабельністю (чи ступенем змінюваності), складністю та рівнем загроз.  

Еволюційна теорія розкриває механізми адаптації через координацію інноваційного роз-
витку та рекомбінацію ресурсів; поведінкова - через механізми реакцій на спонукальні мотиви 
середовища.  
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Рис. 2. Декомпозиція теорій підприємства та 
сучасних концепцій економічної стійкості [сформо-
вано автором] 

 
Зазначене визначає об’єктивну 

необхідність розуміння природи під-
приємства на основі міждисциплінарної 
концепції стратегічної теорії фірми, що 
пропонує більш адекватний теоретичний 
апарат для дослідження поведінки 
підприємства в динамічних змінах умов 
господарювання:  

по-перше, ця теорія створює найбільш 
цілісний образ підприємства як об’єкту 

забезпечення економічної стійкості, оскільки симбіотично поєднує вплив зовнішнього середо-
вища на підприємство та його реакцію, яка проявляється не лише в адаптації, а й в можливо-
стях активного впливу на його формування;  

по-друге, вона органічно синтезує ключові положення економічної теорії та теорії 
стратегічного управління, забезпечуючи конвенгерцію підходів та створення реальної моделі 
підприємства, яка дозволяє сформувати відповіді на ключові питання можливостей його трива-
лого функціонування в умовах перманентних змін умов господарювання та акцентує увагу 
об’єктивній необхідності еволюції економічних систем; 

по-третє, забезпечує генетичну єдність неоінституційної, еволюційної та підприємницької 
теорій фірми, які визначають ключові позиції відповідності підприємства об’єктивній 
реальності; 

по-четвертє, уособлює фундаментальні фактори забезпечення перманентного 
функціонування та розвитку підприємства: унікальні ресурси та базові компетенції (core 
competences) підприємства, які забезпечують специфічність ланцюга створення вартості; 
адаптивні компетенції, які формуються на основі організаційного навчання та досвіду присто-
сування до змін умов господарювання; проактивні компетенції  як здатність до генерації нових 
знань принципала та ключових співробітників, що дозволяють обрати найбільш адекватні на-
прями розвитку компанії. 

Розмір підприємства в стратегічній теорії визначається не тільки технологічними обмежен-
нями і мінімізацією витрат як в неокласичній і неоінституційних теоріях. Вони теж грають 
важливу роль, але пріоритетного значення набуває саме його розвиток та розуміння об’єктивної 
необхідності якісних змін. Варто відзначити, що попри всі переваги, стратегічна теорія 
підприємства сфокусована переважно на умовах розвитку, при цьому поза її увагою залиша-
ються питання його поточного стану, що визначає доцільність її симбіозу з системно-
інтеграційною теорією фірми (рис. 3). 

Рис. 3. Теоретичний базис авторської концепції 
економічної стійкості підприємства (розроблено автором) 

 
Контент-аналіз наукових джерел дозволив 

відзначити, що існуючи підходи репрезентують 
економічну стійкість підприємства переважно крізь 
призму теперішнього часу, орієнтуючись на 
досягнуті поточні значення пріоритетних 
параметрів (платоспроможність, прибутковість, 
екологічність, досягнення цілей, структурна 
цілісність, достатність/доступність ресурсів, 
збалансованість ресурсів, організаційна 
відповідність тощо). Автор зазначає, що будь-який 

їх спектр та застосований інструментарій інтегрування, дозволяє лише одномоментно оцінити 
стан стійкості на певну дату. Зазначене дозволяє автору відзначити таке: 
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економічна стійкість, визначена на будь-яку певну дату, характеризується одномо-
ментністю та не гарантує збереження цих позицій навіть у найближчий перспективі, що 
визначає її дискретний характер; 

оцінювання стану підприємства за критерієм стійкості у певному часовому інтервалі 
дискредитує її істинний зміст, оскільки презентує виключно результат, при цьому залишається 
незрозумілим як та в яких умовах його було досягнуто; 

ключовий традиційний параметр економічної стійкості - ефективність використання ре-
сурсних факторів є недостатньою умовою її збереження у прогнозному періоді. 

абсолютна економічна стійкість більше утопія, ніж реальний стан функціонування та роз-
витку організації; як виключення, він можливий, але локалізований у певному короткостроко-
вому періоді часу; 

безкомпромісність стійкого стану підприємства унеможливлює формування коректних 
висновків та обґрунтування адекватного інструментарію її забезпечення. 

Підсумовуючи зазначене, автор констатує, що традиційний формат розуміння сутності 
економічної стійкості підприємства дозволяє ідентифікувати її виключно як досягнутий на пев-
ному проміжку часу результат, який неможливо проектувати на майбутнє. 

Відповідно, системність і комплексність дослідження економічної стійкості суб’єктів гос-
подарювання, на думку автора, може бути забезпечена виключно на основі каузального 
підходу, який здатний нівелювати локальність існуючих поглядів та сформувати теоретичні 
основи фундаментального характеру. Не поглиблюючись у багатогранні академічні дискусії 
стосовно ролі каузального підходу у науковому пізнанні, автор поділяє загальновизнане 
розуміння його сутності як методологічного конструкту дослідження, що визначає загальну 
зумовленість явищ. Об`єктивна необхідність його використання в предметному полі 
дослідження зумовлена, з одного боку, дискретним та полікритеріальним характером 
економічної стійкості, з іншого, - евристичним потенціалом каузального підходу, який дозволяє 
перейти до якісно вищого рівня осмислення (рис. 4).  

Рис. 4. Логіка каузального підходу до дослідження 
економічної стійкості підприємства [сформовано автором] 

 
Автор вважає, що формування переліку 

параметрів економічної стійкості повинно 
ґрунтуватися на:  

принципі розумної деталізації;  
причинно-наслідкових послідовностях її 

забезпечення.  
Не претендуючи у цьому контексті на 

оригінальність, а ґрунтуючись на здобутках сучасних управлінських теорій, автор виокремлює 
такі параметри економічної стійкості підприємства:  

корпоративні (управлінські); виробничі (операційні);  
фінансові;    конкурентні (рис. 5).  

Рис. 5. Каузальний контекст параметрів економічної 
стійкості підприємства [сформовано автором] 

 
Останні дві позиції презентують наслідки 

забезпечення економічної стійкості - досягну-
тий на певному проміжку часу результат - 
стійкий/нестійкий стан та формують 
інформаційний базис його оцінювання у поточ-
ному періоді.  

Фінансові параметри найбільш повно 
представлені в економічній літературі. Однак, 
їх традиційній формат ґрунтується на 

бухгалтерській моделі аналізу компанії, що унеможливлює врахування інвестиційних ризиків 
та необхідної норми доходності. 

Це зумовлює необхідність трансформації існуючого контексту аналізу відповідно до су-
часних здобутків теорії корпоративних фінансів, які грунтуються на принципах економічного 
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прибутку. Якщо у бухгалтерському прибутку (Net Operating Profit after Tax - NOPAT) враховані 
виключно фактичні витрати, то ключову роль у визначенні економічного прибутку (Residual 
Income - RI) відіграють альтернативні витрати компанії, що трактуються як дохід за 
інвестиційний ризик. Це створює передумови для більш коректного формування переліку 
показників, які репрезентують фінансові аспекти стійкого стану підприємства.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Узагальнення наукового доробку у 
предметній сфері дослідження дозволило автору встановити, що реалії розвитку бізнесу нової 
формації об’єктивно вимагають принципово нових підходів до виживання та чіткого розуміння 
природи стійкості. Принципова позиція автора полягає в тому, що управляти економічною 
стійкістю не можна, оскільки цей вид діяльності передбачає систему послідовних скоординова-
них послідовних дій. Натомість, забезпечення стійкості, не зважаючи на її обов’язково перма-
нентний характер, характеризується високим рівнем ситуаційності, яка знаходиться під знач-
ним впливом непідконтрольних менеджменту компанії факторів та характеризується значною 
варіативністю рішень: перечекати тяжкі часи з найменшими втратами, зберегти ринкові 
позиції, акумулювати ресурси для подальшого розвитку, сформувати нові якісні ознаки 
підприємства. Таким чином, забезпечення стійкості є не боротьбою з факторами, а своєчасною 
та відповідною реакцією на зміни умов господарювання, які здатні порушити звичайне 
функціонування компанії та привести до негативних наслідків.  

Саме цільовий та перманентний характер процесів забезпечення економічної стійкості 
підприємства дозволяє бізнесу виживати у непередбачуваних обставинах з мінімальними втра-
тами та, більш того, знаходити у таких ситуаціях можливості для подальшого розвитку. Отже, 
«ключ» до розуміння природи стійкості треба шукати не в поточному стані, а в тому, на чому 
цей стан ґрунтується. У цьому контексті варто відзначити, що сучасні підходи  розкривають 
сутність стійкості крізь призму як «стану», так і «здатності підприємства» - сукупності можли-
востей, що дозволяють модифікувати свою діяльність відповідно до змін середовища. В 
авторській інтерпретації забезпечення економічної стійкості - перманентний процес, основу 
якого формує когнітивно-суб`єктний паттерн формування та модифікації здатностей 
менеджерів, що визначають спектр рефлексивних дій на турбулентність умов господарювання  
проактивного або реактивного характеру. Каузальний підхід відповідає темпоральній логіці 
наукового дослідження, оскільки поєднує в одне ціле минуле-теперішнє-майбутнє. У подаль-
ших дослідженнях автор планує виконати дослідження оцінювання та ідентифікації стану 
економічної стійкості національних промислових підприємств в динаміці. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДБІЙКИ ЗАЛІЗНИХ РУД В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ  
МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МАСОВИХ ВИБУХІВ 

 
Однією з актуальних задач, яка виникає на підприємстві у процесі підготовки проектів масових вибухів при 

підземній розробці залізорудних родовищ є економічна оцінка їх ефективності. Для розв’язання цієї задачі на даний 
час розроблено багато комп’ютерних систем моделювання процесу відбійки руди для визначення оптимальних тех-
ніко-економічних параметрів проектів здійснення відбійки. Актуальність розв’язання цієї задачі обумовлена тим, що 
економічні результати і ефективність буро-вибухової відбійки руди суттєво впливають на характеристики і резуль-
тати всіх процесів, які виконуються після відбійки, а саме: рудниковий транспорт, підйом видобутої рудної маси на 
земну поверхню, її переробка/збагачення у товарну залізорудну продукцію. У кінцевому рахунку все це суттєво 
впливає на економічні показники всього процесу підземної розробки, а особливо на собівартість видобутку та при-
буток гірничодобувного підприємства. Буро-вибухова відбійка залізних оруд є одним з найбільш вартісних процесів 
підземної розробки, адже витрати на її здійснення досягають 40-60% від собівартості видобутку рудної маси. На 
даний час при проектуванні буро-вибухової відбійки застосовується недосконала система її економічної оцінки, осо-
бливо у питаннях визначення економічних показників. Авторами удосконалена ця система за рахунок ведення нових 
показників, які мають економічний характер. Необхідність розширення цієї системи обумовлена тим, що буро-
вибухова відбірка руди – це технологічно складний процес, що залежить від багатьох факторів, які по різному впли-
вають на економічні результати його реалізації. Тому для коректної оцінки ефективності здійснення відбійки необ-
хідна розгалужена багато-параметрична система оцінки, яка відображає різні сторони її виконання. Авторами розро-
блений ряд нових показників, які характеризують економічну ефективність відбійки на основі аналізу процесу фор-
мування цінності, яку отримує гірничодобувне підприємство, як результат відбійки балансового запасу руди. Розро-
блені показники також відображають співвідношення між сформованою цінністю і витратами на здійснення відбійки 
та втратами цінності, які спричиняються як об’єктивними факторами, так і недостатньо ефективними технічними, 
технологічними і організаційними рішеннями, які можуть бути прийняті на етапі розробки проектів масових вибухів. 
Удосконалена авторами система надає можливість здійснення більш повного за факторами моделювання процесу 
відбійки руд і коректної та глибокої економічної оцінки ефективності буро-вибухових робіт і вибору найбільш раці-
ональних проектів їх здійснення у конкретних гірничотехнічних і економічних умовах розробки запасів залізних 
руд. 

Ключові слова: гірничодобувне підприємство, економічна оцінка, ефективність, відбійка, залізні руди, 
комп’ютерне моделювання, система, управління проектами  

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У сучасних складних 

економічних умовах гірничодобувні підприємства особливо зацікавлені в зниженні виробничих 
витрат на виконання окремих процесів підземного видобутку та загальному зростанні ефектив-
ності виробництва залізорудної продукції. Одним з найбільш відповідальних і складних проце-
сів, який виконується при підземній розробці залізорудних родовищ є процес буро-вибухової 
відбійки руди. Цей вид відбійки представляє відповідальний, складний і ресурсоємний техно-
логічний процес, виконання якого пов’язано зі значними технічними і економічними ризиками. 
Найбільш складні умови виконання буро-вибухової відбійки мають місце при підземному спо-
собі розробки залізорудних родовищ. Ці умови характеризуються: високою небезпечністю; об-
меженим простором, у якому виконуються складні роботи і функціонують засоби їх механіза-
ції; високим ступенем стохастичності гірничотехнічних умов, за яких вкрай складно прогнозу-
вати економічні та технічні показники виконання гірничих робіт, які регламентуються техноло-
гією розробки залізорудних родовищ. Усе це безпосередньо впливає на виробничі витрати під-
приємства з видобутку залізної руди.  

Особлива важливість точного прогнозування економічних та технічних результатів відбій-
ки і забезпечення цих необхідних результатів на практиці обумовлюється тим, що вони суттєво 
впливають на характеристики всіх процесів, які виконуються після відбійки, а саме транспор-
тування видобутої рудної маси у межах шахти, її підйом на поверхню, переробка/збагачення 
рудної маси. Ще одним аспектом, який обумовлює важливість отримання належних результатів 
відбійки те, що цей процес є одним з найбільш вартісних технологічних процесів розробки, 
грошові витрати на виконання якого досягають 40-60% від собівартості видобутку рудної маси. 

Процес буро-вибухової відбійки включає виконання ряду складних і відповідальних робіт, 
а саме: буріння вибухових свердловин (яке здійснюється за спеціальною схемою розбурювання 
масиву руди зі строго визначеними параметрами цієї схеми); заряджання свердловин (з форму-
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ванням вибухових зарядів зі спеціальними конструкціями); формування вибухової мережі (для 
ініціювання зарядів у заданій послідовності і із певними часовими параметрами ініціювання 
зарядів); безпосереднє підривання вибухових зарядів (із строгим дотриманням спеціальних і 
дуже жорстких правил безпеки). Всі ці роботи об’єднуються у єдиний комплекс, який назива-
ється буро-вибухові роботи (БВР) [1]. 

Висока відповідальність виконання БВР при відпрацюванні балансових запасів виймальних 
одиниць (добувних блоків/панелей), складність умов, у яких вони здійснюється та їх технологі-
чна складність обумовлюють необхідність розробки для їх виконання окремого виду проекту – 
проекту масового вибуху [2]. Кожен з таких проектів характеризується унікальністю, розробля-
ється і реалізується за правилами, які регламентуються науково-практичним напрямом «Управ-
ління проектами» [3], а здійснення БВР представляє одну зі сфер проектно-орієнтованої діяль-
ності гірничодобувних підприємств [4]. 

Розробка та реалізація проектів масових вибухів представляє достатньо складну задачу. Ця 
задача у плані розробки проектної документації і прийняття технологічних, технічних і органі-
заційних рішень з виконання БВР вирішується проектними відділами гірничодобувних підпри-
ємств, а реалізація проектів покладається на виробничі відділи. У ряді випадків і розробка про-
ектної документації, і здійснення БВР за цими проектами можуть виконуватись спеціалізова-
ними підприємствами з проектно-орієнтованою формою діяльності. До таких підприємств від-
носяться: ПАТ «Кривбасвибухпром», ЧП: «Екобласт», «Акватол», ЗАТ: «Інтервибухпром», 
«Західвибухпром», «Карпатвибухпром», «Юнітгрантсервіс» та ін. 

Для забезпечення швидкого і ефективного розв’язання проектних задач та управління реа-
лізацією проектів, розроблених на основі цих рішень у гірничодобувній промисловості розроб-
лений ряд спеціалізованих комп’ютерних систем різних видів. До таких систем відносяться: 
GEOMINE (Канада); K-MINE (Україна); DATAMINE, EXPLORE, SEAMSYS (Великобританія); 
MINECAN, ORE, MARKHURN, MIN, GEOBASED (США), а також систем САПР і гірничо-
економічного профілю: SIMULATOR, MINEVAL, MSCDES (США); MIDSYSTEM, OBMS OPD 
(Великобританія); STEP (Канада) та ряд інших [5,6]. Крім того, у цій сфері застосовуються і 
класичні комп’ютерні інформаційні системи управління проектами різних видів, такі як MS 
Project, Primavera, Project Manager, Vrike, SureTrak (США); ADVANTA, Bitrix24 та ін. 

Однією з найважливіших задач, яка виникає саме при розробці проектів масових вибухів за 
допомогою вказаних систем є задача коректної техніко-економічної оцінки результатів буро-
вибухової відбійки руди. Гостра необхідність вирішення цієї задачі обумовлюється тим, що 
складність умов виконання БВР і методів їх здійснення часто призводять до неоднозначності у 
визначенні того, наскільки були економічно доцільними ті або інші технічні, технологічні чи 
організаційні рішення з виконання БВР, прийняті у проектах масових вибухів. Це ставить гір-
ничодобувні підприємства у достатньо складні умови стосовно визначення економічної ефек-
тивності всього процесу розробки руди, адже технічні і економічні показники окремих проце-
сів, які виконуються після здійснення БВР, суттєво залежать від результатів відбійки. Відповід-
но це все впливає на загальні економічні та технічні результати розробки за обсягом видобутої 
руди, виручки від її реалізації, прибутку й рентабельності виробництва, і головним чином це 
впливає на рівень використання того економічного потенціалу, що формується внаслідок роз-
робки промислового запасу руди, який взятий на баланс гірничодобувного підприємства. У фо-
рмуванні характеристик цього використання одну з ключових ролей відіграють результати та 
ефективність виконання БВР, адже весь запас руди перед тим як він буде використаний для ви-
робництва товарної залізорудної продукції повинен бути відбитий із заданими кількісними, які-
сними і економічними характеристиками відбійки, які потім впливають на техніко-економічні 
параметри інших процесів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питаннями розробки методів оцінки економічної ефекти-
вності БВР займалось багато спеціалістів у галузі буро-вибухової відбійки руд, а саме: 
М.А. Лаврентьєв, Н.В. Мєльников, Д.М. Бронніков, Г.М. Малахов, Е.І. Єфремов, Є.Г. Баранов, 
Л.І. Барон, М.Ф. Друкований, Г.М. Китач, Ю.І. Мец, Е.О. Мінделі, Г.І. Покровський, 
П.И. Федоренко, К.Н. Ткачук, Ю.П. Капленко, Б.Р. Ракішев, Б.М. Кутузов та ін. 

Цими спеціалістами було розроблено ряд показників і методик їх визначення, за якими мо-
жна визначити ступінь ефективності БВР і порівнювати різні рішення щодо їх виконання за 
критеріями ефективності. До таких показників відносяться: обсяг грошових витрат на відбійку, 
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вихід руди з 1 м свердловини, витрати вибухових речовин на 1 т відбитої руди, грошові витрати 
на 1 т погашеного запасу. Безумовно ці показники ефективності є важливими при БВР, однак 
вони все ж не надають повної картини щодо процесів економічного характеру і наслідків цих 
процесів, які мають місце при здійсненні БВР. Процес виконання БВР є багатогранним і при 
його здійсненні діє багато факторів, які по різному впливають на ресурсопотоки, результати і 
ефективність відбійки і поки єдиної комплексної системи економічної оцінки БВР, яка б урахо-
вувала всі такі фактори, не розроблено. 

Це призводить до негативних наслідків для гірничодобувних підприємств, адже не надає 
можливості прийняття економічно обґрунтованих рішень з виконання БВР, що часто є причи-
ною прийняття не самих раціональних рішень, а іноді і просто економічно неефективних прое-
ктних рішень. Такі рішення, як правило, приймаються по інерції мислення проектувальника, 
який звикає до набору стандартних варіантів рішень, які далеко не завжди є ефективними у 
конкретних умовах здійснення БВР, а ці умови характеризуються вкрай значною різноманітніс-
тю. Виявити такі похибки на етапі реалізації проекту масового вибуху, або на інших етапах гір-
ничодобувного виробництва дуже складно, а іноді і просто неможливо через значні складності 
в організації моніторингу гірничо-технологічних процесів [7, 8]. 

Постановка завдання. Відповідно до викладеного, авторами було поставлено задачу удо-
сконалення існуючої системи оцінки економічної ефективності буро-вибухових робіт на основі 
принципів формування збалансованих систем показників ефективності. 

Викладення матеріалу та результати. Удосконалення існуючої системи економічної оці-
нки ефективності буро-вибухової відбійки руди здійснювалось за рахунок розробки і введення 
нових показників, основаних на урахуванні процесу формування цінності, яка вилучається при 
здійснені розробки залізних руд і виконання її технологічних процесів [9]. 

Першим з таких показників є величина утвореної економічної цінності Суц при здійсненні 
БВР. Цей показник відображає величину валової цінності, яка буде сформована на гірничодо-
бувному підприємстві в результаті виконання буро-вибухової відбійки певного обсягу балансо-
вого запасу руди, запланованого до виймання за визначений період часу у відповідності до 
плану розвитку гірничих робіт. 

Числову величину цього показника можна розрахувати за такою формулою 
    пвпзвввзбуц CCCCСС  ,     (1) 

де Сб - цінність, яку представляє балансовий запас руди, переданий геологічним відділом під-
приємства проектному відділу для розробки проекту його відпрацювання, грн; Свз - цінність, 
яка буде додана до балансового запасу руди в результаті її засмічення при формуванні вийма-
льного запасу виймальної одиниці, грн; Свв - цінність, яка буде втрачена в результаті втрати ча-
стини балансового запасу руди при формуванні виймального запасу, грн; Спз - цінність, яка бу-
де додана до балансового запасу в результаті первинного засмічення руди в процесі буро-
вибухової відбійки виймального запасу руди, грн; Спв - цінність, яка буде втрачена в результаті 
первинних втрат руди виймального запасу, грн. 

Суть вказаного показника (1) і його важливість полягають у наступному. Перш за все необ-
хідно відмітити, що буро-вибухова відбійка руди - це базовий технологічний процес в резуль-
таті здійснення якого гірничодобувне підприємство отримує руду у такому фізичному стані і з 
такими характеристиками цього стану, які дозволяють здійснити її переробку у товарний залі-
зорудний продукт. Всі інші процеси здійснюють тільки підготовку до відбійки руди або мають 
справу з матеріалом, який отримується після відбійки. Тому рудна маса, яка отримується після 
відбійки представляє певну валову цінність [9]. Ця цінність визначається цінністю того матері-
алу, який буде реалізуватись гірничодобувним підприємством, як його товарний продукт за ви-
ключенням всіх видів витрат які були здійснені для його отримання [10].  

Необхідність визначення цієї економічної цінності Суц полягає у тому, що всі процеси, які 
будуть здійснюватись над отриманою рудною масою після відбійки руди полягають у обробці і 
переробці матеріалу, який має певну цінність Сб. Застосовані методи такої обробки і переробки 
повинні ураховувати величину цієї цінності, адже вона є одним з найважливіших факторів, 
який обмежує обсяги грошових витрат, які необхідно вкласти у виконання цих процесів для 
отримання кінцевої залізорудної продукції із собівартістю, яка не перевищує припустиме зна-
чення цієї економічної цінності. 

Відношення Суц/Sбвр надає питому величину утвореної цінності на кожну одиницю вкладе-
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них грошових коштів Sбвр у здійснення вибійки руди. 
Слід відмітити, що величина валової цінності Суц може суттєво відрізнятись від валової 

цінності Сб, яку представляє балансовий запас руди, що готувався для відбійки. Причини вини-
кнення такої відмінності пояснюються порядком формування величин цінності. Формування 
цінності рудної маси проходить у такому порядку. Виймання запасів залізних руд у шахтному 
полі здійснюється окремими виймальними одиницями (добувними блоками/панелями), кожна з 
таких виймальних одиниць  має певний запас руди і розташовуються у межах покладів. Вели-
чина запасу виймальної одиниці визначається геологічним відділом шахт в результаті прове-
дення експлуатаційної розвідки запасів і береться гірничодобувним підприємством на баланс. 
Данні про балансовий запас передається проектувальному відділу шахти, який розробляє про-
ект на відпрацювання запасу кожної виймальної одиниці. Цей проект носить назву «Проект на-
різних і очисних робіт у виймальній одиниці» [11]. 

Першою задачею, яка вирішується при розробці цього проекту є формування виймального 
запасу цієї виймальної одиниці. Необхідність формування цього виду запасу полягає у тому, 
що ураховуючи складну форму рудних покладів, далеко не завжди можливо здійснити вийман-
ня запасу руди, який зосереджений точно у контурах покладу. Тому проектувальник так фор-
мує контур виймання, щоб забезпечити максимальне вилучення руди. При цьому часто виникає 
ситуація, коли у проектний контур виймального запасу не попадає частина балансового запасу 
покладу, або для того щоб вийняти як найбільший обсяг руди необхідно відбивати разом із ба-
лансовим запасом і частину обсягу уміщуючих порід, які оточують балансовий запас. В обох 
цих випадках контур очисного простру не буде співпадати з контуром балансового запасу руди. 

Отже, формується виймальний запас руди, цінність якого відрізняється від цінності яку 
представляє балансовий запас руди виймальної одиниці. Конкретна величина виймального за-
пасу визначається одночасно технічними можливостями розбурювання масиву руди та його 
відбійки і економічною доцільністю відбійки. 

Описана ситуація ураховується у формулі (1) параметрами Свз і Свв. Параметр Свз показує 
величину економічної цінності, яка буде додана до запасу руди виймальної одиниці в результа-
ті її засмічення уміщуючими породами, які у своєму складі мають певний вміст заліза. Пара-
метр Свв визначає величину цінності, яка буде втрачена при формуванні виймального запасу в 
результаті втрати частини руди балансового запасу через неможливість її виймання з вище вка-
заних причин. 

Слід зазначити, що зміна величини цінності при здійснені процесу відбійки на цьому не за-
кінчується. Такі ж саме втрати і засмічення руди будуть мати місце і при відбійці. Однак при-
чини їх виникнення будуть дещо інші. Ці причини полягають у тому, що в результаті неможли-
вості точного визначення контуру виймального запасу і певної недосконалості параметризації  
процесу розбурювання масиву виникають відхилення між контуром масиву який розбурюється 
вибуховими свердловинами (по кінцях свердловин) і виймальним контуром виймальної одини-
ці. Крім того процес вибуху є складним процесом, яким важко управляти. Все це призводить до 
того, що при вибуху частина руди у виймальному просторі не буде відбита. Крім того, при ви-
буху буде зруйнована і частина масиву за межами виймального контуру, що призведе до засмі-
чення руди пустими породами і їх перемішування. Ці явища носять назву первинне засмічення і 
первинні витрати руди [12]. Вплив описаних явищ на формування утвореної економічної цін-
ності ураховується параметрами Спв, Спз. 

Таким чином, цей показник фактично відображає ту величину цінності, яку отримає гірни-
чодобувне підприємство в результаті виконання БВР і яка може бути потенційно перероблена у 
цінність виготовленої залізорудної продукції, за умови відсутності подальших втрат і засмічен-
ня руди вже при виконанні інших процесів. Слід відмітити, що такі втрати і засмічення будуть 
мати місце при виконанні подальших процесів гірничодобувного виробництва. 

Другим важливим показником, який характеризує ефективності БВР є показник, який відо-
бражає ступінь відносної зміни економічної цінності відбитої рудної маси, тобто її зміни відно-
сно цінності, яку представляв балансовий запас руди і яка буде мати місце в результаті вико-
нання БВР. Розраховується числова величина цього показника за такою формулою 
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Цей показник вже більш конкретно відображає ефективність виконання БВР і визначає, на 
яку частину від загальної цінності балансового запасу буде змінена цінність рудної маси, яка 
буде отримана в результаті здійснення відбійки руди. При цьому слід відмітити, що зміна може 
призвести як до підвищення цінності, так і до зменшення цінності. Конкретний результат цієї 
зміни залежить від конкретних умов відбійки і характеру тих проектних рішень які прийме 
проектувальник. 

Важливим аспектом у буро-вибуховій відбійці руди є необхідність і можливість порівняння 
величини зміни цінності ΔС з величиною грошових витрат Sбвр, які будуть вкладені у здійснен-
ня БВР. Визначення величини такого співставлення необхідно для того, щоб встановити чи не 
будуть втрати цінності надто значними у порівняні з витратами на здійснення відбійки. Велич-
на цих втрат повинна бути обмеженою за економічними критеріями ефективності БВР 
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Роль цього показника полягає у тому що він показує, наскільки дієвими будуть заходи з 
підвищення цінності, які одночасно призводять і до підвищення грошових витрат на здійснення 
відбійки. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. З викладеного матеріалу можна зробити  
такі висновки. 

Існуюча на даний час система оцінки ефективності буро-вибухової відбійки залізних руд є 
недосконалою і не враховує багатьох аспектів здійснення такої відбійки. 

Використання існуючої системи призводить до неможливості здійснення точного обґрун-
тування ефективності технічних, технологічних та організаційних рішень зі здійснення відбійки 
і до прийняття у проектах масових вибухів часто неефективних або малоефективних рішень зі 
здійснення відбійки. 

Авторами удосконалено систему оцінки ефективності буро-вибухових робіт за рахунок 
введення у неї нових показників, які основуються на урахуванні змін економічної цінності руди 
в процесі її відбійки. Розроблені показники також відображають співвідношення між сформо-
ваною цінністю і витратами на здійснення відбійки та втратами цінності, причиною яких є як 
об’єктивні причини, так і нераціональні рішення, які можуть бути прийняті на етапі розробки 
проектів масових вибухів. 

Розширена авторами система надає можливість здійснення більш коректної і глибокої оці-
нки економічної ефективності буро-вибухових робіт і вибору найбільш економічно ефективних 
рішень для їх здійснення. 

Основним напрямом подальших досліджень у плані створення умов для коректної оцінки 
результатів буро-вибухових робіт є удосконалення, на прийнятій авторами основі, методики 
визначення параметрів БВР за критеріями їх економічної ефективності.  
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РОЗРОБКА ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ  
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Розглянуто та проаналізовано наукові погляди на поняття «організаційної структури», що сприяє усвідомленню 
його сутності. Удосконалені направлення, якім має відповідати організаційна структура підприємства, що будує 
свою систему управління згідно процесного підходу, визначено основні функції та завдання які мають виконувати 
організаційні структури. Розроблено рекомендації для менеджерів промислових підприємств щодо побудови опти-
мальної структури управління ними. 

Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення у галузі теорії управління 
гірничо-видобувними підприємствами, які висвітлені в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Обґрун-
тована необхідність застосування функціональна моделі управління гірничо-видобувного підприємства, яка сприяє 
оптимізації та підвищенню ефективності функціонування підприємства в цілому. Базовими складовими моделі є: 
організаційна, процесна, інформаційна та функціональна. Кожна з них відповідає певній стадії операційного циклу 
та доповнює іншу. 

Особлива увага приділяється формуванню інформаційної бази функціонування обліково-аналітичної системи 
промислового підприємства. 

Запропонований підхід щодо створення організаційної структури підприємства, особливо якщо до його складу 
входять відокремлені (територіально та функціонально) структурні підрозділи. Важливо використовувати поєднання 
функціонального і процесного підходу, поширювати серед керівників структурних підрозділів методичні рекомен-
дації щодо принципів побудови таких систем, а також контролювати виконання основних вимог щодо побудови 
оптимальних структур управління. 

Його впровадження дозволяє безперешкодній адаптації до впровадження системи управління через процеси, а 
також автоматизації управління діяльністю підприємств. Процес створення організаційних структур управління за-
ймає не значну кількість робочого часу, проте результат матиме позитивний вплив, навіть зважаючи на можливі 
зміни у структурі і чисельності персоналу підприємств.  

Ключові слова: організаційна структура, міжнародні стандарти якості, система управління, гірничодобувні 
підприємства; системне управління; базові підрозділи; структура управління; процесний підхід, бізнес-процеси. 

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. В складних умовах 

ринкової економіки народне господарство України і, насамперед, стратегічні галузі до, яких 
належить промисловість (на прикладі підприємств міста Кривого Рогу) [2-5], переживають ва-
жливий момент переходу до оптимальної роботи, яку вимагає конкуренція і відкритість ринку. 
У цих умовах на перший план виходять вимоги до правильної системної організації управління 
гірничодобувних підприємств. Одним з головних завдань гірничодобувних підприємств в умо-
вах реформування галузі є удосконалення організаційної структури управління гірничодобув-
них підприємств. Необхідність змін у цьому напрямку актуальна, але в дійсності підприємства 
не готові будь-що міняти в системі, яка існує на протязі тривалого часу, працює і, крім того, 
приносить регулярний дохід і прибуток. 

На підставі цього варто проаналізувати позитивний досвід переходу українських гірничо-
добувних підприємств до системи управління через процеси, що в першу чергу, передбачає оп-
тимізацію організаційних структур зважаючи на особливості формування і функціонування та-
ких підприємств. 
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Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми адаптації організаційних структур до націо-
нальних особливостей підприємств не нові для наукового співтовариства, ці питання широко 
висвітлені у роботах таких зарубіжних науковців, як Т. Девенпорт, Є. Демінг, Г. Мінцберг, Г. 
Ніва, а також вітчизняних вчених - Б. А. Анікіна, Л. А. Базилєвіч, Г. Л. Гольдштейна, К. А. Во-
лкової, Л. Є. Довгань, А. О. П. Філоненко та ін. Наголосимо, проведений аналіз вказує на те, що 
в рішенні даного завдання не здійснюється практична реалізація заходів. Тому, дана стаття є 
актуальною в процесі розвитку та реформування гірничодобувних підприємств. 

Постановка завдання. Завданням даної статті є розробка рекомендацій, щодо побудови 
організаційних структур на підприємствах високотехнологічної сфери діяльності, які б дозво-
лили повною мірою використовувати переваги процесного підходу до управління. 

Викладення матеріалу та результати. Українські підприємства промислової сфери діяль-
ності на сьогоднішній день, щоб відповідати світовому рівню розвитку, все частіше перегляда-
ють свій підхід до менеджменту, використовують функції адміністративного управління, які 
спрямовані не лише на результативність, а й на ефективність діяльності. Прийнявши рішення 
щодо переходу на управління через процеси та визначивши однією із цілей підприємства підго-
товку до сертифікації за міжнародними стандартами якості менеджменту підприємства необ-
хідно встановити основні етапи на зазначеному шляху [1]. Перш за все, керівництво встанов-
лює основну мету діяльності підприємства. Доцільно зазначити що мета повинна бути ширша 
за відображення фінансових очікувань власників управлінських процесів та має підкреслювати 
основну ідею діяльності підприємства. Надалі, коли проаналізували наукові напрацювання з 
проблемного питання, можна простежити необхідність визначити перелік основних бізнес про-
цесів та поєднати їх з існуючим функціональним розподілом обов’язків таким чином, щоб про-
цес був прозорим, як для керівників, так і для співробітників, що виконують встановлені про-
цесом ролі. 

На основному етапі розробки організаційних структур, орієнтованих на управління через 
процеси виникають перешкоди пов’язані з не достатньою чіткістю усвідомлення поняття «ор-
ганізаційної структури підприємства». 

Якщо проаналізувати бачення співробітників типового підприємства, ми можемо помітили 
неоднозначність усвідомлення сутності словосполучення «організаційна структура», більшою 
мірою ці труднощі виникають з розумінням слова «організаційна», оскільки, зважаючи на наці-
ональні особливості сприйняття, більшість співробітників розуміє організацію – як державну 
установу або громадське об’єднання, при цьому «організаційну структуру» трактують, як взає-
мне розташування підрозділів організації або установи. Такий підхід нам не дозволяє побуду-
вати ефективну систему управління. 

Звернемось до наукової літератури, щоб визначити основну суть поняття. Структура похо-
дить від латинського слова «structura» (будую) передбачає внутрішню побудову певного об'єк-
та, яка відображає взаємозв'язки в середині об'єкта [6]. А. Єфремов визначає організаційну 
структуру, як логічне співвідношення виконавських та управлінських ланок з урахуванням їх 
правових та економічних відносин, форм поділу і кооперації праці [7]. 

У сучасній літературі можна зустріти таке визначення організаційної структури - сукуп-
ність управлінських ланок, розташованих у співпідпорядкованості, що забезпечують взаємо-
зв'язок між окремими підрозділами організації, а також розподіл між ними прав і відповідаль-
ності. Організаційна структура проявляється через розподіл праці, створення спеціалізованих 
підрозділів, ієрархію посад [8]. Таким чином, погляди науковців розподіляються на трактуван-
ня організаційної структури підприємства, як розподілу організації на менші структурні під-
розділи, що дозволяють менеджменту здійснювати ефективне управління та на трактування, її, 
з погляду розкриття взаємозв’язків між структурними підрозділами, що працюють для досяг-
нення єдиної мети. На нашу думку влучним трактуванням терміну є пояснення Д.Скасків, який 
вважає, що організаційна структура - це взаємне розташування окремих частин підприємства, 
об'єднаних спільною метою, які, самі по собі, засновують, налагоджують і впорядковують дія-
льність цих частин і підприємства в цілому для досягнення поставленої мети [9]. А також ви-
значення Л. Рона Хаббарда: «Організаційна структура - це загальний план, який показує, які 
функції і обов'язки виконуються в організації, які існують комунікаційні маршрути, в якому 
порядку виконуються дії, а також показує підрозділи, що відповідають за певні області на під-
приємстві. Оргструктура складається з людей, дій і потоків, які необхідні для того, щоб досягти 
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спільної мети і запобігти відхиленню від досягнення цієї мети і перешкод на шляху до її досяг-
нення» [10].  

Усвідомлення «організаційної структури», як дій щодо впорядкування робіт, функцій, пе-
ребігу процесів сприятиме досягненню запланованих менеджментом підприємства результатів 
та побудуванням дієвої системи управління. 

Перед тим як наважитися на впровадження, необхідно оцінити, чи готове гірничодобувне 
підприємство до глобальних змін не лише і не скільки в технічному плані, скільки морально і 
ідеологічно.  

Нова технологія не буде працювати зразу ж ідеально, необхідний час і сили на її 
налагодження і налаштування під конкретне промислове підприємство, а також час та сили 
на те, щоб звикнути до нового порядку дій. Значні умови в такому випадку знадобляться саме 
від керівників, а не від рядових спеціалістів.  

Треба враховувати, що нововведення не завжди сприймаються з ентузіазмом, і 
усвідомлення того, що потребується зміна стандартного, звичного порядку, визиває 
супротив у працівників будь-якого рівня. 

Структура управління гірничодобувних підприємств потребує цілеспрямованої адаптації 
до правил сучасного промислового ринку.  

В основі ринкових невдач промислових підприємств, як суб'єктів господарювання, 
лежить те, що їх система управління є сугубо функціонально-орієнтованою.  

При функціонально-орієнтованому підході дії здійснюються по усній домовленості між 
співробітниками чи підрозділами.  

В процесно-орієнтованій структурі подібне недопустимо і, звичайно ж, успішний запуск 
процесу залежить від вольового рішення керівництва, його готовності до кардинальних змін і 
значних інвестиційних капіталовкладень. 

Процес формування організаційної структури включає в себе формулювання цілей та 
задач, визначення складу підрозділів, їх ресурсне забезпечення (включає чисельність 
працюючих), розробку регламентуючих процедур, документів, положень, закріплюючих і 
регулюючих форм, методів, процесів, які здійснюються в організаційній системі управління.  

Формування загальної структурної схеми гірничодобувних підприємств у всіх випадках має 
принципове значення, оскільки при цьому визначаються головні характеристики організації, а 
також направлення, по яким повинно бути здійснено більш поглиблене проектування як 
організаційної структури, так і більш важливих аспектів системи (здатність переробки 
інформації). 

Розробка складу основних підрозділів і зв’язків між ними полягає в тому, що 
передбачається реалізація організаційних рішень не лише в цілому по великим лінійно-
функціональним і програмно-цільовим блокам, але і аж до самостійних (базових) підрозділів 
апарату управління, розподіл конкретних задач між ними і побудова внутрішньо фірмових 
зв’язків. 

Під базовими підрозділами розуміються самостійні структурі одиниці (відділи, цехи, 
ділянки, бюро, управління, сектори, лабораторії підприємств), на які організаційно 
розділяються лінійно-функціональні і програмно-цільові підсистеми. 

Регламентація структури управління передбачає розробку кількісних характеристик апарату 
управління і процедур управлінської діяльності. 

Вона включає: визначення складу внутрішніх елементів базових підрозділів; визначення 
проектної чисельності підрозділів; розподіл задач і робіт між конкретними виконавцями; 
встановлення відповідальності за їх виконання; розробку процедур виконання управлінських 
робіт в підрозділах; розрахунки витрат на управління і показників ефективності апарату 
управління в умовах проектованої організаційної структури. 

Отже, процес формування організаційної структури підприємств необхідно розпочати з 
формування загального структурного алгоритму та з розробки складу основних підрозділів і 
зв’язків між ними. 

Оскільки пропонується саме процесно-орієнтована структура управління, то, насамперед, 
доцільно буде розбити всю діяльність підприємства на процеси.  

Доцільно звести їх до трьох направлень: 
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забезпечити стійку конкурентну перевагу в виробництві сталі, а саме вийти на один рівень 
ефективності з провідними світовими виробниками сталі; продовжувати роботу над зміцненням 
самозабезпеченості сировинними ресурсами; розширювати потужності з виробництва сталі для 
максимізації доданої вартості залізорудної сировини; створити й підтримувати культуру безпе-
рервних поліпшень; 

зміцнити позиції на стратегічних ринках, а саме збільшувати обсяги продажів готової ста-
левої продукції; збільшувати обсяги продажів готової сталевої продукції на внутрішньому та 
регіональному ринках; стати переважним постачальником сталі для ключових клієнтів; 

досягти рівня кращих практик у вдосконаленні ведення бізнесу, а саме впровадити передові 
практики управління компанією й досягнення результатів. 

Менеджмент підприємств повинен бути оптимальним у структурі управління, а також від-
повідати зазначеним вимогам: чітко відображати послідовність надання продукту/послуги; вка-
зувати на відсутність або недосконалість окремих функцій; сприяти пошуку та усуненню неод-
нозначності у встановлених лініях підпорядкування; допомагати уникненню ситуацій подвій-
ного та потрійного підпорядкування, коли у працівників підрозділу за одним процес ним на-
прямом встановлено два або більше керівника, які віддають їм прямі накази; встановлює чіткі 
межі відповідальності, визначає відповідальних осіб за виконання кожної конкретної функції; 
допомагати виявити наявність перевантаження або не достатнє завантаження працівників; зорі-
єнтовувати менеджмент щодо ресурсного забезпечення підприємства; сприяти удосконаленню 
системи управління персоналом, розподілу людських ресурсів та визначенню оптимальної чи-
сельності персоналу; допомагати новим співробітникам швидко адаптуватись щодо своєї пози-
ції у структурі компанії, його безпосереднього керівництва, функціональних обов’язків та взає-
мозв’язків; сприяти розвантаженню керівництва від поточних питань. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, враховуючи наведене, нова проце-
сно-орієнтована структура управління створена шляхом внутрішніх спрощень та за рахунок 
зміни ієрархічного типу управління на адаптивний.  

Можна зробити висновок про необхідність розробки єдиного підходу щодо створення ор-
ганізаційної структури підприємства, особи якщо до його складу входять відокремлені (терито-
ріально та функціонально) структурні підрозділи.  

Важливо використовувати поєднання функціонального і процесного підходу, поширювати 
серед керівників структурних підрозділів методичні рекомендації щодо принципів побудови 
таких систем, а також контролювати виконання основних вимог щодо побудови оптимальних 
структур управління. 

Єдина система сприятиме безперешкодній адаптації до впровадження системи управління 
через процеси, а також автоматизації управління діяльністю підприємств.  

Процес створення організаційних структур управління займає не значну кількість робочого 
часу, проте результат матиме позитивний вплив, навіть зважаючи на можливі зміни у структурі і 
чисельності персоналу підприємств.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА 

 
Будівництво представляє собою галузь економіки, від якої залежить функціонування системи господарювання 

країни. Значення і роль будівельної галузі визначається її участю у розширеному відтворенні основних засобів усіх 
галузей національного господарства, удосконаленню галузевої структури та розміщенні підприємств, залученні у 
виробництво заново відкритих природних ресурсів, комплексному розвитку економіки країни і економічних районів, 
реалізації програм у містобудуванні, забудові сіл, створенні бази для підвищення матеріального і культурного рівня 
життя населення. Будівництво – дуже чутливий показник стану економіки країни. Так, фаза підйому в економіці 
найперше відчувається саме у будівництві, бо швидко збільшуються капіталовкладення в основні фонди. За даними 
держаної служби статистики простежимо невтішний фінансовий результат діяльності підприємтв будівельної галузі 
за січень – червень 2016 року. В червні 2016 року підприємства будівельної галузі до оподаткування мали збиток в 
сумі 634,5 млн.грн. В 2010–2015 рр. будівельна галузь України зазнавала як збільшення, так і скорочення обсягів 
виробництва будівельної продукції . Індекс будівельної продукції в 2015 році в порівнянні з 2011 роком склав 87.7%. 
Подальше зменшення індексів будівельної продукції та обсягів виконаних будівельних робіт загрожує скороченням 
обсягів виробництва товарів і надання послуг господарчими суб’єктами, які тісно пов’язані галузевими зв’язками з 
будівництвом, підвищенням рівня безробіття та неповної зайнятості, зменшенням надходжень до місцевих бюджетів 
і збільшенням довгобудів. Діяльність будівельної організації пов’язана з витратами, частина яких відноситься до 
собівартості об’єктів будівництва, а частина списується на фінансові результати підприємства. Боротьба будівельної 
організації за зниження витрат на виробництво своєї продукції є найважливішим завданням підвищення економічної 
ефективності виробництва. Значні особливості має формування витрат, їх склад і структура у будівельній галузі, 
зокрема :1) неповторність об’єктів будівництва; 2) cтаціонарний характер будівельної продукції і, як наслідок, дис-
кретний характер виробництв;. 3)виробничий процес відбувається на відкритому повітрі і залежить від місцевих і 
природних умов; 4) довгостроковість виробничого циклу та пов’язана з нею відносна повільність обороту капіталу; 
5) різноманітність учасників будівельного процесу. Такі особливості будівельного процесу ускладнюють облік вит-
рат, створюють додаткові вимоги щодо об’єктивності визначення витрат незавершеного будівництва. Особливістю 
сучасних умов господарювання є постійні зміни законодавчої бази, що потребує системного аналізу нових положень 
законодавчих актів, які регулюють облік витрат, в т. ч. і в будівельній галузі. Розглянуто складові договірної ціни. 
Наднормативна тривалість будівництва, порушення термінів введення потужностей і основних фондів не дозволяють у 
встановлений термін забезпечити економіку необхідними товарами, а населення продуктами, створюють диспропорції у 
міжгалузевому балансі і призводять до втрат в економіці країни. Визначено, що дострокове введення об’єкту в 
експлуатацію дає можливість зменшити загальновиробничі витрати, які знаходяться в складі прямих витрат та 
адміністративні витрати в складі договірної ціни на будівельні роботи. 

  
Ключові слова: будівництво, облік, витрати, собівартість, договірна ціна, особливості, виробничий процес, 

норматив, законодавча база, інвестиційна привабливість 
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Сучасною проблемою 

розвитку будівництва залишається збільшення собівартості будівельних робіт через подорож-
чання основних складових будівництва. З метою підтримки рівня рентабельності будівельні 
компанії підвищують вартість своїх робіт та послуг, що в результаті досить негативно впливає 
на динаміку попиту з боку інвесторів і. як наслідок, погіршує інвестиційну привабливість. Су-
часна будівельна галузь має низку проблем. Це й значне скорочення обсягів державних 
централізованих капітальних вкладень, зменшення інвестиційних можливостей більшості 
суб’єктів господарювання, зубожіння значної кількості людей; високий ступінь зношення ос-
новних фондів, їх занедбаність унаслідок відсутності інвестиційного попиту та ін. Тому й 
дослідження актуальних проблем та шляхів зменшення вартості будівництва, як ланки 
національної економіки, має ключове значення для національної економіки України.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питання розвитку та проблем будівельної галузі в 
Україні досліджували такі науковці, як А. М. Тугай, К. І. Бобков, В. В. Бузирьова, А. Ф. Гойко, 
Римар Г.А., А. В. Грінченко, С. В. Дзюбенко, І. В. Молчанов, І. С. Степанова, Л. М. Чистов, 
А.М. Новак, та ін. У своїх наукових роботах вони розкривають різноманітні економічні аспекти 
функціонування будівельної галузі України та доводять, що зниження виробничо-
господарського потенціалу будівельних підприємств негативно впливає на макроекономічні 
процеси (знижується обсяг промислової і будівельної продукції, імпорт і експорт товарів, 
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зростає заборгованість із заробітної плати, кількість зареєстрованих безробітних та ін.), 
спостерігається нестабільне соціально-економічне становище та ін.  

Постановка завдання. Не зважаючи на те, що сьогодні є значна кількість наукових напра-
цювань по темі дослідження, але, актуальні проблеми визначення вартості будівництва 
висвітлені недостатньо. Тому в даній статті цікаво було б розглянути актуальні проблеми ви-
значення вартості будівництва та шляхи зменшення вартості будівельних робіт. 

Викладення матеріалу та результати. Будівництво являє собою галузь економіки, від 
якої залежить функціонування системи господарювання країни. Значення і роль будівельної 
галузі визначається її участю у розширеному відтворенні основних засобів усіх галузей 
національного господарства, удосконаленню галузевої структури та розміщенні підприємств, 
залученні у виробництво заново відкритих природних ресурсів, комплексному розвитку 
економіки країни і економічних районів, реалізації програм у містобудуванні, забудові сіл, 
створенні бази для підвищення матеріального і культурного рівня життя населення. 
Будівництво - дуже чутливий показник стану економіки країни. Так, фаза підйому в економіці 
найперше відчувається саме у будівництві, бо швидко збільшуються капіталовкладення в 
основні фонди. Зростання рівня життя населення відображається на розширенні житлового й 
соціально-культурного будівництва. У фазах спаду й кризи темпи зниження обсягів 
будівництва чи не найбільші серед інших галузей економіки. Водночас будівництво може стати 
важливим регулятором розвитку економіки [9, с. 282-284].  

За даними держаної служби статистики в табл. 1 простежено невтішний фінансовий ре-
зультат діяльності підприємств будівельної галузі за січень-червень 2016 року. У червні 2016 
року підприємства будівельної галузі до оподаткування мали збиток в сумі 634,5 млн грн [10]. 

Таблиця1 
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності  

за січень-червень 2016 року1 (млн грн) 
 

Підприємства , які отримали прибу-
ток 

Підприємства, які одержали збиток 

Показник 
Фінансовий ре-
зультат (сальдо) у % до загальної 

кількості 
підприємств 

фінансовий ре-
зультат 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий ре-
зультат 

Усього 62949,8 65,4 187173,2 34,6 124223,4 
промисловість 3761,0 63,5 59399,7 36,5 55638,7 
будівництво -634,5 64,2 1677,3 353,8 2311,8 

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції 
 

У 2010-2015 рр. будівельна галузь України зазнавала як збільшення, так і скорочення 
обсягів виробництва будівельної продукції (табл. 2, 3). Індекс будівельної продукції в 2015 році  
порівняно з 2011 р. склав 87,7% [10]. Подальше зменшення індексів будівельної продукції та 
обсягів виконаних будівельних робіт загрожує скороченням обсягів виробництва товарів і на-
дання послуг господарчими суб’єктами, які тісно пов’язані галузевими зв’язками з 
будівництвом, підвищенням рівня безробіття та неповної зайнятості, зменшенням надходжень 
до місцевих бюджетів і збільшенням довгобудів у категоріях будівництва, де спостерігалося 
найбільше скорочення.  

Таблиця 2 
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції1 (млн грн.) 

У тому числі 
Рік 

Будівництво, 
всього 

Будівлі 
житлові нежитлові 

Інженерні 
споруди 

2010 42918,1 19659,1 6876,5 12782,6 23259,0 
2011 61671,7 26745,4 8137,1 18608,3 34926,3 
2012 62937,2 28104,8 8523,0 19581,8 34832,4 
2013 58586,2 28257,3 9953,1 18304,2 30328,9 
2014 51108,7 24856,5 11292,4 13564,1 26252,2 

2015 57515,0 28907,5 13908,8 14998,7 28607,5 
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 199

Таблиця 3 
Індекси будівельної продукції за видами1 (у % до попереднього року) 

У тому числі 
Рік 

Будівництво, 
всього 

Будівлі 
житлові нежитлові 

Інженерні 
споруди 

2011 120,0 114,9 101,7 122,1 124,4 
2012 92,7 93,9 93,5 94,1 91,7 
2013 89,0 96,6 111,3 90,0 82,8 
2014 79,6 79,6 103,5 66,3 79,7 

2015 87,7 91,9 98,9 85,8 83,7 
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції 
 

Діяльність будівельної організації пов’язана з витратами, частина яких відноситься до 
собівартості об’єктів будівництва, а частина списується на фінансові результати підприємства 
[11, с.13]. Як відомо, прибуток (або збиток) від виробничо-господарської діяльності 
визначається як різниця між виручкою від реалізації будівельної продукції у діючих цінах (без 
ПДВ та акцизів) і витратами на її виробництво та реалізацію, тобто собівартістю. Боротьба 
будівельної організації за зниження витрат на виробництво своєї продукції є найважливішим 
завданням підвищення економічної ефективності виробництва. 

Загальновідомо, що собівартість є узагальнюючим показником економічної ефективності 
роботи підприємств всіх галузей народного господарства, у тому числі і будівельних 
організацій. 

У системі економічних показників будівельної організації собівартості належить одне з ви-
значних місць, оскільки вона: 

відображає результати виробничо-господарської діяльності та є одним з основних 
елементів, що визначають прибуток і рівень рентабельності; 

відображає характер використання матеріальних ресурсів, робочої сили, рівень господарсь-
кого керівництва будівельною організацією, рівень культури праці; 

є основною частиною вартості; 
є важливим показником при визначенні економічної ефективності інвестицій у нову 

техніку, технологію, організацію виробництва й інших заходів НТП.  
Зрозуміло, що в основі вартості витрат виробництва лежать об’єктивні фактори: потреба у 

сировині, матеріалах, механізмах, робочій силі і складений рівень цін на ці ресурси.  
Водночас, на собівартість продукції істотно впливають і суб’єктивні фактори: раціональне 

й ефективне використання цих ресурсів,ефективну організацію виробництва, професіоналізм 
персоналу та інше. 

Отже, боротьба будівельної організації за зниження витрат на виробництво своєї продукції 
є найважливішим завданням підвищення економічної ефективності виробництва [12].  

Неточність при відображенні витрат негативно визначиться на ціноутворенні, призведе до 
збитків і зниженню попиту на будівельну продукцію [11, с.13]. 

Значні особливості має формування витрат, їх склад і структура у будівельній галузі, зок-
рема (рис. 1): 

Рис. 1. Особливості капітального будівництва 
 

1. Неповторність об’єктів будівництва. 
Кожен об’єкт будівництва індивідуальний за 
функціональним призначенням, вимогами за-
мовника, фінансовими можливостями 
інвестора, що приводить до необхідності 
індивідуального проектування і будівництва 
«на замовлення». Тому й витрати на такі роботи 
будуть мати свої особливості та залежати від 
багатьох факторів. Переважання 
індивідуального характеру виробничого проце-

су ускладнює застосування в будівництві нормативного методу обліку витрат [11,13]. 
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2. Стаціонарний характер будівельної продукції і, як наслідок, дискретний характер ви-
робництв. Будівлі та споруди закріплені за певною територією: вони нерухомі, створюються на 
певній земельній ділянці. Це означає, що витрати від основної діяльності по мірі прийняття 
БМР замовниками списуються на фінансові результати. Незважаючи на те, що відсутність та-
кого об’єкту обліку як готова продукція спрощує облік (відпадає потреба в розподілі витрат 
між випущеною та реалізованою продукцією, але це все ж створює додаткові вимоги щодо 
об’єктивності визначення витрат незавершеного будівництва і зданих замовнику. Створюваний 
об’єкт не може бути переміщений. Робочі місця, предмети праці, машини і механізми безпере-
рвно переміщуються з однієї ділянки на іншу, з одного будівельного майданчика на інший. Ви-
робничий процес періодично переривається. Часті перебазування приводять до необхідності 
заново організувати виробничий процес: споруджувати тимчасові будівлі та споруди, завозити 
матеріали, вироби і конструкції, перебазовувати машини і механізми. Це створює додаткові 
витрати із переміщення потужностей, які можна вважати витратами майбутніх періодів. Але 
потребує від будівельної організації чітко поставленого обліку витрат за періодами, їх списання 
згідно з принципом відповідності доходів і витрат [12,13]. 

3. Виробничий процес відбувається на відкритому повітрі і залежить від місцевих і при-
родних умов. Вартість будівництва залежить від умов і способів доставки конструкцій і 
матеріалів на будівельний майданчик, від кліматичних і гідрогеологічних умов. Товща стін і 
покриття обумовлена розрахунковою температурою повітря. Несучі конструкції будівель і спо-
руд проектуються з врахуванням снігового і вітрового навантаження, а фундаменти - в 
залежності від рельєфу місцевості, категорії ґрунту, наявності ґрунтових вод, сейсмічних умов, 
глибини промерзання ґрунту. Розмаіття додаткових умов породжують безліч додаткових вит-
рат. 

4. Довгостроковість виробничого циклу та пов’язана з нею відносна повільність обороту 
капіталу. Приводить до відволікання  значних коштів із господарського обороту в незавершене 
будівельне виробництво (обсяг виконаних закінчених і незакінчених робіт, які не оплачені за-
мовником і передання яких замовнику не оформлене документально), що створює необхідність 
використання кредитів (особливо при зведенні великих будівель і споруд), а також введення 
специфічних розрахунків за виконані роботи (за вид робіт, технологічний етап, готовий об’єкт). 
Велика тривалість зведення об’єктів будівництва та наявність великої кількості обліку за 
будівельними контрактами приводять до значних обсягів незавершеного будівництва та засто-
сування різних методів обліку витрат.  

Крім того, за час будівництва виникає необхідність перегляду проектних рішень для враху-
вання використання прогресивних матеріалів, конструкцій, нової техніки і технології.  

5. Різноманітність учасників будівельного процесу. До будівельного процесу залучені 
проектні, будівельні, інжинірингові фірми, замовники об’єктів, виробники та постачальники 
будівельних матеріалів, машин і механізмів, фінансові установи та державні органи. Учасники 
будівництва адміністративно один одному не підкорені. Вони мають повну фінансово-
господарську самостійність, входять в склад різних міністерств і відомств. У будівельному 
процесі безпосередньо задіяні: генеральний підрядник, субпідрядники, замовник, інвестор. Такі 
обставини потребують кропіткої підготовки і координації діяльності сторін як державним так і 
договірним регулюванням. Ризикують всі учасники будівництва. Ризики виникають при 
транспортуванні матеріалів, устаткування, конструкцій і виробів до будівельного майданчика 
та пов’язані із збереженням виконаних робіт і матеріальних цінностей а також ті, що виникають 
відповідно до законів про охорону праці. Все це пов’язано з додатковими витратами та усклад-
ненням їх обліку. 

Особливістю сучасних умови господарювання є постійні зміни законодавчої бази, що 
потребує системного аналізу нових положень законодавчих актів, регулюючих облік витрат, у 
т.ч. і в будівельній галузі. Облік витрат, питання ціноутворення, організаційні та технологічні 
питання регулює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства. Ведення обліку; порядок визнання і відображення в обліку витрат на будівництво 
(витрат, пов’язаних з виконанням будівельних контрактів); класифікація таких витрат, їх групу-
вання за економічними елементами; формування і визначення фактичної собівартості 
будівельно-монтажних робіт (калькуляція); визначення планової собівартості з метою плануван-
ня; порядок визнання і відображення прибутків за будівельними контрактами; розкриття 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 43, 2016 201

інформації про будівельні контракти в примітках до фінансової звітності регулюється такими 
нормативними документами, як: «Гражданський кодекс України», Закон України від 1.06.2010р 
№ 2289-VI «О здійсненні державних закупок» а також Методичними рекомендаціями по форму-
ванню собівартості будівельно-монтажних робіт, затвердженими Міінрегіонбудом від 31.12 2010 
№ 573. 

У будівництві існує таке поняття, як договірна ціна. ДСТУ Б Д.1.11.1-1:2013 «Правила ви-
значення вартості будівництва» п 3.3 визначає, що договірна ціна - це кошторис, яким 
визначається вартість робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена 
у договорі підряду. Договірна ціна є невід'ємною частиною договору підряду та 
використовується при проведенні взаєморозрахунків. Ринок будівельної продукції досить 
своєрідний, вона прив’язана до конкретного місця та має визначене призначення. Тобто 
продукція будівельно-монтажних організацій вже отримує суспільне ухвалення до моменту 
реалізації [11].  

Нові правила ціноутворення в будівництві почали діяти із 2000 р. із затвердженням та уве-
денням в дію ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва». За цей час 
Мінрегіонбуд постійно затверджував корегування нормативів для визначення вартості 
будівництва, потрібно відмітити і зміну № 6 від 19.03.2009 №114 до ДБН Д.1.1-1-2000, яка 
змінила підхід до визначення вартості влаштування монолітних конструкцій та оздоблюваль-
них робіт (були затверджені Нацстандарти). На сьогодні правила ціноутворення в будівництві 
регламентуються ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 

Ціноутворення в будівництві має свої особливості та є важливим елементом процесу 
будівництва. Вірно встановлені й обґрунтовані ціни, визначені нормативним методом за допо-
могою нормативно-законодавчої бази з питань ціноутворення в будівництві, надають 
можливість, з одного боку, забезпечити отримання прибутку будівельної організації та подаль-
ший розвиток з метою підвищення ефективності діяльності, а з іншого боку - дозволяють за-
мовнику переконатися в об’єктивності й вірності визначення рівня цін на той чи інший вид 
робіт або об’єкт будівництва.  

Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і 
поточних цінах на трудові та матеріально-технічні ресурси. Така система регламентує форму-
вання ціни в будівництві виключно на витратному підході до ціноутворення. Враховуючи той 
факт, що ключовим індикатором з визначення вартості будівництва є витрати, які мають особ-
ливий вплив на ціну продукції (будівництво), основним завданням визначення вартості 
будівництва є необхідність економічно обґрунтовувати та визначати перелік витрат, які 
правомірно включати до складу ціни будівельного об’єкта [6]. Що в свою чергу в подальшому 
буде відображено в складі податкового обліку підприємства при визначенні переліку витрат, 
які правомірно буде включати до податкової звітності підприємства. 

У настановах щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-
2:2013 враховуються такі основні складові, як заробітна плата робітників, вартість експлуатації 
будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, виробів конструкцій [14]. 

Прямі витрати визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ре-
сурсними елементами кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних 
ресурсів, необхідних для виконання об’ємів робіт, обчислених за проектною документацією або 
дефектним актом, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.  

У настановах щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у 
вартості будівництва ДСТУ-НБ Д.1.1-3:2013 зазначено перелік витрат та визначення прибутку. 
Загальновиробничі витати - це витрати будівельної організації, до яких належать:  

витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням будівельного виробництва;  
витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і вдосконалення технології;  
витрати на здійснення заходів з охорони праці на будівельних майданчиках. 
Згідно огляду літературних джерел щодо проведення порівняння переліку загальновиробни-

чих витрат, які враховуються для визначення вартості будівництва, порівняно з наявними за-
гальновиробничими витратами відповідно до норм податкового Кодексу України [15], можливо 
відмітити, що перелік загальновиробничих витрат, які враховуються при визначенні вартості 
будівництва, відповідають переліку загальновиробничих витрат, що відображені у податковому 
кодексі України. Проведений аналіз переліку адміністративних витрат (адміністративні витрати, 
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- це загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням будівельною 
організацією, що не включаються до собівартості будівельних робіт), які враховуються при 
визначенні вартості будівництва порівняно з існуючими адміністративними витратами, і, 
відповідно, до норм податкового кодексу України відображаються у складі податкового обліку 
підприємства, дає можливість ствердити наявність відмінностей між діючими переліком 
адміністративних витрат, визначених в настановах та нормами податкового кодексу. Зокрема, 
визначений перелік адміністративних витрат, що наведено у настановах з визначення вартості 
будівництва, має розгалужений перелік, що деталізується на одиничні елементи витрат. Перелік 
адміністративних витрат, відображених у нормах податкового кодексу України, згруповано в 
укрупненому вигляді. 

Розглянемо складові договірної ціни: є прямі витрати, адміністративні витрати та додаткові 
витрати (рис. 2). 

Рис. 2. Складові договірної ціни будівельних 
робіт [сформовано автором] 

Дострокове введення об’єкту в екс-
плуатацію дає можливість зменшити зага-
льновиробничі витрати, які знаходяться в 
складі прямих витрат та адміністративні 
витрати в складі договірної ціни на буді-
вельні роботи.  

Наднормативна тривалість будівни-
цтва, порушення термінів введення по-

тужностей і основних фондів не дозволяють у встановлений термін забезпечити економіку 
необхідними товарами, а населення продуктами, створюють диспропорції у міжгалузевому балансі 
і призводять до втрат в економіці країни, які можна розрахувати за формулою 

Пп  =Ск(Тф-Тн)Ке,      (1) 

де Пп - отримана продукція від скорочення термінів будівництва; Ск - сумарна кошторисна вартість 
будов, одночасно включених до плану; Тф, Тн - відповідно фактичні й нормативні терміни 
будівництва; Ке - коефіцієнт ефективності інвестицій [16, с.51]. 

Загальновідомо, що дострокове введення в експлуатацію об’єкта дає змогу отримати до-
датковий прибуток за виключенням випадків, коли від функціонування об’єкта отримання 
прибутків не планується, і коли об’єкт у момент дострокового введення не може бути викори-
станий за своїм призначенням. 

При укладанні підрядних договорів інвестори зазначають відповідальність та передбачають 
зацікавленість підрядників у дотриманні строків здачі замовнику об’єкта будівництва. Зазначе-
на зацікавленість створюється зобов’язанням інвесторів у випадку дострокового введення 
об’єкта перерахувати генеральній будівельній організації конкретну суму, що дорівнює певній 
частці договірної ціни. 

Додатковий прибуток замовника (інвестора) від дострокового введення в експлуатацію 
об’єкта визначається за формулою 

Едв=ЕнІК(Тд-Тф), (2) 

де Ен - очікувана прибутковість збудованого об’єкта; ІК - обсяг інвестиційних коштів на будів-
ництво; Тд і Тф - строки будівництва об’єкта відповідно за договором і фактичний в роках. 

Отже, дострокове введення об’єкта в експлуатацію дозволяє підрядній організації знизити 
загальновиробничі й адміністративні витрати та отримати додатковий прибуток 
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де dп - частка умовно постійних загальновиробничих витрат; ЗВВ - загальновиробничі витрати; 
АВ - адміністративні витрати. 
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Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, узагальнення наукового доробку у 

предметній сфері дослідження дозволило автору встановити, що економічний аналіз витрат 

будівельної організації є важливою функцією для управління підприємства, яка проявляється 

через надання інформації потрібної управлінській ланці підприємства для прийняття важливих 

рішень шляхом аналізу собівартості та матеріальних витрат. Проаналізувавши собівартість 

будівельних робіт, послуг та продукції можна виявити та мобілізувати резерви зниження цих 

витрат. Аналіз використання матеріальних ресурсів надає можливість забезпечити 

підприємство інформацією про дотримання планових норм і нормативів витрат матеріальних 

ресурсів; про виявлення резервів матеріальних ресурсів та збільшення ефективності їх викори-

стання. Одним із діючих чинників зниження собівартості будівництва є запобігання 

наднормативної тривалості будівництва, порушення термінів введення потужностей і основних 

фондів у встановлений термін. А дострокове введення об’єкту в експлуатацію дає можливість 

зменшити загальновиробничі витрати, які знаходяться в складі прямих витрат та адміністративні 

витрати в складі договірної ціни на будівельні роботи. 
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АНОТАЦІЇ 

УДК 622.012.2:[622.647.1+622.619] 
Ступнік М.І., Калініченко В.О.,  Хівренко О.Я., Калініченко О.В.,  Грищенко М.А., Тєляпньов В.О. Розробка та 
дослідження технології відпрацювання запасів блоків із застосуванням комбінованого високоінтенсивного випуску 
руди   
Багаті залізні руди на шахтах Криворізького залізорудного басейну видобувається різними варіантами систем підпо-
верхового обвалення руди та вміщуючих порід та підповерхово-камерними системами розробки.Аналіз статистич-
них даних за останні декілька років показує, що з пониженням рівня гірничих робіт прослідковується тенденція до 
зменшення застосування систем розробки з відкритим очисним простором і збільшення частки систем з обваленням. 
Такий перерозподіл відсоткового відношення систем розробки викликаний збільшенням напруженого стану масиву 
зі збільшенням глибини гірничих робіт, що супроводжується самообваленням покрівлі камер та міжкамерних ціли-
ків.  При цьому випуск і доставку руди здійснюють скреперними установками, які не відповідають сучасним вимо-
гам як за умовами праці та техніки безпеки, так і з точки зору низької продуктивності робіт. Зараз планується техні-
чне переоснащення шахт із застосуванням самохідних навантажувально-доставочних машин. Через це розробка та 
дослідження варіантів системи розробки підповерхового обваленняна даний час являє собою актуальне завдання.В 
статті наведено коротку характеристику основних недоліків існуючих систем підповерхово обвалення, та проведено 
їх коротке порівняння з аналогічними системами підповерхового обвалення які використовуються за кордоном, і 
дозволяють застосовувати потужну самохідну навантажувально-доставочну техніку, а також причини неможливості 
їх використання  для розробки родовищ в умовах покладів природно-багатих руд Криворізького залізорудного ба-
сейну. Наведено опис запропонованої системи розробки підповерхового обвалення руди та вміщуючих порід з від-
бійкою руди на вертикальний компенсаційний простір із застосуванням комбінованого випуску та доставки руди 
скреперними установками та самохідними навантажувально-доставочними машинами та подано загальний вигляд 
системи. Приводяться результати які отримані під час проведення лабораторного дослідження запропонованого ва-
ріанту підповерхового обвалення, а також його якісні та кількісні показники та оптимальні параметри днища.  
Ключові слова: підповерхове обвалення, самохідні НДМ, скреперні установки, випуск руди, вилучення чистої руди, 
інтенсивність відробки. 
Ступник Н.И., Калиниченко В.А., Хивренко О.Я., Калиниченко Е.В., Грищенко М.А., Теляпнёв В.А. Разработ-
ка и исследование технологии отработки запасов блоков с применением комбинированного высокоинтенсивного 
выпуска руды  
Богатые железные руды на шахтах Криворожского железорудного бассейна добываются различными вариантами 
систем подэтадного обрушения руды и вмещающих пород и подэтажно-камерными системами разработки. Анализ 
статистических данных за последние несколько лет показывает, что с понижением уровня горных работ прослежи-
вается тенденция к уменьшению применения систем разработки с открытым очистным пространством и увеличение 
доли систем с обрушением. Такое перераспределение процентного соотношения систем разработки вызвано увели-
чением напряженного состояния массива с увеличением глубины горных работ, что сопровождается самообрушени-
ем кровли камер и междукамерных целиков. При этом выпуск и доставку руды осуществляют скреперными уста-
новками, которые не отвечают современным требованиям как по условиям труда и техники безопасности, так и с 
точки зрения низкой производительности работ. Сейчас планируется техническое переоснащение шахт с примене-
нием самоходных погрузочно-доставочных машин. Поэтому разработка и исследование вариантов системы разра-
ботки подэтажного обрушения в настоящее время представляет собой актуальную задачу. В статье приведено крат-
кую характеристику основных недостатков существующих систем подэтажного обрушения, и проведено их краткое 
сравнение с аналогичными системами подэтажного обрушения, которые используются за рубежом, и позволяют 
использовать мощную самоходную погрузочно-доставочную технику, а также причины невозможности их исполь-
зования для разработки месторождений в условиях залежей природно-богатых руд Криворожского железорудного 
бассейна. Приведено описание предложенной системы разработки подэтажного обрушения руды и вмещающих по-
род с отбойкой руды на вертикальное компенсационное пространство с применением комбинированного выпуска и 
доставки руды скреперными установками и самоходными погрузочно-доставочными машинами и представлен об-
щий вид системы. Приводятся результаты, полученные во время проведения лабораторного исследования предло-
женного варианта подэтажного обрушения, а также его качественные и количественные показатели и оптимальные 
параметры. 
Ключевые слова: подэтажное обрушение, самоходные НДМ, скреперные установки, выпуск руды, извлечения чис-
той руды, интенсивность отработки. 
Stupnik N.I., Kalinichenko V.A., Khivrenko O. Ya., Kalinichenko E.V., Hryshchenko M.A, Teliapniev V.A. Develop-
ment and research of mining technology of blocks stocks with use of combined high-level ore production 
Rich iron ore mines Kryvyi Rih basin are extracted by various methods of combined top slicing and ore caving and host 
rocks and sublevel room mining methods. Analysis of statistical data in the past few years shows that with decreasing levels 
of mining operations there is a tendency to a decrease in the use of mining methods with open sewage disposal space and 
increasing the share of caving methods. Such a redistribution of a percentage of the mining methods caused by increasing the 
stressed massif states with increasing depth of mining operations, which is accompanied by caving of the roof of rooms and 
inter-chamber pillars. At the same time the production and delivery of ore is carried out by scraper installations that do not 
meet modern requirements on both working conditions and safety, and in terms of low operation productivity. Now it is be-
ing planned to technical re-equipment of mines using self-propelled load-haul dumpers. Therefore, the development and re-
search of options for combined top slicing and ore caving now is an actual problem. The paper gives a brief description of the 
main drawbacks of existing systems of combined top slicing and ore caving, and a brief comparison with similar systems of 
sublevel caving which are used abroad and allow the use of powerful self-propelled laud-haul dumper equipment, as well as 
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the reasons for the impossibility of their use for the deposits development in terms of deposits of natural rich ores of Kryvyi 
Rih basin. 
A description of the proposed mining system of sublevel ore caving and host rocks with ore breaking to the vertical compen-
sation space with use of combined production and delivery of ore by self-propelled load-haul dumpers and a general view of 
the system are presented. The results obtained during the laboratory study of the proposed method of sublevel caving, as well 
as its qualitative and quantitative indicators and the optimal parameters are given. 
Keywords: sublevel caving, self-propeller load-haul dumpers, scrapper equipment, ore production, extraction of pure ore, 
mining intensity 
________________________________ 
УДК 622.235 
Гура В.В. Досвід оптимізації процесу ведення вибухових робіт в умовах кар’єрів Криворіжжя 
Наведено результати експериментальних вибухів у Першотравневому та Ганнівському кар’єрах ПАТ «ПІВНГЗК», в 
яких застосовано розподілення свердловинних зарядів на дві частини і короткоуповільнене їх підривання одна 
відносно одної. Обґрунтовано конструктивні параметри свердловинних зарядів (верхнього і нижнього), забійки і 
інертного проміжку, так, що весь 15 м уступ розподіляється на дві майже рівні частини. Зроблено аналіз розповсюд-
ження прямих і відбитих хвиль в тілі уступу після спрацювання верхньої частини заряду, яким обґрунтовано 
інтервал сповільнення між частинами видовженого заряду вибухової речовини, який охоплює терміни часу на про-
ходження прямих хвиль до вільних поверхонь укосу і покрівлі уступу, відбитих хвиль до нижнього торця заряду, 
посування обох хвиль повз цей торець, а також, змінення розтягуючих напруг стискаючими. Лише по завершенню 
обумовленого процесу найдоцільніше підривати нижній заряд вибухової речовини. Наведено результати 
подрібнення гірських порід в експериментальних і контрольних дільницях вибухових блоків. 
Стосовно пропонованого способу із розподіленням заряду на частини і їх підриванням із сповільненнями, особливої 
уваги потребує розмір інертного проміжку, який забезпечуватиме цілісність газових пухирців у тій частині заряду, 
що підривається пізніше. На відміну від даних у роботі [7], в даному випадку цей параметр, з урахуванням конкрет-
них особливостей Першотравневого та Ганнівського родовищ, краще приймати в межах 3,5-4 м.  
Задекларований спосіб короткоуповільненого підривання частин свердловинних зарядів одна відносно одної було 
використано саме з метою забезпечення рівномірності подрібнення гірських порід по всій висоті уступу на Першо-
травневому кар’єрі ПАТ «ПІВНГЗК» на одній із частин експериментального блоку №78, розташованого на 
гор.+29/+17 м і підірваного 26.06.2014 р. На іншій (контрольній) ділянці вибухового блоку роботи виконували згідно 
паспорту ведення буровибухових робіт. У цій ділянці кар’єру було зареєстровано схильність до завищень по підошві 
уступу в межах 3,1-6,2 м. Навпроти, зі сторони фронтальної частини блоку і відкосу уступу, на рівні нижньої бровки 
спостерігались завищення по підошві в межах 1,0-2,0 м. 
Ключові слова: кар’єр, вибуховтй блок, забивочний матеріал, висота уступу 
Гура В.В. Опыт оптимизации процесса ведения взрывных работ в условиях карьеров Криворожья 
Приведены результаты экспериментальных взрывов в Первомайском и Анновском карьерах ПАТ «СЕВГОК», в ко-
торых применено распределение скважинных зарядов на две части и короткозамедленное их взрывания друг относи-
тельно друга. Обоснованы конструктивные параметры скважинных зарядов (верхнего и нижнего), забойки и инерт-
ного промежутка, так, что весь 15 м уступ распределяется на две почти равных части. Сделан анализ распростране-
ния прямых и отбитых волн в теле уступа после срабатывания верхней части заряда, которым обоснован интервал 
замедления между частями удлиненного заряда взрывчатого вещества, который охватывает сроки времени на про-
хождение прямых волн к свободным поверхностям укоса и кровли уступа, отбитых волн к нижнему торцу заряда, 
подвигания обеих волн мимо этого торца, а также, изменение растягивающих напруг сжимающими. Лишь по завер-
шению обусловленного процесса целесообразнее всего подрывать нижний заряд взрывчатого вещества. Приведены 
результаты измельчения горных пород в экспериментальных и контрольных участках взрывных блоков. 
Относительно предлагаемого способа с распределением заряда на части и их взрыванием с замедлениями, в особен-
ном внимании нуждается размер инертного промежутка, который будет обеспечивать целостность газовых волдырь-
ков в той части заряда, который подрывается позже. В отличие от данных в работе [7], в данном случае этот пара-
метр, с учетом конкретных особенностей Первомайского и Анновского месторождений, лучше принимать в преде-
лах 3,5-4 м. Задекларированный способ короткозамедленного взрывания частей скважинных зарядов друг относи-
тельно друга был использован именно с целью обеспечения равномерности измельчения горных пород по всей вы-
соте уступа на Первомайском карьере ПАТ "СЕВГОК" на одной из частей экспериментального блока №78, располо-
женного на гор.+29/+17 м и в подорванном 26.06.2014 г. На другом (контрольном) участке взрывного блока работы 
выполняли согласно паспорту ведение буровибухових работ. В этом участке карьера была зарегистрирована склон-
ность к завышениям по подошве уступа в пределах 3,1-6,2 м. Напротив, со стороны фронтальной части блока и отко-
са уступа, на уровне нижней бровки наблюдались завышения по подошве в пределах 1,0-2,0 м. 
Ключевые слова: карьер, взрывной блок, забивочный материал, высота уступа 
________________________________ 
УДК 622.272: 624.191.5 
Роенко А.Н., Харин С.А. Разработка модели оптимизации строительства глубоких горизонтов с использованием 
библиотеки swing языка JAVA 
Указаны факторы, характеризующие современное состояние железорудной промышленности страны - изношенность 
основных производственных фондов предприятий, особенно их активной части, исчерпанность богатых легкодос-
тупных месторождений полезных ископаемых, большая глубина ведения работ на карьерах, проблемы, связанные с 
масштабами и темпами вскрышных работ, экологический ущерб, связанный с деятельностью горных предприятий. 
Отмечено, что отрасль может выдерживать конкуренцию при активном внедрении комплекса мероприятий, связан-
ных с повышением качества продукции, снижением ее себестоимости, обеспечением ритмичности производства. 
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Констатируется, что разработка железных руд на больших глубинах целесообразна при высоких объемах годовой 
добычи на шахтах с наиболее благоприятным сочетанием различных условий. При этом месторождение будет отра-
батываться сравнительно короткое время и образуется эффект от экономии условно-постоянных затрат. 
Для условий глубоких шахт можно рекомендовать вскрытие горизонтов с применением слепых вертикальных ство-
лов. Строительство горизонта второй ступени возможно: с использованием одной точки приложения работ - от глав-
ного ствола; двух – от главного ствола и одного из фланговых; трех точек - от главного ствола и обоих фланговых 
или – от главного ствола, флангового и временного околоштрекового; пяти точек - от главного ствола, двух фланго-
вых и двух временных околоштрековых.  
Разработаны математическая модель и программа с использованием библиотеки Swing языка Java, позволяющие  
выполнить исследования  сочетаний темпов проведения комплекса выработок и значений эксплуатационных произ-
водительностей различного проходческого оборудования, обеспечивающих эти темпы и, в совокупности, позво-
ляющих достигать минимальных затрат.  
Ключевые слова: железорудная промышленность, модели оптимизации, повышение качества продукции 
Роєнко А.Н., Харін С.А. Розробка моделі оптимізації будівництва глибоких горизонтів з використанням бібліотеки 
Swing мови JAVA 
Вказані чинники, що характеризують сучасний стан залізорудної промисловості країни - зношеність основнихвиро-
бничих фондів підприємств, особливо їх активної частини, вичерпаність багатих легко доступних родовищ корисних 
копалин, велика глибина ведення робіт на кар'єрах, проблеми, пов'язані з масштабами і темпами розкривних робіт, 
екологічнийзбиток, пов'язаний з діяльністю гірничих підприємств. Відзначено, що галузь може витримувати конку-
ренцію при активному впровадженні комплексу заходів, пов'язаних з підвищенням якості продукції, зниженням її 
собівартості, забезпеченням ритмічності виробництва. 
Констатується, що розробка залізних руд на великих глибинах доцільна при високих обсягах річного видобутку на 
шахтах з найбільшс приятливим поєднанням різних умов. При цьому родовище буде відпрацьовуватися порівняно 
короткий час і утворюється ефект від економії умовно-постійних витрат. 
Для умов глибоких шахт можна рекомендувати розтин горизонтів із застосуванням сліпих вертикальних стволів. 
Будівництво горизонту другого рівня можливо з використанням однієї точки прикладання робіт - від головного сто-
вбура; двох - від головного стовбура і одного з флангових; трьох точок - від головного стовбура і обох флангових 
або - від головного стовбура, флангового і тимчасового  біляштрекового; п'ятиточок - від головного стовбура, двох 
флангових і двох тимчасових біляштрекових. 
Розроблено математичну модель та програму з використанням бібліотеки Swing мови Java, щодо зволяють виконати 
дослідження поєднань темпів проведення комплексу виробок і значень експлуатаційних продуктивностей різного 
прохідницького обладнання, що забезпечують ці темпи і, в сукупності, дозволяють досягати мінімальних витрат. 
Ключові слова : залізорудна промисловість, моделі оптимізації, підвищення якості продукції 
Royenko A.N., Kharin S.A. Development of model construction optimization of deep layers with library language Java 
Swing 
Shown factors that characterize the current state of the iron ore industry countries - depreciation of fixed assets of enterprises, 
especially their active part, exhaustion rich easily accessible mineral deposits, large depth of operations at the quarries, the 
problems associated with the scale and pace of stripping operations, environmental damage associated with the activities of 
mining companies. It is noted that the industry is to compete with the active introduction of a set of measures related to im-
proving product quality, reducing its cost, ensuring the production rhythm. 
It is stated that the development of iron ore at greater depths suitable for high volumes of annual production in the mines, 
with the most favorable combination of various conditions. This deposit will be mined relatively short time and formed the 
effect of savings of fixed costs. 
For the conditions of deep mines can recommend the opening of horizons with blind shafts. Construction of the second stage 
of the horizon is possible using a single point of application of works - from the main trunk; two - of the main shaft and one 
of the flank; three points - from the main trunk and the two flanking or - on the main trunk, flank and temporary near road-
way; five points - from the main trunk, the two flanks and two time near roadway. 
The mathematical model and the program using Swing Java language libraries to perform a study of the combination of the 
rate of the complex workings and values of the operating performance of different tunneling equipment, ensure these rates, in 
aggregate allowing to achieve the minimum cost. 
Key word: iron ore industry, models of optimization, upgrading of products 
________________________________ 
УДК 622.271.4: 622.271.32-027.235 
Луценко С. А.  Определение объемов вскрышных работ при изменении производительности карьера по руде 
Актуальность. Снижение текущих коэффициентов вскрыши можно достичь за счет уменьшения ширины рабочей 
площадки до минимальной ее величины. Нормальные условия для добычи полезного ископаемого требуют форми-
рования рабочей зоны карьера рабочими площадками, включающими нормативные запасы скальной горной массы, 
готовые к выемке. Увеличение производительности карьера по руде приводит к увеличению ширины рабочих пло-
щадок. При этом объемы вскрыши возрастают, как за счет краткосрочного увеличения скорости горизонтального 
подвигания каждого вышележащего горизонта, так и за счет изменения режима горных работ. Невыполнение данно-
го объема вскрыши при увеличении производительности по руде приведет к нарушению законов развития карьерно-
го пространства и как следствие этого неплановому накоплению объемов вскрышных пород.  
Методы исследований. При определении отставания вскрышных работ необходимо учитывать взаимосвязь шири-
ны рабочей площадки и длины активного фронта горных работ, которые обеспечивают в карьере необходимый объ-
ем готовых к выемке запасов.  
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Постановка задач. Целью данной работы является усовершенствование методики определения отставания вскрыш-
ных работ, которая позволит определять необходимые объемы вскрышных работ при увеличении производительно-
сти карьера по руде, как в случае вовлечении в разработку одного, так и нескольких участков рабочей зоны карьера. 
Результаты. Выведены формулы для определения текущих коэффициентов вскрыши при расширении рабочих 
площадок, а также объемов задолженности по вскрыше. Установлено, что при увеличении производительности 
карьера по руде, за счет вовлечения в разработку нескольких участков рабочего борта карьера характеризующимися 
различными коэффициентами вскрыши, скорость горизонтального подвигания, а также ширина рабочей площадки, 
должны определяться отдельно для каждого участка в зависимости от его производительности.  
Выводы. Усовершенствована методика определения объемов вскрышных работ, обеспечивающих в карьере нор-
мальные условия добычи полезного ископаемого при изменении его производительности. Применение методики 
возможно, как в случае вовлечении в разработку одного, так и нескольких участков рабочей зоны карьера. 
Ключевые слова: железорудные карьеры, вскрышные работы, коэффициент вскрыши, рабочая площадка уступа, 
отставание вскрышных работ. 
Луценко С. О. Визначення обсягів розкривних робіт при зміні продуктивності кар'єру по руді 
Актуальність. Зниження поточних коефіцієнтів розкриву можна досягти за рахунок зменшення ширини робочої 
площадки до мінімальної її величини. Нормальні умови для видобутку корисної копалини вимагають формування 
робочої зони кар'єру робочими площадками, що включають нормативні запаси скельної гірничої маси, які готові до 
виймання. Збільшення продуктивності кар'єру по руді приводить до збільшення ширини робочих площадок. При 
цьому обсяги розкриву зростають, як за рахунок короткострокового збільшення швидкості горизонтального просу-
вання кожного вищерозташованого горизонту, так і за рахунок зміни режиму гірничих робіт. Невиконання даного 
обсягу розкриву при збільшенні продуктивності по руді приведе до порушення законів розвитку кар'єрного простору 
і як наслідок цього неплановому нагромадженню обсягів розкривних порід.  
Методи досліджень. При визначенні відставання розкривних робіт необхідно враховувати взаємозв'язок ширини 
робочої площадки й довжини активного фронту гірничих робіт, які забезпечують у кар'єрі необхідний обсяг готових 
до виймання запасів.  
Постановка задач. Метою даної роботи є вдосконалення методики визначення відставання розкривних робіт, що 
дозволить визначати необхідні обсяги розкривних робіт при збільшенні продуктивності кар'єру по руді, як у випадку 
залученні в розробку одного, так і декількох ділянок робочої зони кар'єру. 
Результати. Виведено формули для визначення поточних коефіцієнтів розкриву при розширенні робочих площадок, 
а також обсягів заборгованості за розкривом. Встановлено, що при збільшенні продуктивності кар'єру по руді, за 
рахунок залучення в розробку декількох ділянок робочого борта кар'єру, які характеризуються різними коефіцієнта-
ми розкриву, швидкість горизонтального просування, а також ширина робочої площадки, повинні визначатися окре-
мо для кожної ділянки залежно від її продуктивності.  
Висновки. Вдосконалено методику визначення обсягів розкривних робіт, що забезпечують у кар'єрі нормальні умо-
ви видобутку корисної копалини при зміні його продуктивності. Застосування методики можливо, як у випадку за-
лученні в розробку одного, так і декількох ділянок робочої зони кар'єру. 
Ключові слова: залізорудні кар'єри, розкривні роботи, коефіцієнт розкриву, робоча площадка уступу, відставання 
розкривних робіт. 
Lutsenko S.A. Definition of volume of exclusive works at changes to productivity of career on kreda 
Relevance. Reducing the current coefficients of overburden can be achieved by reducing the width of the working site to its 
minimum value. Normal conditions for the extraction of minerals require the formation of a working area of the quarry with 
working areas, including normative reserves of rock mass, ready for excavation. Increasing the productivity of the quarry 
along the ore leads to an increase in the width of the working platforms. At the same time, the volumes of overburden 
increase, both due to the short-term increase in the speed of horizontal movement of each overlying horizon, and due to a 
change in the mining regime. Non-fulfillment of this volume of overburden with increasing ore productivity will lead to 
violation of the laws of career development and as a consequence to unplanned accumulation of overburden volumes. 
Methods of research. When determining the backlog of overburden work, it is necessary to take into account the 
relationship between the width of the working platform and the length of the active front of mining operations, which provide 
the required volume of ready-to-excavate stocks in the quarry. 
Setting goals. The purpose of this work is to improve the methodology for determining the backlog of stripping works, 
which will allow to determine the required volumes of stripping work with an increase in ore quarry productivity, as in the 
case of involving one or several sections of the quarry work area. 
Results. Formulas are derived for determining current stripping ratios for expansion of work sites, as well as volumes of 
outstanding stripping debt. It has been established that with the increase in ore quarry productivity, by involving several 
sections of the working side of the quarry with different stripping coefficients, the horizontal moving speed, as well as the 
width of the working platform, should be determined separately for each site, depending on its productivity. 
Conclusions. The method for determining the amount of overburden work that provides normal conditions for the extraction 
of minerals in a quarry with a change in its productivity has been improved. The application of the methodology is possible, 
as in the case of involvement in the development of one and several sections of the working area of the quarry. 
Key words: iron ore quarrying, overburden work, stripping ratio, working platform of the facility, backlog of overburden 
operations. 
________________________________ 
УДК 622.272.4: 622.83 
Андреев Б.Н., Сергеев С.С. Совершенствование параметров буровзрывных работ при проходке горизонтальных 
выработок глубокими заходками на шахтах Криворожского бассейна 
Рассмотрены особенности сооружения горных выработок на шахтах Криворожского бассейна. Выявлены и обосно-
ваны основные проблемы низкой производительности проходческого оборудования. Приведены результаты изуче-
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ния опита производителей, занимающихся совершенствованием горнопроходческого оборудования, нацеленного на 
повышение уровня автоматизации и компьютеризации проходческого процесса основных этапов строительства вы-
работок. Проанализированы характерные особенности геомеханического состояния массива пород за плоскостью 
забоя горизонтальной горной выработки. Определена оптимальная программа, на основе методов конечных элемен-
тов позволяющая рассчитать перемещения, деформации, напряжения, внутренние усилия, возникающие в теле под 
действием статической нагрузки. Приведены результаты компьютерного моделирования распределения напряжений 
естественного поля для условий шахт Кривбасса. В ходе исследований доказано, что в процессе выемки породы при 
проведении выработок происходит перераспределение статических напряжений и в призабойной области массива 
возникает непосредственно примыкающая к плоскости забоя зона неравнокомпонентного напряженного состояния 
(зона пластических деформаций растяжения), которая переходит в зону сжатия (естественное напряжённое состоя-
ние массива). Установлены составляющие элементы зоны неравнокомпонентного напряженного состояния в при-
контурном массиве горной выработки. Определена длина зоны пластических деформаций растяжения за плоскостью 
забоя горизонтальной горной выработки с учетом ее индивидуальных параметров.  Проанализированы типы взрыв-
чатых веществ, использующихся при строительстве подземных сооружений различного назначения на горнорудных 
предприятиях Криворожского бассейна, а также принципы компоновки зарядов эмульсионных взрывчатых веществ 
в шпурах. Предложен способ компоновки заряда с учетом длины зоны напряженно-деформированного состояния за 
плоскостью забоя, обоснованы основные условия заполнения шпура эмульсионным взрывчатым веществом.  
Ключевые слова: шахта, горизонтальная горная выработка, проходческое оборудование, напряженно-
деформированное состояние массива, буровзрывные работы; эмульсионное взрывчатое вещество, эмульсионная 
композиция, газогенерирующая добавка. 
Андрєєв Б.М., Сергєєв С. С. Вдосконалення параметрів буропідривних робіт при проходці горизонтальних вироб-
лень глибокими заходками на шахтах Криворізького басейну 
Розглянуті особливості спорудження гірських вироблень на шахтах Криворізького басейну. Виявлено й обгрунтова-
но основні проблеми низької продуктивності прохідницького устаткування. Приведені результати вивчення опита 
виробників, що займаються вдосконаленням гірничопрохідницького устаткування, націленого на підвищення рівня 
автоматизації і комп'ютеризації прохідницького процесу основних етапів будівництва вироблень. Проаналізовані 
характерні особливості геомеханического стану масиву порід за площиною забою горизонтального гірського вироб-
лення. Визначено оптимальну програму, на основі методів кінцевих елементів, що дозволяє розрахувати 
переміщення, деформації, напруги, внутрішні зусилля, які виникають в тілі під дією статичного навантаження. Наве-
ведено результати комп'ютерного моделювання розподілу напруги природного поля для умов шахт Кривбасу. В ході 
досліджень доведено, що в процесі виїмки породи при проведенні вироблень відбувається перерозподіл статичної 
напруги і в призабойной області масиву виникає зона неравнокомпонентного напруженого стану (зона пластичних 
деформацій розтягування), що безпосередньо примикає до площини забою, яка переходить в зону стискування (при-
родний напружений стан масиву). Встановлено складові елементи зони неравнокомпонентного напруженого стану в 
приконтурному масиві гірського вироблення. Визначено довжину зони пластичних деформацій розтягування за 
площиною забою горизонтального гірського вироблення з урахуванням її індивідуальних параметрів.  Проаналізова-
но типи вибухових речовин, що використовуються при будівництві підземних споруджень різного призначення на 
гірничорудних підприємствах Криворізького басейну, а також принципи компонування зарядів емульсивних вибу-
хових речовин в шпурах. Запропонований спосіб компонування заряду з урахуванням довжини зони напружено-
деформованого стану за площиною забою, обгрунтовані основні умови заповнення шпуру емульсивною вибуховою 
речовиною.  
Ключові слова: шахта, горизонтальне гірське вироблення, прохідницьке устаткування, напружено-деформований 
стан масиву, буро-підривні роботи; емульсивна вибухова речовина, емульсивна композиція, газогенеруюча добавка. 
________________________________ 
УДК 771.4 (477.63) 
Хлиповка Є.Г., Паламар А.Ю. Проблематика міського кадастру територій на прикладі Криворізького регіону 
На сучасному етапі розвитку містобудівної діяльності для вдосконалення державної політики у сфері містобудуван-
ня в Україні виникла необхідність створення містобудівного кадастру, який повинен давати відповіді на питання 
щодо розміщення об’єкта будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці, визначати гранично допус-
тимі умови і обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандар-
тів і правил. Для того, щоб містобудівний кадастр запрацював на повну силу мало розробити структуру та ідеологію 
його функціонування, необхідно ще й наповнити його якісною містобудівною, землевпорядною та іншою необхід-
ною інформацією. Дослідження, які спрямовані на розробку технології отримання такої інформації, можна вважати 
актуальними та своєчасними. Державний земельний кадастр населених пунктів має свої особливості і в сучасних 
умовах економічного розвитку потребує формування комплексної та інтегрованої системи правових, техніко-
економічних і екологічних даних про земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, розміщені на їх території. Роз-
глянуті аспекти функціональної складової містобудівного кадастру, містобудівної та землевпорядної документації. 
Встановлено, що сучасний стан ведення державного земельного кадастру населених пунктів в Україні потребує удо-
сконалення його економічної та екологічної складових щодо гарантування прав власності на землю і нерухоме май-
но, запровадження системи податкового адміністрування, формування повноцінної системи обліку та оцінки земель 
населених пунктів, у тому числі шляхом відображення результатів якісної оцінки земель населених пунктів у земе-
льному кадастрі з метою забезпечення організації раціонального землекористування. 
Ключові слова: аспекти функціональної та просторової структури використання земель, економічних передумов 
появи і розвитку міських агломерацій, державний земельний кадастр, міський кадастр. 
Хлыповка Е.Г., Паламар А.Ю. Проблематика городского кадастра территории на примере Криворожского региона 
На современном этапе развития градостроительной деятельности для совершенствования государственной политики 
в сфере градостроительства в Украине возникла необходимость создания градостроительного кадастра, который 
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должен отвечать на вопрос относительно размещения объекта строительства в планировочной системе администра-
тивной единицы, определять предельно допустимые условия и ограничения для каждого отдельного земельного уча-
стка с учетом государственных строительных норм, стандартов и правил. Для того, чтобы градостроительный ка-
дастр заработал в полную силу должно было разработать структуру и идеологию его функционирования, необходи-
мо еще и наполнить его качественной градостроительной, землеустроительной и другой необходимой информацией. 
Исследования, направленные на разработку технологии получения такой информации, можно считать актуальными 
и своевременными. Государственный земельный кадастр населенных пунктов имеет свои особенности и в современ-
ных условиях экономического развития требует формирования комплексной и интегрированной системы правовых, 
технико-экономических и экологических данных о земельных участках и объектах недвижимого имущества, распо-
ложенные на их территории. Рассмотрены аспекты функциональной составляющей градостроительного кадастра, 
градостроительного и землеустроительной документации. Установлено, что современное состояние ведения госу-
дарственного земельного кадастра населенных пунктов в Украине требует усовершенствования экономической и 
экологической составляющих по обеспечению прав собственности на землю и недвижимое имущество, введение 
системы налогового администрирования, формирование полноценной системы учета и оценки земель населенных 
пунктов, в том числе путем отражения результатов качественной оценки земель населенных пунктов в земельном 
кадастре в целях обеспечения организации рационального землепользования. 
Ключевые слова: аспекты функциональной и пространственной структуры использования земель, экономических 
предпосылок появления и развития городских агломерацій, государственный земельный кадастр, городской кадастр. 
Hlypovka E.G., Palamar A.Y. Problems of urban areas on the example cadastre Krivorozhskiy region 
At the present stage of development of urban planning to improve public policy in urban planning in Ukraine there was a 
need to create urban cadastre, which should provide answers to questions about the placement of the construction planning 
system in the administrative unit, to determine the maximum allowable conditions and restrictions for each land taking into 
account the state building codes, standards and regulations. To urban cadastre earned in full force was to develop the struc-
ture and ideology of its operation, must still fill it with quality urban planning, land management and other relevant informa-
tion. Research aimed at developing technologies for such information, may be considered relevant and timely. State Land 
Cadastre of settlements is different in the current economic conditions require the formation of a comprehensive and inte-
grated system of legal, technical, economic and environmental data on land and immovable property located on their terri-
tory. The aspects of the functional component of urban cadastre, city planning and land use documentation. Found that the 
current state of the state land cadastre settlements in Ukraine needs to improve its economic and environmental components 
to guarantee the rights of ownership of land and property, the introduction of the tax administration system, the formation of 
a complete system of accounting and valuation of land settlements, including by display the res 
Keywords: aspects of functional and spatial structure of the use of earths, economic pre-conditions of appearance and 
development of town агломерацій, state landed cadastre, town cadastre. 
________________________________ 
УДК (622.013:622.341)-047.58 
Шолох М.В., Сергєєва М.П. Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин 
для геометризації балансових запасів 
Представлена методика базується на основі даних детальної розвідки з використанням сучасних математичних мето-
дів, що дозволяють врахувати не тільки особливості розподілу корисного компоненту на даному родовищі, покладі, 
рудному тілі або дільниці корисних копалин але і методику проведення геометризації для уточнення балансових 
запасів. Математична модель є базовим елементом методу оцінки кондицій і підрахунку балансових запасів, тому що 
на її основі виконується геометризація балансових і промислових запасів, знаходиться оптимальне положення кон-
турів кар’єру або «сліпих рудних покладів» на глибоких горизонтах шахт, проводиться (з урахуванням коефіцієнта 
рудоносності) підрахунок запасів при різних бортових вмістах. Цей розподіл залежить від геолого-геохімічних особ-
ливостей процесу рудоутворення, властивості структури вміщуючих порід, а також від геометрії проб, за допомогою 
яких ведеться вивчення зазначеного об’єму. Алгоритм побудови математичної моделі складається з ланцюга проце-
дур, кожна з яких представляється самостійним завданням, причому рішення окремих з них відрізняється істотною 
математичною новизною. До основних процедур відносяться: побудова границі зони мінералізації; вибір параметрів 
моделі; згладжування результатів первинного опробування; крайгінг гістограм; реалізація оператора переходу до 
нової системи опробування. При побудові математичної моделі передбачається, що поле концентрацій корисного 
компоненту займає локальний об’єм балансових запасів надр, обмежена тією областю простору, у якій відбувався 
процес мінералоутворення. Побудована таким чином модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних 
копалин використовується для підрахунку його запасів, оптимального проектування гірничодобувного підприємства, 
а також поточного і перспективного планування гірничих робіт на уже діючому підприємстві. 
Ключові слова: побудова границі, алгоритм, геометрія проб, математична модель 
Шолох Н.В., Сергеева М.П. Математическая модель месторождения, залежи, рудные тела или участка полезных 
ископаемых для геометризации балансовых запасов 
Представленная методика базируется на основе данных детальной разведки с использованием современных матема-
тических методов, позволяющих учесть не только особенности распределения полезного компонента на данном ме-
сторождении, залежи, рудном теле или участки полезных ископаемых но и методику проведения геометризации для 
уточнения балансовых запасов. Математическая модель является базовым элементом метода оценки кондиций и 
подсчета балансовых запасов, так как на ее основе выполняется геометризация балансовых и промышленных запа-
сов, находится оптимальное положение контуров карьеру или «слепых рудных залежей» на глубоких горизонтах 
шахт, проводится (с учетом коэффициента рудоносности) подсчет запасов при различных бортовых городах. Это 
распределение зависит от геолого-геохимических особенностей процесса рудообразования, свойства структуры 
вмещающих пород, а также от геометрии проб, с помощью которых ведется изучение указанного объема. Алгоритм 
построения математической модели состоит из цепи процедур, каждая из которых представляется самостоятельной 
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задачей, причем решение некоторых из них отличается существенной математической новизной. К основным проце-
дурам относятся: построение границы зоны минерализации; выбор параметров модели; сглаживания результатов 
первичного опробования; крайгинг гистограмм; реализация оператора перехода к новой системе опробования. При 
построении математической модели предполагается, что поле концентраций полезного компонента занимает ло-
кальный объем балансовых запасов недр, ограничена той областью пространства, в которой происходил процесс 
минералообразования. Построенная таким образом модель месторождения, залежи, рудного тела или участка полез-
ных ископаемых используется для подсчета его запасов, оптимального проектирования горнодобывающего пред-
приятия, а также текущего и перспективного планирования горных работ на уже действующем предприятии. 
Ключевые слова: построение границы, алгоритм, геометрия проб, математическая модель 
Sholokh M. V., Sergeeva М.P. Mathematical model of deposit, deposit, ore bodies or precinct minerals for geometrization 
balance reserves 
The presented method is based on detailed data exploration using modern mathematical methods to take into account not only 
features the distribution of useful component in this field, deposit, ore body or station minerals but the method of geometriza-
tion for specification of balance reserves. The mathematical model is a basic element of the method of calculation and condi-
tion assessment of balance reserves, as is done on the basis of geometrization balance and industrial reserves, is the best posi-
tion or career paths "blind ore deposits" in the deep horizons of mines held (including ore coefficient) count inventory for 
various board contents. This distribution depends on geological and geochemical characteristics of ore formation process, the 
properties of structures surrounding rocks and the geometry of samples in which conducted the study said volume. The algo-
rithm of mathematical model consists of a chain of procedures, each of which represented a separate task, and the decision of 
some of them is different essential mathematical novelty. The main procedures include: the construction of the border zone of 
mineralization; choose model parameters; smoothing the results of initial testing; krayhinh histograms; Values operator tran-
sition to the new system testing. In constructing a mathematical model assumed that the right concentration of useful compo-
nent takes the local volume balance reserves of mineral resources, limited space an area in which there was a process mineral. 
Model built so deposit, deposit, ore body or station minerals used to calculate its reserves, optimum design of mining enter-
prises, and planning of current and future mining operations in already existing enterprises. 
________________________________ 
УДК 624.012.45 
Валовой О.І., Герб П.І. Дослідження роботи контактного шва при підсиленні залізобетонних конструкцій методом 
приклеювання 
Наведено й проаналізовано результати випробувань підсилених балок на якість роботи клеєного контактного шва 
при різних рівнях повторного навантаження.  
Нарощування згинальних залізобетонних елементів знизу виконують зазвичай при неможливості підсилення наро-
щуванням зверху, і при необхідності, не дуже великого збільшення несучої здатності конструкції В останній час у 
будівництві виникла проблема дослідження напружено-деформованого стану контактного шва підсилених 
конструкцій при високому рівні напруги, особливо з урахуванням змін у процесі експлуатації.  
Існуючі методи розрахунку міцності контактного шва у збірно-монолітних і підсилених конструкціях передбачають 
забезпечення міцності контактного шва за допомогою конструктивних і технологічних заходів. Це дозволяє при роз-
рахунку обмежитися перевіркою міцності у граничному стані в місці найбільших згинальних моментів та за похилим 
перерізом. 
Враховуючи, що фактично діюче зусилля в межах контактного шва є відносно малим, і розшарування візуально не 
спостерігалось в жодній з балок, спосіб улаштування контакту з використанням клею Cerinol ZH є доцільним, а роз-
рахунок міцності контактного шва відомим способом з корективами запропонованими в роботі  для розрахунку шва 
з клею, виявило цілком задовільні якісні та кількісні результати. 
Ключові слова: балка, підсилення, випробування,  розтягнута зона, навантаження  
________________________________ 
УДК 621.891+539.375.6  
Малиновский Ю.А., Данилина Г.В., Дворецкий Д.Н., Малиновская С.И. Некоторые аспекты деформационно 
волнового представления о природе трения и износа 
Для оценки условий трения и износостойкости деталей обычно рассматриваются следующие теории: геометриче-
ские, молекулярные, деформационные, комбинированные. Все указанные теории рассматривают процессы, происхо-
дящие на контакте взаимодействующих деталей. Однако при взаимодействии деталей также имеют место деформа-
ционные процессы на полупространстве, которые происходят в зоне перед движущейся деталью (по неподвижному 
полупространству). Эти исследования касаются вопросов волнообразования на обкатываемых поверхностях цилинд-
рических деталей, а также на колесах и железнодорожных рельсах, указанный деформационный эффект объясняется 
местной потерей устойчивости тонкого поверхностного слоя обкатываемых деталей. Опираясь на результаты рас-
смотренных работ, нами сделан вывод о том, что задача о трении и изнашивании двух шероховатых поверхностей 
состоит из двух задач – одна из которых это задача о движении плоского штампа по шероховатой поверхности (или 
качении цилиндра по шероховатой поверхности), а вторая – это сопряженная с ней задача о нагружении упругого 
полупространства касательным усилием, определяемым при решении первой задачи. 
Для упрощения сопряженной задачи нами использована приближенная модель, в которой тонкий поверхностный 
слой каждой из взаимодействующих деталей представлен в виде стержня на упругом основании, нагруженном каса-
тельной нагрузкой. При такой постановке задачи поверхностный слой полупространства либо теряет устойчивость, и 
получает волнообразные деформации, либо поверхностный слой полупространства находится под воздействием 
циклических нагружений. В том и другом случаях происходит износ и выкрашивание соприкасающихся поверхно-
стей. В целом с учетом указанных особенностей процессов трения и изнашивания может существенно изменится 
площадь всех выступов на каждом из контактирующих тел, а также может изменится высота наибольших микроне-
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ровностей. Для правильного расчета износа рассматриваемых поверхностей необходимо скорректировать данные по 
площади выступов контактирующих тел, а также по высоте наибольших микронеровностей. 
Ключевые слова: трение, износ, микронеровность, упрочненный слой, штамп, полупространство. 
Малиновський Ю.О., Даніліна Г.В., Дворецький Д.Н., Малиновская С. І. Деякі аспекти деформаційний хвилево-
го уявлення про природу тертя і зносу 
Для оцінки умов тертя і зносостійкості деталей зазвичай розглядаються наступні теорії: геометричні, молекулярні, 
деформаційні, комбіновані. Усі вказані теорії розглядають процеси, що відбуваються на контакті взаємодіючих дета-
лей. Проте при взаємодії деталей також мають місце деформаційні процеси на напівпросторі, які відбуваються в зоні 
перед рухомою деталлю (по нерухомому напівпростору). Ці дослідження торкаються питань хвилеутворення на об-
катуваних поверхнях циліндричних деталей, а також на колесах і залізничних рейках, вказаний деформаційний 
ефект пояснюється місцевою втратою стійкості тонкого поверхневого шару обкатуваних деталей. Спираючись на 
результати розглянутих робіт, нами зроблений висновок про те, що завдання про тертя і зношування двох шорстких 
поверхонь складається з двох завдань - одна з яких це завдання про рух плоского штампу по шорсткій поверхні (чи 
коченні циліндра по шорсткій поверхні), а друга - це зв'язане з нею завдання про вантаження пружного 
напівпростору дотичним зусиллям, визначуваним при рішенні першої задачі. 
Для спрощення зв'язаного завдання нами використана наближена модель, в якій тонкий поверхневий шар кожної з 
взаємодіючих деталей представлений у вигляді стержня на пружній основі, навантаженій дотичним навантаженням. 
При такій постановці завдання поверхневий шар напівпростору або втрачає стійкість, і отримує хвилеподібні 
деформації, або поверхневий шар напівпростору перебуває під впливом циклічних вантажень. У тому і другом ви-
падках відбувається знос і вифарбовування дотичних поверхонь. В цілому з урахуванням вказаних особливостей 
процесів тертя і зношування може істотно зміниться площа усіх виступів на кожному з контактуючих тіл, а також 
може зміниться висота найбільших мікронерівностей. Для правильного розрахунку зносу даних поверхонь 
необхідно скоректувати дані за площею виступів контактуючих тіл, а також по висоті найбільших мікронерівностей. 
Ключові слова: тертя, знос, мікронерівність, зміцнений шар, штамп, напівпростір. 
Malinovskiy Ju.O., Danilina V., Dvoretskiy D.N., Malinovskaja S.I. Some aspects deformation wave picture of nature of 
friction and wear 
For the estimation of terms of friction and wearproofness of details next theories are usually examined: geometrical, molecu-
lar, deformation, combined. All indicated theories examine processes, what be going on the contact of interactive details. 
However at co-operation of details deformation processes on half-space, which take place in an area before a locomotive 
detail (on immobile half-space), take place also. These researches touch the questions of wavemaking on the обкатываемых 
surfaces of cylindrical details, and also on wheels and railway rails, the indicated deformation effect is explained by the local 
loss of stability of superficial skim of обкатываемых details. Leaning against the results of the considered works, drawn 
conclusion by us that a task about a friction and wear of two rough surfaces consists of two tasks - one of which it is a task 
about motion of flat stamp on a rough surface (or woobling of cylinder on a rough surface), and second is the task attended 
with her about the ladening of resilient half-space tangent effort, determined at the decision of the first task. 
For simplification of the attended task we are use a close model, in which the superficial skim of each of interactive details is 
presented as a bar on resilient foundation, loaded with the tangent loading. At such raising of task superficial layer of half-
space either loses stability, and gets undulating deformations or a superficial layer of half-space is under act of cyclic laden-
ings. In that and by a friend cases there is a wear and painting of contiguous surfaces. On the whole taking into account the 
indicated features of processes of friction and wear can substantially the area of all ledges will change on each of contacting 
bodies, and also can the height of most микронеровностей will change. For the correct calculation of wear of the examined 
surfaces it is necessary to correct data on the area of ledges of contacting bodies, and also on the height of most микроне-
ровностей. 
Keywords: friction, wear, mikrounevenness, work - hardened layer, stamp, half - space. 
________________________________ 
УДК 622.837 
Николашин Ю.М., Кебал Я.В. Пути использования площадей остаточных открытых горных выработок, затоплен-
ных подземными водами 
Выполнен анализ степени влияния остаточных горных выработок на этап производства горнотехнической рекульти-
вации глубоких карьеров в условиях восстановления депрессионной воронки подземных вод. Рассмотрены пробле-
мы связаны с ведением горных работ по внутреннему отвалообразованию в затопленном карьере. Так в условиях 
остаточной горной выработки карьера №1 «АМКР» возникают деформации и оползневые явления в процессе отва-
лообразования, что усложняет соблюдение требований техники безопасности. Далее в процессе ликвидации карье-
ров в результате отключения карьерного водоотлива начнется затопления до естественного уровня подземных вод. В 
период затоплении остаточных горных выработок и ведения одноярусного отвалообразования на рабочих площадках 
перегрузочных пунктов возникают оползни и деформации поверхности отвала. При этом отставание внутреннего 
отвалообразование не позволит в полном объеме выполнить рекультивацию  и восстановить рельеф местности. На 
основе динамики подземных вод в условиях Ингулецкого карьера по результатам многолетних режимных наблюде-
ний определены  закономерности которые необходимо учитывать при прогнозировании условий на предликвидаци-
онном этапе. По результатам теоретических и эмпирических исследований определены причины опасных деформа-
ций свежеотсыпаных отвальных заходок одноярусного внутреннего подтопленного отвала. Выполнен анализ иссле-
дований по внутреннему отвалообразованию, в остаточные горные выработки, которые рассматривают условия ис-
пользования средств осушения карьерных полей с дальнейшей горнотехнической рекультивацией для хозяйственно-
го, лесного, водного и прочего использования. Определены дальнейшие направления исследования и локализации 
данной научно-технической задачи, путем класификации, паспортизации и моделирования для выполнения автома-
тизированных графоаналитических расчетов.  
Ключевые слова: горная выработка, карьер, оползневые явления, затопленный карьер 
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Ніколашин Ю.М., Кебал Я.В. Шляхи використання площ залишкових відкритих гірських вироблень, затоплених 
підземними водами 
Виконаний аналіз ступеня впливу залишкових гірничих виробок на етап виробництва гірничотехнічної рекультивації 
глибоких кар'єрів в умовах відновлення депресійної воронки підземних вод. Розглянуто проблеми пов'язані з веден-
ням гірничих робіт з внутрішнім відвалоутворенням в затопленому кар'єрі. Так в умовах залишкової гірничої вироб-
ки кар'єру №1 «АМКР» виникають деформації та зсувні явища в процесі відвалоутворення, що ускладнюють дотри-
мання вимог техніки безпеки. Далі в процесі ліквідації кар'єрів в результаті відключення кар'єрного водовідливу 
почнеться затоплення до природного рівня підземних вод. В період затоплення залишкових гірничих виробок і ве-
дення одноярусного відвалоутворення на робочих майданчиках перевантажувальних пунктів виникають зсуви та 
деформації поверхні відвалу. При цьому відставання внутрішнього відвалоутворення не дозволить в повному обсязі 
виконати рекультивацію і відновити рельєф місцевості. На основі динаміки підземних вод в умовах Інгулецького 
кар'єру за результатами багаторічних режимних спостережень визначено закономірності, які необхідно враховувати 
при прогнозуванні умов на етапі ліквідації. За результатами теоретичних і емпіричних досліджень визначено причи-
ни небезпечних деформацій свіжевідсипаних відвальних заходок одноярусного внутрішнього підтопленого відвалу. 
Виконаний аналіз досліджень по внутрішньому відвалоутворенню, залишкові гірничі виробки, які розглядають умо-
ви використання засобів осушення кар'єрних полів з подальшою гірничотехнічною рекультивацією для господарсь-
кого, лісового, водного та іншого використання. Визначено подальші напрямки дослідження і локалізації даної нау-
ково-технічної задачі, шляхом класифікації, паспортизації та моделювання для виконання автоматизованих графо-
аналітичний розрахунків. 
Ключові слова: гірниче вироблення, кар'єр, зсувні явища, затоплений кар'єр 
Nikolashin Ju.M., Kebal Ja.V. Ways of the use of areas of the remaining open mountain making, flooded by underwaters 
The analysis of the impact of residual mining at the production stage mining rehabilitation of deep open pits in the recovery 
of depression cone of groundwater. Consider the problems linked with mining for internal dumping in a flooded quarry. So in 
terms of residual mining pits №1 "AMKR" deformations and landslide phenomena in the process of dumping, which compli-
cates compliance with the safety requirements. Further, in the process of liquidation of quarries, quarry dewatering will start 
flooding to the natural groundwater level. In the period of the flooding of residual mine workings and maintenance of a single 
dumping on work sites, transshipment points occur the landslides and the deformation of the surface of the blade. The back-
log internal dumping will not allow to fully implement the remediation and restore the terrain. On the basis of groundwater 
dynamics in the conditions of Inguletsky mine through the results of long-term regime observations of the regularities which 
must be considered when predicting conditions on preliquidation stage. According to the results of theoretical and empirical 
studies to identify the causes of dangerous deformations vegeatrian dump stope flooded single inner blade. The analysis of 
studies on internal dumping, in the residual mining, which consider the conditions of use of the means of draining career field 
with further mining reclamation for economic, forest, water and other uses. Defined future directions of research and the 
localization of this scientific and technical tasks, by classification, certification and simulation to provide automated analyti-
cal calculations. 
Keywords: mountain making, quarry, landslide phenomena, flooded quarry 
________________________________ 
УДК 622.271.012.3 
Жуков С.А., Костянский А.Н., Чепурной В.И., Ященко Б.Е. Установление максимального эксплуатационного 
коэффициента вскрыши, как показателя для обоснования следующей очереди отработки действующего железоруд-
ного карьера 
Следствием расширения железорудных карьеров становится постоянное возрастание глубины открытых горных 
работ, которое приводит не только к увеличению высоты подъема как вскрышных пород, так и руды, изменению 
качества добываемой руды, но и соответственно увеличивает себестоимость последней. Увеличение глубины выем-
ки руды и вскрышных пород в конечном итоге удорожает товарную продукцию. Вследствие этого, часто после дос-
тижения допустимой себестоимости добычи полезного ископаемого в конкретном карьере рассматривается вопрос о 
целесообразности его дальнейшей углубки. Однако для обоснования в следующей очереди отработки железорудного 
карьера его контуров с помощью такого показателя как коэффициент вскрыши, предлагается учитывать удорожание 
доставки руды при углубке карьера, качество сырой руды, которое прежде всего характеризуется содержанием же-
леза и в значительной мере определяет эффективность технологических процессов добычи, переработки: сортиров-
ки, дробления и обогащения руд для получения безубыточной товарной продукции. Предложена зависимость, по-
зволяющая учитывая содержание магнитного железа в руде, а также рост транспортных затрат на ее доставку при 
углубке карьера, определять максимальный эксплуатационный коэффициент вскрыши. Высота обслуживаемой авто-
транспортом зоны принимается равной рациональной высоте подъема горной массы при использования данного 
типа автотранспорта. Обоснование технического решения с помощью принятого оценочного показателя обеспечит 
экономичность следующей очереди углубки карьера. Предлагаемый методический подход учитывает минимальное 
количество необходимых параметров характеризующих разработку месторождения и может использоваться при 
проектировании горнорудных предприятий осуществляющих разработку железорудных месторождений открытым 
способом. 
Ключевые слова: железорудные карьеры, подъем горной массы, эффективность технологических процессов 
Zukov S.A., Kostjanskiy A.N., Chepurnoy V.I., Jachenko B.E. Establishment of maximal operating coefficient of strip-
ping, as an index for the ground of next turn of working off an operating iron-ore open-pit 
Permanent growth of depth of open mountain works becomes investigation of expansion of iron-ore quarries, which results 
not only in the increase of height of getting up of both stripping breeds and ore, change of quality of the obtained ore, but also 
accordingly increases a prime price the last. The increase of depth of coulisse of ore and stripping breeds in the end rises the 
price commodity products. Hereupon, often after achievement of possible prime price of booty of useful ископаемого in a 
concrete quarry a question is examined about expedience of his further deepening. However for a ground in the next turn of 
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working off the iron-ore quarry of his contours by means of such index as a coefficient of stripping, it is suggested to take 
into account a rise in prices of delivery of ore at deepening of quarry, quality of raw ore, which is foremost characterized by 
maintenance of iron and efficiency of technological processes of booty determines to a great extent, processing: sorting, 
crushing and ore-dressing for the receipt of break-even commodity products. Dependence, allowing taking into account 
maintenance of magnetic iron in ore, and also height of transport expenses, is offered on her delivery at deepening of quarry, 
to determine the maximal operating coefficient of stripping. The height of the area served by a motor transport is accepted to 
the equal rational height of getting up of mountain mass at the uses of this type of motor transport. The ground of technical 
decision by means of the accepted evaluation index will be provided by the economy of next turn of deepening of quarry. The 
offered methodical approach takes into account the least of necessary parameters characterizing working mine and can be 
used for planning of mining enterprises of carrying out development iron-ore deposits by an open method. 
Keywords: iron-ore open pit, getting up of mountain mass, efficiency of technological processes 
Жуков С.О., Костянський О.М., Чепурной В.І., Ященко Б.Є. Встановлення максимального експлуатаційного 
коефіцієнта вскрыши, як показника для обгрунтування наступної черги відробітку діючого залізорудного кар'єру 
Наслідком розширення залізорудних кар'єрів стає постійне зростання глибини відкритих гірських робіт, яке призво-
дить не лише до збільшення висоти підйому як вскрышных порід, так і руди, зміни якості руди, що добувається, але і 
відповідно збільшує собівартість останньою. Збільшення глибини виїмки руди і вскрышных порід зрештою 
здорожує товарну продукцію. Внаслідок цього, часто після досягнення допустимої собівартості здобичі корисної 
копалини в конкретному кар'єрі розглядається питання про доцільність тієї, що його подальшої поглибила. Проте 
для обгрунтування в наступній черзі відробітку залізорудного кар'єру його контурів за допомогою такого показника 
як коефіцієнт вскрыши, пропонується враховувати дорожчання доставки руди при тій, що поглибила кар'єру, якість 
сирої руди, яка передусім характеризується змістом заліза і значною мірою визначає ефективність технологічних 
процесів здобичі, переробки: сортування, дроблення і збагачення руд для отримання беззбиткової товарної 
продукції. Запропонована залежність, що дозволяє враховуючи зміст магнітного заліза в руді, а також зростання 
транспортних витрат на її доставку при тій, що поглибила кар'єру, визначати максимальний експлуатаційний 
коефіцієнт вскрыши. Висота обслуговуваної автотранспортом зони приймається рівній раціональній висоті підйому 
гірської маси при використання цього типу автотранспорту. Обгрунтування технічного рішення за допомогою прий-
нятого оцінного показника забезпечить економічність наступної черги тієї, що поглибила кар'єру. Пропонований 
методичний підхід враховує мінімальну кількість необхідних параметрів що характеризують розробку родовища і 
може використовуватися при проектуванні гірничорудних підприємств залізорудних родовищ, що здійснюють роз-
робку, відкритим способом. 
Ключові слова: залізорудні кар'єри, підйом гірської маси, ефективність технологічних процесів 
________________________________ 
УДК 622.775 
Олейник Т.А., Бережной Н.Н., Скляр Л.В., Кушнирук Н.В. Извлечение золотоносного концентрата при обогаще-
нии магнетитовых руд  
Статью посвящено проблеме получения золота из магнетитовых кварцитов. Показано, что золото находится в тонко-
дисперсном состоянии в виде зерен размером (3-15)×10-3 мм удлиненной формы и пластинчатых агрегатов с округ-
лыми краями в магнетите и кварце. Установлено, что текстурно-структурные особенности магнетитовых кварцитов, 
силикатно-кварцевый состав нерудной фазы, тонкая вкрапленность магнетита в нерудных минералах, наличие сито-
вых структур, большая работа разрушения и прочность обуславливают низкие показатели измельчаемости руд. Пре-
имущество в силикатах кумингтонита обосновывает увеличение вязкости руд при тонком измельчении. Приведено, 
что в исходной руде Ново-Криворожского и Ингулецкого ГОКов содержание золота в среднем несколько больше, и 
составляет 0,034-0,067 г/т, а в отдельных районах карьеров достигает 0,11-0,347 г/т. Показано, что золото, как один 
из самых пластичных минералов, способно образовывать фольгу втрое тоньше, чем серебро, алюминий и платина и 
в четыре раза тоньше, чем медь. В сливе классификатора золото может быть более дисперсным, чем в исходной ру-
де, и благодаря своей немагнитности не выделяться в хвосты при магнитной сепарации. Золото в процессе магнит-
ной сепарации должно распределяться между хвостами и концентратом пропорционально их абсолютным поверхно-
стям. Установлено, что распределение золота в постели классификатора аналогично распределению магнитной и 
немагнитной фракции железной руды: в классах 3-25 мм содержание золота такое же как в исходной руде. Показано, 
что в классах 0-3 мм содержание золота в целом больше, чем в крупных классах, в 1,5-2 раза и постепенно увеличи-
вается от 1,2-1,3 в классах 3-0,25 мм до 3,4-3,7 в классе минус 0,074 мм. В результате выполненных исследований 
показаны места концентрации золота при обогащении магнетитовых руд и предложены три варианта технологиче-
ских схем извлечения золота из них. 
Ключевые слова: минералы, магнетитовые кварциты, кварц, магнитная сепарация, тонкая вкрапленность магнети-
та. 
Олейник Т. А., Береговий Н.Н., Скляр Л.В., Кушнирук Н.В. Вилучення золотоносного концентрату при 
збагаченні магнетитових руд  
Статтю присвячено проблемі отримання золота з магнетитовых кварцитів. Показано, що золото знаходиться в тон-
кодисперсному стані у вигляді зерен розміром (3-15)×10-3 мм подовженої форми і пластинчатих агрегатів з округли-
ми краями в магнетиті і кварці. Встановлено, що структурні для текстури особливості магнетитових кварцитів, 
силікатно-кварцевий склад нерудної фази, тонка вкрапленість магнетиту в нерудних мінералах, наявність ситових 
структур, велика робота руйнування і міцність обумовлюють низькі показники подрібнюваності руд. Перевагу в 
силікатах кумінгтониту обгрунтовує збільшення в'язкості руд при тонкому подрібненні. Наведено, що в початковій 
руді Ново-Криворізького і Ингулецького ГЗКів вміст золота в середньому дещо більше, і складає 0,034-0,067 г/т, а в 
окремих районах кар'єрів досягає 0,11-0,347 г/т. Показано, що золото, як один з найпластичніших мінералів, здатне 
утворювати фольгу втричі тонше, ніж срібло, алюміній і платина і в чотири рази тонше, ніж мідь. У зливі 
класифікатора золото може бути більш дисперсним, ніж в початковій руді, і завдяки своїй немагнітній не виділятися 
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в хвости при магнітній сепарації. Золото в процесі магнітної сепарації повинне розподілятися між хвостами і кон-
центратом пропорційно їх абсолютним поверхням. Встановлено, що розподіл золота в постілі класифікатора 
аналогічно розподілу магнітної і немагнітної фракції залізної руди: в класах 3-25 мм зміст золота таке ж як в 
початковій руді. Показано, що в класах 0-3 мм зміст золота в цілому більше, ніж у великих класах, в 1,5-2 рази і по-
ступово збільшується від 1,2-1,3 в класах 3-0,25 мм до 3,4-3,7 в класі мінус 0,074 мм. В результаті виконаних 
досліджень показані місця концентрації золота при збагаченні магнетитових руд і запропоновано три варіанти 
технологічних схем вилучення золота з них. 
Ключові слова: мінерали, магнетитовi кварцити, кварц, магнітна сепарація, тонка вкрапленiсть магнетиту. 
Oleynik T.A., Bereznoy N.N., Skljar L.V., Kushniruk N.V. Extraction of auriferous concentrate at enriching of магнети-
товых of ores  
The article is sacred to the problem of receipt of gold from магнетитовых quartzites. It is shown that gold is in the mi-
cronized state as grains measuring (3-15)×10-3 mm the extended form and пластинчатых asms with the rounded edges in 
magnetite and quartz. It is set that texture-structural features of магнетитовых quartzites, silicate-quartz composition of non-
metallic phase, thin impregnation of magnetite in non-metallic minerals, presence of sieve structures, large work of destruc-
tion and durability the subzero indexes of granularity of ores stipulate. Advantage in the silicates of kumingtonit is grounded 
by the increase of viscidity of ores at micronizing. It is resulted, that in initial ore NKGOK and INGOK maintenance of gold 
on the average some more, and makes a 0,034-0,067 g/of т, and in the separate districts of quarries arrives at a 0,11-0,347 
g/of т. It is shown that gold, as one of the most plastic minerals, is able to form foil three times thinner, than silver, alumin-
ium and platinum and in four times thinner, than copper. In the plum of classifier gold can be more dispersible, than in initial 
ore, and due to the unmagneticness not distinguished in tails during magnetic сепарации. Gold in the process of magnetic 
сепарации must be distributed between tails and concentrate proportionally to their absolute surfaces. It is set that distribu-
tion of gold abed classifier like distribution of magnetic and unmagnetic faction of iron-stone : in classes a 3-25 mm mainte-
nance of gold the same as in initial ore. It is shown that in classes a 0-3 mm maintenance of gold on the whole more than in 
large classes, in 1,5-2 times and gradually increases from 1,2-1,3 in classes a 3-0,25 mm to 3,4-3,7 in a class minus 0,074 мм. 
As a result of the executed researches the places of concentration of gold are shown at enriching of магнетитовых of ores 
and three variants of flowsheets of extraction of gold are offered from them. 
Keywords: minerals, магнетитовые quartzites, quartz, magnetic сепарация, thin impregnation of magnetite. 
________________________________ 
УДК 622.684 
Сістук В.О., Веснін А.В. Дослідження особливостей маневрування автотранспортних засобів з електромеханічною 
трансмісією у лабораторних умовах 
Представлено дослідження особливостей маневрування автотранспортних засобів з електромеханічною трансмісією 
у лабораторних умовах. Об’єктом дослідження виступає маневреність колісного транспортного засобу в залежності 
від способу повороту. Метою дослідження є перевірка математичної моделі силового довороту колісного транспорт-
ного засобу. Лабораторні випробування включали визначення коефіцієнтів зчеплення та опору кочення, вимірюван-
ня та оцінку радіуса повороту лабораторного візка під час кінематичного повороту та силового довороту. Кінемати-
чний поворот лабораторного візка виконувався за рахунок повороту передніх керованих коліс. З метою реалізації 
силового довороту за рахунок зміни відношення швидкостей задніх ведучих коліс зовнішнього та внутрішнього бор-
та, необхідно забезпечити відповідний розподіл тягових зусиль відповідно до зчіпних властивостей опорної поверх-
ні. Технічно дана задача виконана за допомогою мікроконтролера Arduino, що використовується для управління 
обертанням задніх коліс візка. Середня за результатами усіх вимірювань величина мінімального радіусу повороту 
візка при кінематичному способі повороту більша за радіус при силовому довороті на 0,12-0,49 м (10,7-7,6 %) при 
коефіцієнтах зчеплення 0,27-0,57. Середнє значення мінімального радіуса повороту за результатами випробувань на 
шести типах покриття випробувальних площадок при кінематичному повороті становить 1,20 м, при силовому дово-
роті – 0,87 м, що менше на 0,34 м (28 %). На основі результатів вимірювань вперше було встановлено емпіричну 
залежність мінімального радіуса повороту лабораторного візка відповідно до коефіцієнта зчеплення опорної поверх-
ні, яка дозволяє визначати зв'язок між коефіцієнтом обертання задніх ведучих коліс транспортного засобу окремо 
правого і лівого борта й його показниками маневреності відповідно до властивостей опорної поверхні. Проведено 
порівняльний аналіз розрахункових та емпіричних значень мінімальних радіусів повороту візка. Отримані відхилен-
ня показників (9,6-17,3 %) свідчать про те, що математична модель силового довороту дозволяє прогнозувати показ-
ники маневреності транспортного засобу з високою точністю. 
Ключові слова: силовий доворот, кар’єрний самоскид, електромеханічна трансмісія лабораторний експеримент, 
маневреність. 
Систук В.А., Веснин А.В. Исследование особенностей маневрирования автотранспортных средств с электромеха-
нической трансмиссией в лабораторных условиях 
Представлено исследование особенностей маневрирования автотранспортных средств с электромеханической 
трансмиссией в лабораторных условиях. Объектом исследования выступает маневренность колесного транспортного 
средства в зависимости от способа поворота. Целью исследования является проверка математической модели сило-
вого доворота колесного транспортного средства. Лабораторные испытания включали определение коэффициентов 
сцепления и сопротивления качению, измерение и оценку радиуса поворота лабораторной тележки при кинематиче-
ском повороте и силовом довороте. Кинематический поворот лабораторной тележки выполнялся за счет поворота 
передних управляемых колес. Для реализации силового доворота за счет изменения отношения скоростей задних 
ведущих колес внешнего и внутреннего борта, необходимо обеспечить соответствующее распределение тяговых 
усилий в соответствии со сцепными свойствами опорной поверхности. Технически данная задача выполнена с по-
мощью микроконтроллера Arduino, который используется для управления вращением задних колес тележки. Сред-
няя по результатам всех измерений величина минимального радиуса поворота тележки при кинематической способе 
поворота больше радиуса при силовом довороте на 0,12-0,49 м (10,7-37,6 %) при коэффициентах сцепления 0,27-
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0,57. Среднее значение минимального радиуса поворота по результатам испытаний на шести типах покрытия испы-
тательных площадок при кинематическом повороте составляет 1,20 м, при силовом довороте -0,87 м, что меньше на 
0,34 м (28%). На основе результатов измерений впервые было установлено эмпирическую зависимость минимально-
го радиуса поворота лабораторной тележки в соответствии с коэффициентом сцепления опорной поверхности, кото-
рая позволяет определять связь между коэффициентом вращения задних ведущих колес транспортного средства 
отдельно правого и левого борта и его показателями маневренности в соответствии со свойствами опорной поверх-
ности. Проведен сравнительный анализ расчетных и эмпирических значений минимальных радиусов поворота те-
лежки. Полученные отклонения показателей (10,7-19,4%) свидетельствуют о том, что математическая модель сило-
вого доворота позволяет прогнозировать показатели маневренности транспортного средства с высокой точностью. 
Ключевые слова: силовой доворот, карьерный самосвал, электромеханическая трансмиссия лабораторный экспе-
римент, маневренность. 
Sistuk V.O., Vesnin A.V. Maneuvering features studies for vehicles with electromechanical transmission in laboratory 
settings 
Maneuvering features studies for vehicles with electromechanical transmission in laboratory settings were introduced in the 
article. The research object is a wheeled vehicle maneuvering according to the method of its turn. The aim of the study is a 
verification of mathematical model of vehicle forced additional turn. The lab tests included tire-to-surface friction and rolling 
resistances coefficients determination, bogie turning radiuses measurement and estimation, which have been obtained during 
kinematic and forced additional turn. Lab bogie kinematic turn was realized due to front wheels turning. With the aim of a 
forced additional turn implementation besides of the rotational speed ratio of starboard and port side rear traction wheels 
changing it is necessary to ensure rim pulls distribution between the rear wheels according to a ground contacting area exter-
nal resistance. Technically this was accomplished by Arduino microcontroller using for bogie rear traction wheels rotation 
control. The average size for all measurement results of bogie minimum turning radius with kinematic turn is bigger than the 
value of turning radius with forced additional turn on 0,12-0,49 m (10,7-37,6 %) in the tire-to-surface friction coefficient of 
0,27-0,57. The average value of minimum turning radius of the test results on six types of test sites covering kinematic 
turning is 1.20 m, while the forced additional turn – is 0.87 m, which is less than 0.34 m (28 %). On the basis of measurement 
results for the first time there has been worked out the empirical dependence of labs bogie minimum turning radius to tire-to-
surface friction coefficient, which enables to determine a correlation of rotational speed ratio of rear traction wheels of star-
board and port sides of the wheeled vehicle and its indices of maneuverability relative to surface features. The comparative 
analysis of empirical and theoretic indices of vehicle minimum turning radiuses was carried out. The turning radiuses devia-
tion (10,7-19,4 %) shows that the mathematical model of the forced additional turn enables to predict vehicle maneuvering 
indices to a high precision. 
Keywords: forced additional turn, open pit truck, electric traction drive, laboratory setting, maneuverability. 
________________________________ 
УДК 519.876.2  
Андрейшина Н. Б., Піддубна О. О. Математичне забезпечення системи регіонального екологічного моніторингу 
Досліджено сучасний стан системи регіонального екологічного моніторингу в Україні. Впровадження в практичну 
площину сучасних систем моніторингу стикається як з фінансовими труднощами, так і з слабкою апаратно-
технічною базою вимірювальних комплексів. Показано, що в якості основи системи комплексного моніторингу слід 
використовувати не традиційний інтуїтивний аналіз і експертні методи, а формалізовані алгоритми на основі мате-
матичних моделей. Система екологічного моніторингу має представляти собою інтелектуальну інформаційну систе-
му, яка є основою для прийняття еколого-управлінських рішень, спрямованих на покращання якості середовища 
проживання і на зменшення шкоди, що завдається екосистемі. Розроблена математична модель розрахунку обсягів 
шкідливих викидів в атмосферу на локальній території промислово-урбанізованого регіону. Запропоновано методи-
ку пошуку емпіричної залежності, яка мало ухиляється від контрольних вимірювань, що проводяться на постах за-
бору повітря. Апроксимуюча поверхня має малі градієнти в районі підприємств-забруднювачів, тобто має локальні 
максимуми або тенденцію до локальних максимумів поблизу підприємств-забруднювачів. Апробація моделі прове-
дена на прикладі міста Кам’янське, яке входить в десятку найбільш забруднених міст України. За даними  по карті 
міста були визначені координати чотирьох постів забору повітря і координати п’яти найбільших підприємств-
забруднювачів. Знаючи значення кількості викидів на кожному посту забору шкідливих речовин, для кожної шкід-
ливої речовини, побудовані апроксимуючи поверхні. 
Проведений аналіз сучасного стану систем регіонального екологічного моніторингу показав, що впровадження в 
практичну площину систем моніторингу в Україні стикається як з фінансовими труднощами, так і з слабкою апарат-
но-технічною базою вимірювальних комплексів. Застаріле як фізично, так і морально приладово-технічне оснащення 
державної системи екологічного моніторингу не забезпечує вимірювання всього спектру показників, не передбачає 
автоматизованого збору, аналізу і зберігання інформації та оперативного надання її основним споживачам та потре-
бує принципового удосконалення. 
Ключові слова: екологічний моніторинг, математичне моделювання, навколишнє середовище, забруднення атмосфе-
рного повітря, інформаційна система. 
N. Andreishуna,Olga Piddubna Mathematical providing for system of regional ecological monitoring 
The current state of regional ecological monitoring was analyzed in this article. The mathematical model of harmful 
emissions calculation on the industrial and urbanized region local area was developed. The method of finding empirical 
dependence, which deviates insignificantly from control measurements carried out on the air intake stations, was proposed. In 
addition to this, dependence that has small gradients near the polluting enterprises was found, that means they have local 
maxima or tendency to local maxima near the polluting enterprises. Approbation was performed to model Kamenskoe city, 
which is among the ten most polluted cities in Ukraine. The analysis of the current state of regional environmental 
monitoring showed that the introduction of a practical level monitoring system in Ukraine is facing financial difficulties as 
well as weak hardware-technical base measuring systems. Obsolete, both physically and mentally, instruments and technical 
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equipment of state environmental monitoring system does not provide a measurement of the entire spectrum of indicators, 
does not provide automated collection, analysis and storage of information and rapid provision of basic consumer needs and 
fundamental improvements. The mathematical model of calculation of harmful emissions on the local area of industrial and 
urbanized region was developed. The technique dependence empirical finding that not only evading control measurement that 
carried out at the posts of air intake, but also has a small gradients near the polluters, that has local maxima or tendency to 
local highs near polluters was suggested. Approval of a mathematical model for the city Kamyanske, which is among the ten 
most polluted cities in Ukraine, was provided. The functions of pollutants spread in the city were constructed. 
The analysis of the modern state of the systems of the regional ecological monitoring is executed showed that introduction in 
the practical plane of the systems of monitoring in Ukraine ran both into financial pressures and with the weak аппаратно-
технической base of measuring complexes. Out-of-date both physically and morally the device-technical rigging of the state 
system of the ecological monitoring does not provide measuring of all spectrum of indexes, does not foresee the automated 
collection, analysis and storage of information and operative grant to her basic consumers and needs fundamental 
improvement. 
Keywords: environmental monitoring, mathematical modeling, environment, air pollution, information system 
Андрейшина Н.Б., Поддубная О.А.  Математическое обеспечение системы регионального экологического монито-
ринга 
Исследовано современное состояние системы регионального экологического мониторинга в Украине. Внедрение в 
практическую плоскость современных систем мониторинга сталкивается как с финансовыми трудностями, так и со 
слабой аппаратно-технической базой измерительных комплексов. Показано, что в качестве основы системы ком-
плексного мониторинга следует использовать не традиционный интуитивный анализ и экспертные методы, а форма-
лизованные алгоритмы на основе математических моделей. Система экологического мониторинга должна представ-
лять собой интеллектуальную информационную систему, которая является основой для принятия эколого-
управленческих решений, направленных на улучшение качества среды и на уменьшение вреда, наносимого экоси-
стеме. Разработана математическая модель расчета объемов вредных выбросов в атмосферу на локальной террито-
рии промышленно-урбанизированного региона. Предложена методика поиска эмпирической зависимости, которая 
мало уклоняется от контрольных измерений, проводимых на постах забора воздуха. Аппроксимирующая поверх-
ность имеет малые градиенты в районе предприятий-загрязнителей, то есть имеет локальные максимумы или тен-
денцию к локальным максимумам вблизи предприятий-загрязнителей. Апробация модели проведена на примере 
города Каменское, входящее в десятку самых загрязненных городов Украины. По данным по карте города были оп-
ределены координаты четырех постов забора воздуха и координаты пяти крупнейших предприятий-загрязнителей.  
Выполнен анализ современного состояния систем регионального экологического мониторинга показал, что внедре-
ние в практическую плоскость систем мониторинга в Украине сталкивается как с финансовыми трудностями, так и 
со слабой аппаратно-технической базой измерительных комплексов. Устаревшее как физически, так и морально 
приборно-техническая оснастка государственной системы экологического мониторинга не обеспечивает измерения 
всего спектра показателей, не предусматривает автоматизированного сбора, анализа и хранения информации и опе-
ративного предоставления ее основным потребителям и нуждается в принципиальном усовершенствовании. 
Ключевые слова: экологический мониторинг, математическое моделирование, окружающая среда, загрязнение 
атмосферного воздуха, информационная система. 
________________________________ 
УДК 658.3: 622.8 
Подойницын И.П. Анализ организационно-технических мероприятий экологической безопасности при открытой 
разработке месторождения полезных ископаемых 
Выполнен анализ современных организационно-технических мероприятий воздействия на экологическую безопас-
ность горнодобывающих регионов с открытым способом разработки месторождений и определены дальнейшие пути 
их совершенствования. 
Экологическая ситуация в г.Кривом Роге образовалась под воздействием длительной интенсивной деятельности 
предприятий горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, предпри-
ятий теплоэнергетики и производства стройматериалов. В Криворожском бассейне расположено 8 из 11 предпри-
ятий Украины по добыче и переработке железорудного сырья. Всего на территории города расположено 109 про-
мышленных предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды. Валовые выбросы 13 круп-
нейших предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха горнометалургического комплекса (ПАО "Ингулецкий 
горно-обогатительный комбинат", ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог", ЗАО "Криворожский завод горного оборудо-
вания", ОАО "Сухая Балка", ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат", ОАО" Центральный горно-
обогатительный комбинат", ОАО" Северный горно-обогатительный комбинат", ОАО "Хайдельберг Цемент Украи-
на", ГП" Криворожтеплоцентрали ", ПАО" Криворожский железорудный комбинат", ОАО" Мариупольский метал-
лургический комбинат им. Ильича", ГОК" Укрмеханобр "КП" Криворожтеплосеть") составляют 99,7% общих вы-
бросов от стационарных источников выбросов по городу. В целом, несмотря на то, что в последние годы наблюдает-
ся тенденция к уменьшению антропогенного давления на окружающую среду, уровень техногенной нагрузки остает-
ся высоким, а экологическая ситуация - неудовлетворительной. Исходя из специфики технологии добычи железо-
рудного сырья, связанной с применением массовых взрывов в карьерах горно-обогатительных комбинатов, особое 
место в перечне факторов техногенного воздействия занимают выбросы загрязняющих веществ при использовании 
взрывчатых веществ. Большая концентрация в г. Кривом Роге предприятий различных отраслей производства, а 
также постоянное увеличение количества транспортных средств определили необходимость проведения мониторин-
говых наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города и распространением загрязняющих веществ на его 
территории. 
По оперативным данным предприятий ГМК города выбросы загрязняющих веществ в воздух 2015 г. составили 315,4 
тыс.т, что на 3,6 % меньше, чем в 2014 г. 
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Ключевые слова: гидрообеспыливание пылегазовыделение, хвостохранилища, открытые горные работы, техноген-
ное воздействие. 
Подойніцин І.П. Аналіз організаційно-технічних заходів екологічної безпеки при відкритій розробці родовища ко-
рисних копалини 
Виконано аналіз сучасних організаційно-технічних заходів дії на екологічну безпеку гірничовидобувних регіонів з 
відкритим способом розробки родовищ і визначено подальші шляхи їх удосконалення. 
Екологічна ситуація в г.Кривом Розі утворилася під впливом тривалої інтенсивної діяльності підприємств 
гірничодобувної, металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості, підприємств теплоенергетики і виробниц-
тва будматеріалів. У Криворізькому басейні розташовано 8 з 11 підприємств України по здобичі і переробці 
залізорудної сировини. Всього на території міста розташовано 109 промислових підприємств, що є джерелами за-
бруднення довкілля. Валові викиди 13 найбільших підприємства-забрудників атмосферного повітря горнометалур-
гического комплексу (ПАО "Ингулецкий гірничо-збагачувальний комбінат", ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг, ЗАТ 
"Криворізький завод гірничого устаткування", ВАТ "Суха Балка", ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат", ВАТ" Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ВАТ" Північний гірничо-збагачувальний 
комбінат", ВАТ "Хайдельберг Цемент Україна", ГП" Криворіжтеплоцентраль ", ПАО" Криворізький залізорудний 
комбінат", ВАТ" Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", ГОК" Укрмеханобр "КП" 
Криворіжтепломережа") складають 99,7% загальних викидів від стаціонарних джерел викидів по місту. В цілому, не 
дивлячись на те, що останніми роками спостерігається тенденція до зменшення антропогенного тиску на довкілля, 
рівень техногенного навантаження залишається високим, а екологічна ситуація - незадовільною. Виходячи із 
специфіки технології здобичі залізорудної сировини, пов'язаної із застосуванням масових вибухів в кар'єрах гірничо-
збагачувальних комбінатів, особливе місце в переліку чинників техногенної дії займають викиди забруднюючих 
речовин при використанні вибухових речовин. Велика концентрація в р.. Кривому Розі підприємств різних галузей 
виробництва, а також постійне збільшення кількості транспортних засобів визначили необхідність проведення 
моніторингових спостережень за забрудненням атмосферного повітря міста і поширенням забруднюючих речовин на 
його території. 
За оперативними даними підприємств ГМК міста викиди забруднюючих речовин в повітря 2015 р. склали 315,4 
тыс.т, що на 3,6 % менше, ніж в 2014 р. 
Ключові слова: гідрознепилювання пилогазовиділення хвостосховища, відкриті гірничі роботи, техногенна дія. 
Podoynitsyn I.P. Analysis of organizational and technical measures of environmental safety in the open development of 
mineral deposits 
The analysis of modern organizationally-technical measures of affecting is executed ecological safety of mining regions with 
the open method of working mine and the further ways of their perfection are certain. 
An ecological situation in г. Krivy Rih appeared under act of the protracted intensive activity of enterprises of mining, metal-
lurgical, machine - building, chemical industry, enterprises of heat of energy of and production of building materials. In the 
Криворожском pool 8 is located from 11 enterprises of Ukraine on a booty and processing of iron - ore raw material. In all 
on territory of city 109 industrial enterprises, being the sources of contamination of environment, are located. Gross extrass 
13 largest enterprises is pollutants of atmospheric air of mountain metallurgy of complex (ПАО "Ингулецкий ore mining 
and processing combine", ОАО of "ArselorMittal Kryvy Rih, joint - stock Company the "Krivy Rih plant of mountain 
equipment", ОАО of "Dry Beam", ОАО of the "South ore mining and processing combine", ОАО" of the Central ore mining 
and processing combine", ОАО" of the North ore mining and processing combine", ОАО of "Хайдельберг Cement 
Ukraine", ГП" Krivy Rih heat централь", ПАО" the Krivy Rih iron - ore combine", ОАО" of the Mariupol metallurgical 
combine the name of Ilich", ГОК" Укрмеханобр "КП" Криворожтеплосеть") make 99,7% of general extrass from the sta-
tionary sources of extrass on a city. On the whole, in spite fact that the last years there is a tendency to diminishing of anthro-
pogenic pressure on an environment, level of the technogenic loading remains high, and ecological situation - unsatisfactory. 
Coming from the specific of technology of booty iron - ore raw material, constrained with the use of mass explosions in the 
careers of ore mining and processing combines, the special place in the list of factors technogenic influence is occupied by 
the extrass of contaminents at the use of explosives. There is a large concentration in. Crooked Horn of enterprises of differ-
ent industries of production, and also the permanent increase of amount of transport vehicles was defined necessity of realiza-
tion of the monitoring watching contamination of atmospheric air of city and distribution of contaminents on his territory. 
From on-line data of enterprises of ГМК of city the extrass of contaminents in air 2015 made 315,4 тыс.т, that on 3,6 % less 
than, than in 2014 
Keywords: hydrodedusting of ardor gas of selection, slime, open mountain works, technogenic influence. 
________________________________ 
УДК 622.684 
Гірін В.С., Гірін І.В.  Про перспективи доцільності використання екологічно чистих видів автомобільного пально-
гоив в Україні 
У всьому світі автомобільний транспорт розвивається швидкими темпами, і як наслідок, забруднюється довкілля, 
особливо у розвинених регіонах та прилеглих територіях. Дана обставина потребує необхідності проведення аналізу 
рівня небезпеки продуктами, які виділяються при роботи двигунів внутрішнього згоряння при їх використанні. 
Основним джерелом продуктів забруднення є автомобільні пального, яких в останні роки з’явилося у великій їх різ-
номанітності, у тому числі бензини різних марок, дизельні пального, що отримуються з різної початкової сировини і 
їх сумішей в різноманітних поєднаннях. З'явилося багато альтернативних видів пального, таких як газоподібні вуг-
леводні, різні спирти, ефіри, водень, біоетаноли, радіоактивні речовини і ін. Важливою обставиною є при цьому по-
казники економічного характеру. Про питання доцільності й перспективи використання альтернативних видів 
автомобільного пального в Україні думки багатьох фахівців розходяться. Фахівці правління Біоенергетичної 
асоціації України відносяться критично до виробництва біоетанолу і біодизеля в нашій країні через те, що значна 
частина нашого автотранспорту не пристосована за технічними характеристиками до використання сумішевих мо-
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торних палив, при цьому не виконуються норми Енергетичного співтовариства по вихлопу парникових газів, а також 
вищій вартості одиниці енергії. В УкрНДІ "Автотранспроект" провели дослідження про дію етанолу на різні 
матеріали і встановили, що при змісті 7 % етанолу в біопаливі не робить негативного впливу на процеси згорання, а 
при змісті більше 10% картина протилежна і вимагається адаптація до нього паливних систем. 
У представленій роботі виконано аналіз досвіду Європи, де біопального застосовуються вже багато років, а також 
повідомлень Національного інституту стандартів і технологій США Київський інститут споживчих експертиз вста-
новив, що при використанні сумішей бензину з етанолом потужність двигуна може підвищуватися, але з одночасною 
витратою пального. Фахівці ж компанії "Техсервис" стверджують, що змін при експлуатації двигунів внутрішнього 
згорання не встановлено, а негативне наслідки пов' язані з неякісним продуктом. Що стосується думки інших вітчиз-
няних фахівців, то вони стверджують, що при вмісті в бензині 40% етилового спирту кількість шкідливих речовин 
порівняно зі звичайним бензином потужність двигуна підвищується на 3-4%, а витрата пального при цьому на 8 %. 
У результаті наведеного вище виникла необхідність провести огляд і аналіз опублікованих робіт в цьому напрямі. 
Ключові слова: дизельне пальне, бензини, довкілля, біопальнео, етанол. 
Гирин В.С., Гирин И.В.  О перспективах целесообразности использования экологически чистых видов автомобиль-
ного горючего в Украине 
Во всем мире автомобильный транспорт развивается быстрыми темпами, и как следствие, загрязняется окружающая 
среда, особенно в развитых регионах и прилегающих территориях. Данное обстоятельство нуждается в необходимо-
сти проведения анализа уровня опасности продуктами, которые выделяются при работы двигателей внутреннего 
сгорания при их использовании. 
Основным источником продуктов загрязнения является автомобильные топлива, которых в последние годы появи-
лось в большом их разнообразии, в том числе бензины разных марок, дизельные топлива, получаемые из различного 
исходного сырья и их смесей в разнообразных сочетаниях. Появилось много альтернативных видов топлива, таких 
как газообразные углеводороды, различные спирты, эфиры, водород, биоэтанолы, радиоактивные вещества и другие. 
Немаловажным обстоятельством являются при этом показатели экономического характера. О вопросе целесообраз-
ности и перспективах использования альтернативных видов автомобильных топлив в Украине мнения многих спе-
циалистов расходятся. Специалисты правления Биоэнергетической ассоциации Украины относятся критически к 
производству биоэтанола и биодизеля в нашей стране из-за того, что значительная часть нашего автотранспорта не 
приспособлена по техническим характеристикам к использованию смесевых моторных топлив, при этом не выпол-
няются нормы Энергетического сообщества по выхлопу парниковых газов, а также более высокой стоимости едини-
цы энергии. В УкрНИИ «Автотранспроект» провели исследования о воздействии этанола на различные материалы и 
установили, что при содержании 7 % этанола в биотопливе не оказывает негативного влияния на процессы сгорания, 
а при содержании более 10% картина противоположная и требуется адаптация к нему топливных систем. 
В представленной работе проведен анализ опыта Европы, где биотоплива применяются уже много лет, а таакже соо-
бщений Национального института стандартов и технологий США Киевский институт потребительских експертиз 
установил, что при использовании смесей бензина с этанолом мощность двигателя может повышаться, но с одно-
временным расходом топлива. Специалисты же компании «Техсервис» утверждают, что изменений при эксплуата-
ции двигателей внутреннего сгорания не установлено, а негативные последствия связаны с некачественным продук-
том. Что касается мнения других отчественных специалистов, то они утверждают, что при содерждании в бензине 
40% этилового спирта количество вредных веществ по сравнению с обычным бензином мощность двигателя повы-
шается на 3-4%, а расход топлива при этом на 8 %. 
В результате приведенного возникла необходимость провести обзор и анализ опубликованных работ в данном на-
правлении. 
Ключевые слова: дизельное топливо, бензины, окружающая среда, биотопливо, этанол. 
Girin V.S., Girin I.V. About the prospects of expediency of the use ecologically of clean types of mogas in Ukraine 
In the whole world a motor transport develops rapid rates, and as a result, an environment is contaminated, especially in the 
developed regions and adjoining territories. This circumstance needs necessity of realization of analysis of level of danger 
foods which are distinguished at works of combustion engines at their use. 
The basic source of foods of contamination are motor-car fuels which the last years appeared in their large variety, including. 
petrols of different brands, diesel fuels, got from a different feedstock and their mixtures in various combinations. Many 
alternative types of fuel appeared, such as gaseous hydrocarbons, different alcohols, ethers, hydrogen, bioethanols, 
radionuclidess et al. A not insignificant circumstance are here indexes of economic character. About the question of 
expediency and prospects of the use of alternative types of motor-car fuels in Ukraine of opinion of many specialists go 
away. The specialists of rule of Biopower association of Ukraine behave critically to the production of bioethanol and 
biodiesel in our country because considerable part of our motor transport is not adjusted on technical descriptions to the use 
of blenderized motor fuels, here the norms of the Power association are not executed on the exhaust of greenhouse gases, and 
also higher cost of unit of energy. In УкрНИИ "Автотранспроект" conducted researches about affecting of ethanol different 
materials set that at maintenance 7 % an ethanol in a biopropellant does not render negative influence on the processes of 
combustion, and at maintenance more than a 10% picture is opposite and adaptation is required to him fuel systems. 
The analysis of experience of Europe is conducted in the presented work, where biopropellants are used already many years, 
and таакже reports of the National institute of standards and technologies of the USA the Kyiv institute of consumer експер-
тиз set that at the use of mixtures of petrol with an ethanol engine power can rise, but with the simultaneous expense of fuel. 
The specialists of company "Техсервис" assert that changes it is not set during exploitation of combustion engines, and нега-
тивне consequences are related to the off-grade product. In respect of opinion of other отчественных specialists, then they 
assert that at содерждании in petrol of 40 % of ethyl spirit amount of harmful matters as compared to ordinary petrol engine 
power rises on 3-4 %, and expense of fuel here on 8 %. 
As a result of the above-mentioned there was a necessity to conduct a review and analysis of the published works in this 
direction. 
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Keywords: diesel fuels, petrols, environment, biopropellants, ethanol. 
________________________________ 
УДК 550.83: 658.562.07 
Азарян А.А., Гриценко А.Н. Исследование экспресс-анализа содержания общего железа в руде с использованием 
гамма-излучения 
Рассмотрены факторы, показывающие на точность определения полезного компонента при экспресс методе. Описа-
но из каких слагаемых состоит погрешность изменения, и приводиться влияющих факторов и теоретические обосно-
вание этих величин. Описаны результаты лабораторных исследований по определению аппаратурной погрешности, 
а также  влияние точности калибровочных коэффициентов для пересчёта измеренной величины интегрального пото-
ка гамма-излучения в содержание полезного компонента. Определено оптимальное количество измерений для экс-
пресс-анализа проб, при котором обеспечивается необходимая точность измерения для технологического процесса 
добычи и подготовки руд. 
Сейчас предприятия отрасли выпускают весь спектр железорудного сырья: кусковую и мелкую, железорудный кон-
центрат, окатыши и агломерат. 
Украина входит в число первой десятки стран мира по производству железорудного сырья. На её территории распо-
лагается 6 % мировых запасов железной руды. 
Целью данной работы является исследования и классификация погрешностей рудничных радиометров, а также вы-
бор наиболее точного метода оперативного контроля качества железорудного сырья. 
Как известно, при определении содержания полезного компонента гамма-гамма методом, основная суммарная по-
грешность состоит из аппаратурной, неравномерностью вещественного состава в пробе, геометрии измерения и гра-
нулометрического состава проб. 
Аппаратурная погрешность измерений состоит из погрешности обусловленной вероятностным характером распада 
используемого радионуклида, временной погрешности, связанной с нестабильностью во времени параметров работы 
регистрирующего излучение тракта, а также погрешностей аппроксимации.  
В настоящее время предприятия отрасли выпускают весь спектр железорудного сырья: кусковую и мелкую, железо-
рудный концентрат, окатыши и агломерат. Производственные мощности, которыми они располагают, позволяют не 
только обеспечить сырьем отечественные металлургические заводы, но и экспортировать значительную часть про-
дукции [1]. 
Целью данной работы является исследование и классификация погрешностей рудничных радиометров, а также вы-
бор наиболее точного метода оперативного контроля качества железорудного сырья. 
Ключевые слова: минеральное сырье, радионуклиды, качество минерального сырья, рудничный радиометр. 
Азарян А.А., Гриценко А.М. Дослідження експрес-аналізу змісту загального заліза в руді з використанням гамма-
випромінювання 
Розглянуто фактори, що впливають на точність визначення корисного компонента при експрес методі. Описано, з 
яких чинників (складових частин) складається похибка виміру, і приводитися опис факторів, що впливають, а також 
теоретичні обґрунтування цих величин. Описано результати лабораторних досліджень з визначення апаратурної 
похибки. Описано вплив точності калібрувальних коефіцієнтів для перерахунку вимірюваної величини інтегрально-
го потоку гамма-випромінювання в вміст корисного компонента. Також приводиться аналіз способів підготовки 
проб і способів проведення аналізу на порошкових пробах. Зіставлені результати, виявлено спосіб, при якому, проба 
ущільнена і опромінюється матеріал проби зверху, при цьому забезпечуються найкращі результати по збіжності і 
контрастності, що в результаті, гарантує мінімальну похибку вимірювання. Виявлено, що похибка визначення вмісту 
корисного компонента в значній мірі залежить від кількості вимірювань. Визначено оптимальну кількість вимірю-
вань для експрес аналізу проб, що дорівнює трьом, при цьому забезпечується необхідна точність вимірювання для 
технологічного процесу видобутку і підготовки руд. 
Україна входить до числа першої десятки країн світу по виробництву залізорудної сировини. На її території 
розташовується 6 % світових запасів залізної руди. 
Зараз підприємства галузі випускають увесь спектр залізорудної сировини : кускову і дрібну, залізорудний концен-
трат, окатиші і агломерат. 
Метою цієї роботи є дослідження і класифікація погрішностей копальневих радіометрів, а також вибір найбільш 
точного методу оперативного контролю якості залізорудної сировини. 
Як відомо, при визначенні змісту корисного компонента гамма-гамма методом, основна сумарна погрішність 
складається з апаратурної, нерівномірністю речового складу в пробі, геометрії виміру і гранулометричного складу 
проб. 
Апаратурна погрішність вимірів складається з погрішності обумовленою імовірнісним характером розпаду викори-
стовуваного радіонукліда, тимчасової погрішності, пов'язаної з нестабільністю в часі параметрів роботи 
реєструючого випромінювання тракту, а також погрішностей апроксимації.  
Нині підприємства галузі випускають увесь спектр залізорудної сировини : кускову і дрібну, залізорудний концен-
трат, окатиші і агломерат. Виробничі потужності, які вони мають в розпорядженні, дозволяють не лише забезпечити 
сировиною вітчизняні металургійні заводи, але і експортувати значну частину продукції [1]. 
Метою цієї роботи є дослідження і класифікація погрішностей рудничних радіометрів, а також вибір найбільш точ-
ного методу оперативного контролю якості залізорудної сировини. 
Ключові слова: мінеральна сировина, радіонукліди, якість мінеральної сировини, рудничний радіометр. 
Azarjan A.A., Grytsenko A.M. Research of expressanalysis of maintenance of general iron in ore with the use of gamma-
radiation 
In the article reviewed the factors of influencing on the precision of determination of the useful component in the rapid 
method. Described which includes components of error change, and cited influencing factors and theoretical justification of 
these values. Describes the results of laboratory research to determine the instrumental error and the accuracy impact of cali-
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bration factors to convert the measured values of the integral flux of gamma radiation in the content of useful component. 
The optimal number of measurements for the rapid analysis of samples, which ensures the required measurement accuracy 
for the technological process of extraction and preparation of ores. 
Ukraine is included in the number of the first ten of the world countries on the production of iron-ore raw material. On her 
territory 6 % world supplies of iron-stone are situated. 
Now the enterprises of industry produce all spectrum of iron-ore raw material : cobbed and shallow, iron-ore concentrate, 
pellets and agglomerate. 
Ukraine is included in the number of the first ten of the world countries on the production of iron-ore raw material. On her 
territory 6 % world supplies of iron-stone are situated. 
A purpose hired is researches and classification of errors of mine radiometers, and also choice of the most exact method of 
operative control of quality of iron-ore raw material. 
As is generally known, at determination of maintenance of useful component gamut-gamut by a method, a basic total error 
consists of apparatus, by the unevenness of material composition in a test, geometry of measuring and grain-size distribution 
of tests. 
The apparatus error of measuring consists of error conditioned by probabilistic character of disintegration of used радионук-
лида, temporal error, related to instability in time of parameters of work of recording a radiation highway, and also errors of 
approximation.  
Presently the enterprises of industry produce all spectrum of iron-ore raw material : cobbed and shallow, iron-ore concen-
trate, pellets and agglomerate. Production capacities which they dispose allow not only to provide raw material domestic 
metallurgical plants but also export considerable part of products [1]. 
A purpose hired is research and classification of errors of mine radiometers, and also choice of the most exact method of 
operative control of quality of iron-ore raw material. 
Keywords: mineral raw material, радионуклиды, quality of mineral raw material, mine radiometer. 
________________________________ 
УДК 622.755-52: 681.513.6 
Миколенко А.В.  Дослідження системи автоматичного керування гідроциклоном з використанням адаптивного ре-
гулятора зі схемою швидкісного градієнту 
Для отримання в зливі гідроциклону часточок руди однакового розміру, важливим процесом є підтримання 
щільності залізорудної пульпи на деякому сталому рівні. Це можливо при використанні технологічного зумпфа, що 
розташовується перед гідроциклоном. Залізорудна пульпа потрапляє до технологічного зумпфа нерівномірними 
порціями, та найчастіше має неоднорідну щільність. Це може бути обумовлено як різним мінералогічним складом 
сировини, так і неякісним процесом подрібнення. Тому для підтримання сталого рівня пульпи, є важливим питанням 
регулювання подачі додаткової води в технологічний зумпф. На сьогодення регулювання рівня пульпи в 
технологічному зумпфі є основним способом впливу на роботу гідроциклона. При змінні рівня сировини в 
технологічному зумпфі при подачі додаткової води також змінюється і щільність залізорудної пульпи. Неконтрольо-
вана зміна щільності може стати причиною потрапляння до зливу гідроциклона різних за розміром часточок руди, 
що в свою чергу впливає на якість класифікації залізорудної пульпи. 
У статті розглянуто актуальні питання ефективності процесу класифікації залізорудної пульпи в комплексі 
технологічний зумпф-гідроциклон. Обґрунтовано питання важливості якісного процесу класифікації вхідної сирови-
ни в гідроциклоні при зміні гранулометричного складу залізорудної пульпи в процесі роботи гідроциклона. Синтезо-
вано та досліджено роботу адаптивного регулятора зі схемою швидкісного градієнту при впливах на об’єкт керуван-
ня параметричних збурень. Проаналізовано поведінку регулятора при змінах амплітуд параметричних збурень, та 
при зміні кількості збурюючих факторів, що негативно впливають на об’єкт керування під час його роботи. Виявле-
но, що при використанні адаптивного регулятора зі схемою швидкісного градієнту, похибка керування значно 
зменшується, що є прямим показником доцільності використання досліджуваного регулятора. Таким чином, вказано 
напрямок подальших досліджень – розвиток автоматичних систем керування гідроциклоном в умовах зміни грану-
лометричного складу пульпи. 
Ключові слова: гідроциклон, адаптивна система керування, регулятор, схема швидкісного градієнту. 
Mikolenko A.V.  Research of the system of automatic control hydrotsiklon with the use of adaptive regulator with the chart 
of speed gradient 
For getting ore particles of the same size in the hydrocyclone, an important process is to maintain the density of iron ore 
slurry at a certain constant level. This is possible using technological sump, located before the hydrocyclone. Iron ore pulp 
enters the sump technology uneven portions, and often has a non - uniform density. This may be due to the different minera-
logical composition of raw materials and low - quality grinding process. Therefore, to maintain a constant pulp level, there 
are important issues of regulation of submission of additional water in the sump. Today, the pulp level control in the sump is 
the main way the impact on the work of the hydrocyclone. When you change the level of pulp in the process feeding addi-
tional water in the sump, and also changes the density of the iron ore slurry. An uncontrolled change in the density may cause 
a getting a different sized ore particles in the hydrocyclone overflow, which in turn affects the quality classification of iron 
ore pulp. 
The article deals with topical issues of the effectiveness of the classification process iron ore pulp in a complex technological 
sump - hydrocyclones. Justified the question of the importance of quality of incoming raw materials in the process of classi-
fying hydrocyclone when changing the particle size distribution of iron ore slurry during operation of the hydrocyclone. Syn-
thesized and studied the work of adaptive controller with scheme of speed gradient when subjected to parametric perturba-
tions of the control object. Analyzed controller behavior with changes parametric perturbation amplitude, and when you 
change the number of disturbing factors affecting the management of the object while it is running. It was found that by using 
adaptive controller with scheme of the speed gradient control error is significantly reduced, which is an indicator of the feasi-
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bility of using the tested controller. Thus, given the direction of further research - development hydrocyclone automatic con-
trol systems in conditions in the changing composition of the particle size distribution of the pulp. 
Keywords: hydrotsiklon adaptive control system, regulator, chart of speed gradient. 
Миколенко А.В.  Исследование системы автоматического управления гидроциклоном с использованием адаптивно-
го регулятора со схемой скоростного градиента 
Для получения в сливе гидроциклона частиц руды одинакового размера, важным процессом является поддержание 
плотности железорудного пульпы на некотором постоянном уровне. Это возможно при использовании технологиче-
ского зумпфа, что располагается перед гидроциклоном. Железорудная пульпа попадает в технологический зумпф 
неравномерными порциями, и чаще всего имеет неоднородную плотность. Это может быть обусловлено как различ-
ным минералогическим составом сырья, так и некачественным процессом измельчения. Поэтому для поддержания 
постоянного уровня пульпы, есть важным вопросом регулирование подачи дополнительной воды в технологический 
зумпф. В наши дни регулирование уровня пульпы в технологическом зумпфе является основным способом воздей-
ствия на работу гидроциклона. При изменении уровня сырья в технологическом зумпфе при подаче дополнительной 
воды, также меняется и плотность железорудной пульпы. Неконтролируемое изменение плотности может стать при-
чиной попадания в слив гидроциклона различных по размеру частиц руды, что в свою очередь влияет на качество 
классификации железорудного пульпы. 
Рассмотрены актуальные вопросы эффективности процесса классификации железорудного пульпы в комплексе тех-
нологический зумпф-гидроциклонах. Обоснованно вопрос важности качественного процесса классификации входя-
щего сырья в гидроциклон при изменении гранулометрического состава железорудного пульпы в процессе работы 
гидроциклона. Синтезировано и исследовано работу адаптивного регулятора со схемой скоростного градиента при 
воздействиях на объект управления параметрических возмущений. Выполнен анализ поведения регулятора при из-
менениях амплитуд параметрических возмущений, и при изменении количества возмущающих факторов, негативно 
влияющих на объект управления во время его работы. Выявлено, что при использовании адаптивного регулятора со 
схемой скоростного градиента, погрешность управления значительно уменьшается, что является прямым показате-
лем целесообразности использования исследуемого регулятора. Таким образом, указано направление дальнейших 
исследований - развитие автоматических систем управления гидроциклоном в условиях изменения гранулометриче-
ского состава пульпы. 
Ключевые слова: гидроциклон, адаптивная система управления, регулятор, схема скоростного градиента. 
________________________________ 
УДК 658.38:621.1 
Мовчан О.Г., Лосьев К.В. Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков 
трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения 
Цель. Целью данной работы является разработка способов повышения безопасности труда при эксплуатации и ре-
монтах теплотрасс. Также необходимо выявить наиболее травмоопасные специальности работников предприятий 
теплоснабжения, уменьшив аварийную производственную нагрузку на них. Уменьшение аварийных работ может 
быть достигнуто путем проведения профилактических работ на теплотрассах, сокращая при этом образом   количе-
ство опасных работ а так же трудовые и материальные затраты связанные с их выполнением. 
Методы исследования. Исследования проводились с использованием математико-статистичекого метода     экс-
пертных оценок. Данный метод позволяет оперативно выявить наиболее проблемные и затратные работы предпри-
ятий теплоснабжения возникающие как в процессе эксплуатации оборудования и теплотрасс так и с внезапными 
аварийными ситуациями. Таким образом можно определить перечень профилактических работ которые должны 
быть выполнены в первую очередь. 
Научная новизна. Исследования с использованием математико-статистического метода экспертных оценок позво-
лят быстро определить проблемы при организации профилактических ремонтов на предприятиях теплоснабжения.  
Практическая значимость. Полученные  выводы по результатам исследований позволят розработать рекомендации 
по уменьшению количества аварийных работ на теплотрассах. Определив наиболее травмоопасные специальности 
предприятий теплоснабжения необходимо уменьшить производственную нагрузку связанную с аварийными работа-
ми через проведение профилактических работ на наиболее потенциально опасных аварийных участках. 
Розработанные рекомендации на основе математико-статистического метода экспертных оценок позволят улучшить 
производство организационных работ по ликвидации аварийных участков теплотрасс и снизить   количество ава-
рийных работ, что в свою очередь, уменьшит заболеваемость работников предприятий теплоснабжения и повысит 
безопасность труда особенно в осенне-зимний период года, а также сократит экономические потери от ликвидации 
аварийных ситуаций и лечения заболевших работников теплогенерирующих предприятий. 
Результаты. Как показал анализ проведенных исследований наиболее значимыми в определении очередности про-
ведения работ на предприятиях, являются прогнозирование аварийных участков теплотрасс и совершенствование 
организационных ремонтных работ на теплотрассах. На основании профилактических графиков ремонтных работ 
можно составить первоочередность замены труб аварийных участков, что намного облегчит планирование ремонт-
ных работ по замене аварийных участков трубопроводов. Наиболее травмоопасными специальностями являются 
газосварщик и электросварщик. Условия их работы эксперты определяют как опасные и вредные.  
Ключевые слова: экспертная оценка, математико-статистический метод экспертных оценок, баллы оценки. 
Мовчан О.Г., Лосьев К.В. Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков 
трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения 
Мета. Метою даної роботи є розробка способів підвищення безпеки праці при експлуатації і ремонтах тепломереж. 
Також необхідно виявити найбільш травмонебезпечні спеціальності працівників підприємств теплопостачання, 
зменшивши аварійне виробниче навантаження на них. Зменшення аварійних робіт може бути досягнуто шляхом 
проведення профілактичних робіт на тепломережах, скорочуючи при цьому кількість небезпечних робіт а так само 
трудові та матеріальні витрати пов'язані з їх виконанням. 
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Методи дослідження. Дослідження проводилися з використанням математико-статистичного методу експертних 
оцінок. Даний метод дозволяє оперативно виявити найбільш проблемні та витратні роботи підприємств теплопоста-
чання  котрі виникають як в процесі експлуатації обладнання і теплотрас так і з раптовими аварійними ситуаціями. 
Таким чином можна визначити перелік профілактичних робіт які повинні бути виконані в першу чергу. 
Наукова новизна. Дослідження з використанням математико-статистичного методу експертних оцінок дозволять 
швидко визначити проблеми при організації профілактичних ремонтів на підприємствах теплопостачання. 
Практична значимість. Отримані висновки за результатами досліджень дозволять розробити рекомендаціі, щодо 
зменшення кількості аварійних робіт на теплотрасах. Визначивши найбільш травмонебезпечні спеціальності 
підприємств теплопостачання необхідно зменшити виробниче навантаження пов'язанє з аварійними роботами через 
проведення профілактичних робіт на найбільш потенційно небезпечних аварійних ділянках. 
 Розробленні рекомендації на основі математико-статистичного методу експертних оцінок дозволять поліпшити ви-
робництво організаційних робіт по ліквідації аварійних ділянок тепломереж і знизити кількість аварійних робіт, що в 
свою чергу, зменшить захворюваність працівників підприємств теплопостачання та підвищить безпеку праці особ-
ливо в осінньо-зимовий період року, а також скоротить економічні втрати від ліквідації аварійних ситуацій і ліку-
вання хворих працівників теплогенеруючих підприємств. 
Результати. Як показав аналіз проведених досліджень найбільш значущими у визначенні черговості проведення 
робіт на підприємствах є прогнозування аварійних ділянок тепломереж і вдосконалення організаційних ремонтних 
робіт на теплотрасах. На підставі профілактичних графіків ремонтних робіт можна скласти першочерговість заміни 
труб аварійних ділянок, що набагато полегшить планування ремонтних робіт по заміні аварійних ділянок трубопро-
водів. Найбільш травмонебезпечними спеціальностями є газозварник та електрозварник. Умови їх роботи експерти 
визначають як небезпечні і шкідливі. 
Ключові слова: експертна оцінка, математико-статистичний метод експертних оцінок, бали оцінки. 
Мовчан О.Г., Лосьев К.В. Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков 
трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения 
Goal. The purpose of this work is to develop the ways for improving of safe work  during the operation and repair of heating 
mains. It is also necessary to identify the most traumatic occupations of workers in heat supply enterprises, reducing the 
emergency workload on them. The reduction of emergency works can be achieved by carrying out preventive works on heat-
ing mains, while reducing the number of dangerous jobs and also the labor and material costs associated with their implemen-
tation. 
Methods of research. The research was carried out using the mathematical-statistical method of expert assessments. This 
method allows you to identify quickly the most problematic and costly work of the enterprises of  heat supply arising both in 
the process of operation of  the equipment and heating mains and with sudden emergency situations. Thus, it is possible to 
determine the list of preventive works that must be performed in the first place. 
Scientific novelty. Studies using the mathematical and statistical method of expert assessments will quickly identify prob-
lems in the organization of preventive repairs at heat supply enterprises. 
Practical significance. The obtained conclusions on the results of the research will make it possible to develop recommenda-
tions for reducing the number of emergency works on heating mains. Having determined the most traumatic specialties of 
heat supply enterprises, it is necessary to reduce the production load associated with emergency work through the provision 
of preventive maintenance at the most potentially dangerous emergency sites.The developed recommendations based on the 
mathematical and statistical method of expert assessments will improve the production of organizational works for the liqui-
dation of emergency sections of  heating mains and reduce the number of emergency works, which in turn will reduce the 
incidence of workers in heat supply enterprises and increase labor safety, especially in the autumn-winter period of the year. 
It also will reduce economic losses from liquidation of emergency situations and treatment of sick workers of  heat-
generating enterprises. 
Results. As the analysis of conducted studies showed the most significant in determining of  the work order at enterprises, 
are the forecasting of emergency sections of  heating mains and improving organizational repairs on heating mains. On the 
basis of preventive maintenance schedules, it is possible to prioritize the replacement of pipes in emergency areas, which will 
greatly facilitate the planning of repair works to replace emergency sections of pipelines. The most traumatic specialties are a 
gas welder and an electric welder. The conditions of their work experts define as dangerous and harmful. 
Key words: expert evaluation, mathematical and statistical method of expert assessments, scores. 
________________________________ 
УДК 622.788.36 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю. Автоматизация процесса выделения и загрузки материала постели на ко-
лосниковую решетку агломерационной машины 
Исследованы причины неэффективной работы технологических схем по обеспечению агломерационных машин ма-
териалом постели в процессе их эксплуатации. Предложен новый подход к выделению материала постели и его за-
грузки на колосниковую решетку с использование системы автоматического регулирования. 
Главной частью агломерационной машины является комплект спекательных тележек, снабженных колосниковой 
решеткой. Тележки двигаются по замкнутым направляющим, включающим прямолинейные верхний и нижний уча-
стки и криволинейные участки в головной и хвостовой (разгрузочной) частях машины.Слой постели предназначен 
для защиты колосников от перегрева, следовательно, увеличения их долговечности, исключает приплавление кусков 
агломерата к колосникам, обеспечивая свободный его сход с машины, а также уменьшает просыпь шихты через ще-
ли решетки. Недостаточное количество материала постели вызывает пригары, унос мелких фракций шихты, вредные 
прососы, т. е. ухудшение процесса спекания агломерата.  
На количество постели и газопроницаемость шихты существенное влияние оказывает конструкция загрузочного 
устройства агломерационной машины. На базе устройства авторы статьи разработали способ стабилизация высоты 
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слоя материала постели на колосниковой решетке агломерационной машины, который включает разделение окомко-
ванной шихты по крупности на две фракции - постель и кондиционную шихту.   
Применение предлагаемого способа стабилизация высоты слоя постели на колосниковой решетке агломерационной 
машины обеспечивает стабильность высоты слоя постели и слоя кондиционной шихты, что создает благоприятные 
условия для процессов зажигания и спекания шихты. Материалом постели служат крупные фракции окомкованной 
шихты, имеющие меньшую концентрацию топлива, в то время как в верхних слоях шихты концентрация топлива 
будет выше. 
Для загрузки шихты и постели на колосниковую решетку используют загрузочное устройство, включающее бункер 
постели, 6арабанный питатель шихты или электровибрационный питатель и наклонный загрузочный лоток. В этих 
загрузочных устройствах барабанный питатель дополнительно уплотняет шихту, не удобен для автоматизации. Вы-
дача шихты вибрационным питателем также идет уплотненным слоем, причем на разгрузочном конце питателя про-
исходит ссыпание шихты с периодическим скалыванием слоя и падением порций шихты.  
Ключевые слова: спекание агломерата, слой материала постели, просыпь шихты, автоматическое регулирование 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Бєлоножко В.Ю. Автоматизація процесу виділення і завантаження матеріалу ліжка на ко-
лосникові грати агломераційної машини 
Досліджені причини неефективної роботи технологічних схем з забезпечення агломераційних машин матеріалом 
пóстілі в процесі їх експлуатації. Запропоновано новий підхід до виділення матеріалу пóстілі і його завантаження на 
колосникові решітки з використання системи автоматичного регулювання. 
Шар пóстілі призначений для захисту колосників від перегрівання, отже, збільшення їх довговічності, виключає 
приплавлення шматків агломерату до колосників, забезпечуючи вільний його схід з машини, а також зменшує про-
сип шихти через щілини решіток. Недостатня кількість матеріалу пóстілі викликає пригари, віднесення дрібних 
фракцій шихти, шкідливі просмоктування, тобто погіршення процесу спікання агломерату.  
На кількість пóстілі і газопроникність шихти істотний вплив чинить конструкція завантажувального пристрою 
агломераційної машини. На базі пристрою автори статті розробили спосіб стабілізація висоти шару матеріалу пóстілі 
на колосникових гратах агломераційної машини, який включає розподіл окомкованной шихти по великій на дві 
фракції - пóстіль і кондиційна шихта.  
Застосування пропонованого способу стабілізація висоти шару пóстілі на колосникових решітках агломераційної 
машини забезпечує стабільність висоти шару пóстілі і шару кондиційної шихти, що створює сприятливі умови для 
процесів запалення і спікання шихти. Матеріалом ліжка служать великі фракції окомкованной шихти, що мають 
меншу концентрацію палива, тоді як у верхніх шарах шихти концентрація палива буде вища.  
Ключові слова: великі фракції, концентрація палива, шихта, агломераційні машини. 
Rud' Ju.S., Kucher V.I., Belonozko V.Ju. Automation of process of selection and loading of material of bed on the fur-
nace-bar grate of sintering machine 
Reasons of uneffective work of flowsheets are investigational on providing of sintering machines material of bed in the proc-
ess of their exploitation. The new going near the selection of material to the bed and his loading is offered on a furnace-bar 
grate with the use of the system of automatic control. 
The layer of bed is intended for protecting of furnace-bars from an overheat, consequently, increases of their longevity, 
eliminates приплавление of pieces of agglomerate to the furnace-bars, providing his free tails from a machine, and also di-
minishes просыпь charge through the cracks of grate. The insufficient amount of material of bed causes пригары, taking 
away of shallow factions of charge, harmful прососы, id est worsening of process of спекания of agglomerate.  
On the amount of bed and gas-penetrability of charge substantial influence is rendered by the construction of loading device 
of sintering machine. On the base of device the authors of the article worked out a method stabilizing of height of layer of 
material of bed on the furnace-bar grate of sintering machine, which includes the division of окомкованной charge on a 
largeness on two factions - bed and standard charge.  
Application of the offered method stabilizing of height of layer of bed on the furnace-bar grate of sintering machine provides 
stability of height of layer of bed and layer of standard charge, that creates favourable terms for the processes of lighting and 
спекания of charge. Material of bed large factions of окомкованной charge, having a less concentration of fuel, serve as, 
while in the epiphases of charge the concentration of fuel will be higher.  
Key words: large factions, concentration of fuel, charge, sintering machines. 
________________________________ 
УДК 331.47: 622.272 
Швидкий М.І., Афанасьєв В.Д., Гненна О.В. Про деякі особливості оцінки ризиків під час підземного видобутку 
залізних руд  
Показник професійного ризику є один із важливих факторів у системі охорони праці, який повинен відповідати ви-
могам об’єктивної оцінки і можливістю управління станом професійних захворювань. Ряд із розроблених методик 
оцінки професійних ризиків не відповідають цим вимогам і це визначає необхідність подальших досліджень, особ-
ливо в діапазоні дії шкідливих факторів, під час добутку залізних руд в підземних умовах. Результати досліджень 
умов праці на основі даних атестації робочих місць показують, що вони визначаються пилом фіброгенної дії з пере-
вищеннями ГДВ до 8-9 раз, шуму до 30 дБА, вібрації до 13 дБV, тяжкості до 2 разів. Визначено діапазони та об’єкти 
досліджень шкідливих факторів, професій, стажу роботи та віку працівників. Приведені дані про стан професійних 
захворювань в Україні, металургійній та гірничорудній промисловості. Вказано на ряд причин, які визначають особ-
ливості динамічного розвитку та прогнозування професійних захворювань до 2020 року, які підтверджують зростан-
ня професійних захворювань починаючі від 2010 року до середнього рівня 215 працівників у рік. Виконано аналіз 
оцінки професійного ризику згідно Британського стандарту ВS-8800 і його використання для професії електрогазо-
зварника. Використання сумісної оцінки небезпечних та шкідливих факторів для підтвердження комплексної оцінки 
є однією із недоліків , крім того оцінка виконується в балах, тобто суб’єктивним методом. Наведені дані про основні 
вимоги до оцінки професійних ризиків від дії шкідливих факторів для працівників підземного видобутку залізної 
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руди до основних із яких відноситься: комплексна оцінка від дії основних шкідливих факторів, встановлення залеж-
ності професійних захворювань від інтенсивності комплексної дії шкідливих факторів та залежності впливу на тер-
мін дії цих факторів від величини зменшення рівня професійних захворювань. 
Ключові слова: підземні роботи, умови праці, шкідливі фактори, інтенсивність, термін дії, професійний ризик, про-
фесійне захворювання. 
Швидкий Н.И., Афанасьев В.Д., Гненна Е.В. О некоторых особенностях оценки рисков во время подземной добы-
чи железных руд  
Показатель профессионального риска один из важных факторов в системе охраны труда, который должен отвечать 
требованиям объективной оценки и возможностью управления состоянием профессиональных заболеваний. Ряд из 
разработанных методик оценки профессиональных рисков не отвечают этим требованиям и это определяет необхо-
димость дальнейших исследований, особенно в диапазоне действия вредных факторов, во время произведения желе-
зных руд в подземных условиях. Результаты исследований условий труда на основе данных аттестации рабочих мест 
показывают, что они определяются пылью фіброгенної действия с превышениями ГДВ до 8-9 раз, шуму до 30 дБА, 
вибрации до 13 дБV, тяжести до 2 раз. Определены диапазоны и объекты исследований вредных факторов, профес-
сий, стажа работы и возраста работников. Приведенные даны о состоянии профессиональных заболеваний в Украи-
не, металлургической и горнорудной промышленности. Указано на ряд причин, которые определяют особенности 
динамического развития и прогнозирования профессиональных заболеваний до 2020 года, которые подтверждают 
рост профессиональных заболеваний починаючі от 2010 года до среднего уровня 215 работников в год. Выполнен 
анализ оценки профессионального риска согласно Британского стандарта ВS - 8800 и его использование для профес-
сии электрогазосварщика. Использование совместимой оценки опасных и вредных факторов для подтверждения 
комплексной оценки является одним из недостатков, кроме того оценка выполняется в баллах, то есть субъективным 
методом. Приведенные даны об основных требованиях к оценке профессиональных рисков от действия вредных 
факторов для работников подземной добычи железной руды к основным из которых относится: комплексная оценка 
от действия основных вредных факторов, установления зависимости профессиональных заболеваний от интенсивно-
сти комплексного действия вредных факторов и зависимости влияния на срок действия этих факторов от величины 
уменьшения уровня профессиональных заболеваний. 
Ключевые слова: подземные работы, условия труда, вредные факторы, интенсивность, срок действия, профессио-
нальный риск, профессиональное заболевание. 
Shvydkiy M.I., Afanas'ev V.D., Gnenna E.V. About some features of estimation of risks during the underground booty of 
iron-stones  
Index of occupational take one of important factors in the system of labour which must answer the requirements of objective 
estimation and by possibility of management the state of professional diseases protection. Row from the worked out methods 
of estimation of occupational take does not answer these requirements and it determines the necessity of further researches, 
especially in the range of action of harmful factors, during work of iron-stones in underground terms. The results of 
researches of terms of labour show on the basis of data of attestation of workplaces, that they are determined by the dust of 
фіброгенної action with exceeding of ГДВ to 8-9 times, to noise to 30 дБА, vibrations to 13 дБV, weights to 2 times. 
Ranges and objects of researches of harmful factors, professions, experience of work and age of workers are certain. The 
resulted is given about the state of professional diseases in Ukraine, metallurgical and mining industry. It is indicated on the 
row of reasons, which determine the features of dynamic development and prognostication of professional diseases to 2020, 
which confirm the height of professional diseases of починаючі from 2010 to the middle level 215 workers in a year. The 
analysis of estimation of occupational take is executed in obedience to the British standard of ВS - 8800 and his use for the 
profession of электрогазосварщика. The use of compatible estimation of dangerous and harmful factors for confirmation of 
complex estimation is one of defects, in addition an estimation is executed in bulk-tankers, id est by a subjective method. The 
resulted is given about the basic requirements to the estimation of occupational take from the action of harmful factors for the 
workers of underground booty of iron-stone to basic from which belongs: complex estimation from the action of basic 
harmful factors, establishments of dependence of professional diseases from intensity of complex action of harmful factors 
and dependence of influence for the term of action of these factors from the size of diminishing of level of professional 
diseases. 
Keywords: underground works, terms of labour, harmful factors, intensity, term of action, occupational take, professional 
disease. 
________________________________ 
УДК 519.714: 622.7 
Купин А.И., Моркун Н.В. Распределенная система оптимального управления технологическими процессами обога-
тительного производства на основе динамической пространственно-временной модели 
На основе использования предложенных принципов автоматизированного управления и алгоритмов оптимизации 
технологического процесса обогащения с учетом технологических разновидностей руды разработана общая струк-
турная схема прототипа автоматизированной системы управления обогащением, предназначенная для практической 
реализации. 
Для повышения эффективности функционирования горнорудных предприятий в условиях рыночных отношений 
необходимо снижение себестоимости и энергоемкости технологических процессов добычи и переработки сырья. В 
структуре затрат энергии горнорудными предприятиями доля рудообогатительной фабрики составляет около 20 %, а 
по расходу электроэнергии обогатительный передел является наиболее энергоемким – на него приходится около 
44 % от потребляемого на предприятии объема.  
Эффективность технологических процессов рудообогатительной фабрики зависит от физико-механических и хими-
ко-минералогических характеристик минералого-технологических разновидностей перерабатываемой руды, распре-
деленных по всей протяженности технологических линий обогащения. Однако этот факт в не учитывается в полной 
мере существующими системами управления в частности из-за отсутствия необходимых методов моделирования и 
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управления такими процессами, а также из-за отсутствия способов и средств оперативного контроля характеристик 
руды в технологических потоках. 
В современных условиях совершенствование и интенсификация любых непрерывных технологических процессов 
обогатительных производств не возможно без автоматического контроля, управления и регулирования. Осуществ-
лять оптимальное управление интенсифицированными технологическими процессами крупных и сложных промыш-
ленных объектов без использования новейших методов и средств или не эффективно, или не представляется воз-
можным. Применение методов распределенного оптимального управления взаимосвязанными процессами обогати-
тельного производства является перспективным подходом к решению задачи обеспечения необходимых характери-
стик продукции обогатительного производства в условиях изменения характеристик минералого-технологических 
разновидностей руды. 
В современных условиях совершенствование и интенсификация любых непрерывных технологических процессов 
обогатительных производств не возможно без автоматического контроля, управления и регулирования. Осуществ-
лять оптимальное управление интенсифицированными технологическими процессами крупных и сложных промыш-
ленных объектов без использования новейших методов и средств или не эффективно, или не представляется воз-
можным. Применение методов распределенного оптимального управления взаимосвязанными процессами обогати-
тельного производства является перспективным подходом к решению задачи обеспечения необходимых характери-
стик продукции обогатительного производства в условиях изменения характеристик минералого-технологических 
разновидностей руды. 
Ключевые слова: повышение эффективности, обогатительное производство, автоматизированное управление, про-
странственно-временное моделирование. 
Купін А.І., Моркун Н.В. Розподілена система оптимального управління технологічними процесами збагачувального 
виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі 
На основі використання запропонованих принципів автоматизованого управління і алгоритмів оптимізації 
технологічного процесу збагачення з урахуванням технологічних різновидів руди розроблена загальна структурна 
схема прототипу автоматизованої системи управління збагаченням, призначена для практичної реалізації. 
Для підвищення ефективності функціонування гірничорудних підприємств в умовах ринкових стосунків потрібне 
зниження собівартості і енергоємності технологічних процесів здобичі і переробки сировини. У структурі витрат 
енергії гірничорудними підприємствами доля рудообогатительной фабрики складає близько 20 %, а по витраті елек-
троенергії збагачувальний переділ є найбільш енергоємним - на нього доводиться близько 44 % від споживаного на 
підприємстві об'єму.  
Ефективність технологічних процесів рудообогатительной фабрики залежить від физико-механических і хіміко-
мінералогічних характеристик минералого-технологических різновидів руди, що переробляється, розподілених по 
усій протяжності технологічних ліній збагачення. Проте цей факт в не враховується повною мірою існуючими сис-
темами управління зокрема через відсутність необхідних методів моделювання і управління такими процесами, а 
також через відсутність способів і засобів оперативного контролю характеристик руди в технологічних потоках. 
У сучасних умовах вдосконалення і інтенсифікація будь-яких безперервних технологічних процесів збагачувальних 
виробництв не можливо без автоматичного контролю, управління і регулювання. Здійснювати оптимальне 
управління інтенсифікованими технологічними процесами великих і складних промислових об'єктів без використан-
ня новітніх методів і засобів або не ефективно, або не представляється можливим. Застосування методів 
розподіленого оптимального управління взаємозв'язаними процесами збагачувального виробництва є перспективним 
підходом до рішення задачі забезпечення необхідних характеристик продукції збагачувального виробництва в умо-
вах зміни характеристик минералого-технологических різновидів руди. 
У сучасних умовах вдосконалення і інтенсифікація будь-яких безперервних технологічних процесів збагачувальних 
виробництв не можливо без автоматичного контролю, управління і регулювання. Здійснювати оптимальне 
управління інтенсифікованими технологічними процесами великих і складних промислових об'єктів без використан-
ня новітніх методів і засобів або не ефективно, або не представляється можливим. Застосування методів 
розподіленого оптимального управління взаємозв'язаними процесами збагачувального виробництва є перспективним 
підходом до рішення задачі забезпечення необхідних характеристик продукції збагачувального виробництва в умо-
вах зміни характеристик минералого-технологических різновидів руди. 
Ключові слова: підвищення ефективності, збагачувальне виробництво, автоматизоване управління, просторово-
часове моделювання. 
Kupin A.I., Morkun N.V. Distributed system of optimal management the technological processes of concentrating produc-
tion on the basis of dynamic spatio-temporal model 
On the basis of the use of the offered principles of the automated management and algorithms of optimization of technologi-
cal process of enriching taking into account the technological varieties of ore the general flow diagram of prototype of CAS 
of management enriching is worked out, intended for practical realization. 
For the increase of efficiency of functioning of mining enterprises in the conditions of market relations the decline of prime 
price and power-hungryness of technological processes of booty and processing of raw material is needed. In the structure of 
expenses of energy the stake of рудообогатительной factory makes mining enterprises about 20 %, and on the expense of 
electric power a concentrating redistribution is most power-hungry - on him is about 44 % from a consumable on an enter-
prise volume.  
Efficiency of technological processes of рудообогатительной factory depends on физико-механических and химико-
минералогических descriptions of минералого-технологических varieties of the processed ore, technological lines of en-
riching up-diffused on all extent. However this fact in not taken into account by to a full degree existent control system in 
particular for lack of necessary methods of design and management such processes, and also for lack of methods and facili-
ties of operative control of descriptions of ore in technological streams. 
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In modern terms perfection and intensification of any continuous technological processes of concentrating productions not 
possibly without automatic control, management and adjusting. To carry out an optimal management the intensifyed techno-
logical processes of large and difficult industrial objects without the use of the newest methods and facilities or not effec-
tively, or is not possible. Application of methods of the up-diffused optimal management the associate processes of concen-
trating production is the perspective going near the decision of task of providing of necessary descriptions of products of 
concentrating production in the conditions of change of descriptions of минералого-технологических varieties of ore. 
In modern terms perfection and intensification of any continuous technological processes of concentrating productions not 
possibly without automatic control, management and adjusting. To carry out an optimal management the intensifyed techno-
logical processes of large and difficult industrial objects without the use of the newest methods and facilities or not effec-
tively, or is not possible. Application of methods of the up-diffused optimal management the associate processes of concen-
trating production is the perspective going near the decision of task of providing of necessary descriptions of products of 
concentrating production in the conditions of change of descriptions of минералого-технологических varieties of ore. 
Keywords: increase of efficiency, concentrating production, automated management, spatio-temporal design. 
________________________________ 
УДК 556.012-032.26 (резерв?) 
Азарян А. А., Бавровский В. В. Анализ методов измерения общей минерализации воды 
Рассматриваются современные методы измерения общей минерализации воды. Обосновывается важность контроля 
общей минерализации воды грунтовых вод. Указывается справочная информация о понятии общей минерализации 
воды и классификации вод по уровню общей минерализации. Предлагается общая классификация методов измере-
ния общей минерализации воды в соответствии с основными физическими свойствами растворов. Приводится спра-
вочная информация о существующих кондуктометрах с погружными электродами и их применимости в зависимости 
от уровня общей минерализации воды. 
Проводится краткий обзор каждого из методов измерения общей минерализации воды. Выполняется анализ их акту-
альности, особенности применения в процессе проведения автоматизированных исследований текущего состояния 
гидрорежимных наблюдательных скважин в полевых условиях. Характеризуются достоинства и недостатки каждого 
из методов измерения общей минерализации воды и способы устранения недостатков. Указываются факторы, кото-
рые влияют на процессы измерения общей минерализации воды при использовании разных методов.  
Выделяется метод измерения диэлектрической проницаемости водных растворов, развитие которого является наи-
более перспективным с точки зрения измерения общей минерализации воды. Рассматривается возможность приме-
нения метода измерения диэлектрической проницаемости водных растворов для выяснения химического состава и 
измерения компонентного содержания растворенных минеральных солей и иных примесей. 
Предлагается направление научного поиска путей дальнейшего совершенствования методов измерения общей мине-
рализации воды и их практического применения при исследовании текущего состояния гидрорежимных наблюда-
тельных скважин в полевых условиях, а именно - использование комбинации кондуктометрического метода и резо-
нансного метода измерения диэлектрической проницаемости воды. 
Ключевые слова. общая минерализация воды, гидрорежимные скважины, методы измерения, удельная электриче-
ская проводимость, диэлектрическая проницаемость, влияние температуры. 
Азарян А. А., Бавровський В. В. Аналіз методів виміру загальної мінералізації води 
Розглядаються сучасні методи виміру загальної мінералізації води. Обгрунтовується важливість контролю загальної 
мінералізації води грунтових вод. Вказується довідкова інформація про поняття загальної мінералізації води і 
класифікації вод по рівню загальної мінералізації. Пропонується загальна класифікація методів виміру загальної 
мінералізації води відповідно до основних фізичних властивостей розчинів. Приводиться довідкова інформація про 
існуючі кондуктометри з погружными електродами і їх застосовність залежно від рівня загальної мінералізації води. 
Проводиться короткий огляд кожного з методів виміру загальної мінералізації води. Виконується аналіз їх 
актуальності, особливості застосування в процесі проведення автоматизованих досліджень поточного стану 
гідрорежимних спостережливих свердловин в польових умовах. Характеризуються достоїнства і недоліки кожного з 
методів виміру загальної мінералізації води і способи усунення недоліків. Вказуються чинники, які впливають на 
процеси виміру загальної мінералізації води при використанні різних методів.  
Виділяється метод виміру діелектричної проникності водних розчинів, розвиток якого є найбільш перспективним з 
точки зору виміру загальної мінералізації води. Розглядається можливість застосування методу виміру діелектричної 
проникності водних розчинів для з'ясування хімічного складу і виміру компонентного вмісту розчинених 
мінеральних солей і інших домішок. 
Пропонується напрям наукового пошуку шляхів подальшого вдосконалення методів виміру загальної мінералізації 
води і їх практичного застосування при дослідженні поточного стану гідрорежимних спостережливих свердловин в 
польових умовах, а саме - використання комбінації кондуктометричного методу і резонансного методу виміру 
діелектричної проникності води. 
Ключові слова. загальна мінералізація води, гідрорежимні свердловини, методи виміру, питома електрична 
провідність, діелектрична проникність, вплив температури. 
Azarjan А. А., Bavrovskiy В. В. Analysis of methods of measuring of general минерализации of water 
The modern methods of measuring of general минерализации of water are examined. Importance of control of general ми-
нерализации of water of subsoil waters is grounded. Certificate information is specified about the concept of general мине-
рализации of water and classification of waters on the level of general минерализации. General classification of methods of 
measuring of general минерализации of water is offered in accordance with basic physical properties of solutions. Certifi-
cate information over is brought about existent conductometers with погружными electrodes and their applicability depend-
ing on the level of general минерализации of water. 
The brief review of each is conducted of methods of measuring of general минерализации of water. The analysis of their 
actuality, features of application in the process of realization of the automated researches of current status of гидрорежим-
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ных observant mining holes, is executed in the field terms. Dignities and lacks of each of methods of measuring of general 
минерализации of water and methods of removal of defects are characterized. Factors which influence on the processes of 
measuring of general минерализации of water at the use of different methods are specified.  
The method of measuring of inductivity of aquatic solutions is distinguished, development of which is most perspective from 
the point of view of measuring of general минерализации of water. Possibility of application of method of measuring of 
inductivity of aquatic solutions is examined for finding out of chemical composition and measuring of component mainte-
nance of cut-in mineral salts and another admixtures. 
Direction of scientific search of ways of further perfection of methods of measuring of general минерализации of water and 
their practical application is offered at research of current status of гидрорежимных observant mining holes in the field 
terms, namely is the use of combination of conductometry method and resonance method of measuring of inductivity of wa-
ter. 
Keywords. general mineralization of water, hidro regime mining holes, measuring methods, electric permittivity, inductivity, 
influence of temperature. 
________________________________ 
УДК 004.942: 697.983 
Андрейчиков М.В. Математическое моделирование процесса очистки газов в циклонном коллекторе 
Циклонный коллектор - это принципиально новое устройство, который представляет собой несколько циклонов, 
соединенных между собой специальным образом. Невозможно представить себе современную науку без широкого 
применения математического моделирования. Сущность этой методологии состоит в замене исходного объекта его 
«образом» - математической моделью. Все естественные и общественные науки, использующие математический 
аппарат, по сути - занимаются математическим моделированием: заменяют объект исследования его математической 
моделью, и затем изучают последнюю. Связь математической модели с реальностью осуществляется с помощью 
цепочки гипотез, идеализаций и упрощений. С помощью математических методов описывается, как правило, идеа-
льный объект, построенный на этапе содержательного моделирования. Эта область науки зародилась несколько ве-
ков назад. Но стала приобретать современные черты, и развиваться особенно интенсивно с началом компьютерной 
революции - во II половине XX века. «Этот «третий метод» познания, конструирования, проектирования, сочетает в 
себе многие достоинства как теории, так и эксперимента. Работа не с самим объектом (явлением, процессом), а с его 
моделью дает возможность безболезненно, относительно быстро и без существенных затрат исследовать его свойст-
ва и поведение в любых мыслимых ситуациях (преимущества теории). В то же время вычислительные (компьютер-
ные, симуляционные, имитационные) эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь на мощь современ-
ных вычислительных методов и технических инструментов информатики, подробно и глубоко изучать объекты в 
достаточной полноте, недоступной чисто теоретическим подходам (преимущества эксперимента). Неудивительно, 
что методология математического моделирования бурно развивается, охватывая все новые сферы - от разработки 
технических систем и управления ими до анализа сложнейших экономических и социальных процессов.» - из моно-
графии основоположника научного направления в Советском Союзе академіка А.А. Самарского. 
Ключевые слова: циклонный коллектор, математическая модель, аналитический путь 
Андрейчиков М. В. Математичне моделювання процесу очищення газів в циклонному колекторі 
Циклонний колектор - це принципово новий пристрій, який є декількома циклонами, сполученими між собою спеці-
альним чином. Неможливо уявити собі сучасну науку без широкого застосування математичного моделювання. Суть 
цієї методології полягає в заміні початкового об'єкту його "чином" - математичною моделлю. Усі природні і громад-
ські науки, що використовують математичний апарат, по суті - займаються математичним моделюванням: заміню-
ють об'єкт дослідження його математичною моделлю, і потім вивчають останню. Зв'язок математичної моделі з реа-
льністю здійснюється за допомогою ланцюжка гіпотез, ідеалізацій і спрощень. За допомогою математичних методів 
описується, як правило, ідеальний об'єкт, побудований на етапі змістовного моделювання. Ця галузь науки зароди-
лася декілька віків назад. Але стала придбавати сучасні риси, і розвиватися особливо інтенсивно з початком комп'ю-
терної революції - в II половині XX століття. "Цей "третій метод" пізнання, конструювання, проектування, поєднує в 
собі багато достоїнств як теорії, так і експерименту. Робота не з самим об'єктом (явищем, процесом), а з його модел-
лю дає можливість безболісно, відносно швидко і без істотних витрат досліджувати його властивості і поведінку в 
будь-яких мислимих ситуаціях (переваги теорії). В той же час обчислювальні (комп'ютерні, симуляції, імітаційні) 
експерименти з моделями об'єктів дозволяють, спираючись на потужність сучасних обчислювальних методів і техні-
чних інструментів інформатики, детально і глибоко вивчати об'єкти в достатній облиште, недоступній чисто теоре-
тичним підходам (переваги експерименту). Недивно, що методологія математичного моделювання бурхливо розви-
вається, охоплюючи усі нові сфери - від розробки технічних систем і управління ними до аналізу складних економі-
чних і соціальних процесів". - з монографії основоположника наукового напряму в Радянському Союзі академіка 
А.А. Самари. 
Ключові слова: циклонний колектор, математична модель, аналітичний шлях 
Andreychikov M.V. The mathematical design of process of cleaning of gases in a cyclone collector 
A cyclone collector is a fundamentally new device, which is a few cyclones, connected by inter se the special character. It is 
impossible to imagine modern science without the wideuse of mathematical design. Essence of this methodology consists of 
replacement of initial object his "character" - by a mathematical model. All natural and public sciences, using a mathematical 
vehicle, in fact - engage in a mathematical design: replace the object of research his mathematical model, and then study the 
last. Connection of mathematical model with reality is carried out by means of chainlet of hypotheses, idealizations and 
simplifications. By means of mathematical methods an ideal object, built on the stage of rich in content design, is described, 
as a rule. This area of science was engendered a few centuries back. But began to acquire modern lines, and to develop 
especially intensively with beginning of computer revolution - in II to the half of XX of century. "This "third method" of 
cognition, constructing, planning, combines in itself many dignities of both theory and experiment. Work not with an object 
(by the phenomenon, process), and with his model enables painlessly, relatively quickly and without substantial expenses to 
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investigate his properties and conduct in any conceivable situations (advantages of theory). At the same time calculable 
(computer, simulation, imitation) experiments allow with the models of objects, leaning against power of modern calculable 
methods and technical instruments of informatics, in detail and deeply to study objects in sufficient, inaccessible cleanly to 
theoretical approaches (advantages of experiment). Not surprising, that methodology of mathematical design develops 
stormily, embracing all new spheres - from development of the technical systems and management by them to the analysis of 
the most difficult economic and social processes". - from the monograph of founder of scientific direction in Soviet Union of 
академіка А.А. Samara. 
Keywords: cyclone collector, mathematical model, analytical way 
________________________________ 
УДК 504.6: 534.83 
М. І. Швидкий, В. Д. Афанасьєв, Н.О. Раченко, А.М. Страсбургер Засоби зниження шуму на територіях вентиля-
ційних установок головного провітрювання шахт 
Необхідність забезпечення ефективного провітрювання під час збільшення додаткових гірничих виробок вимагає, у 
ряді випадків, переведення вентиляційних установок на підвищений режим роботи. Значна кількість вентиляційних 
установок  головного провітрювання (ВУГП) шахт в Кривбасі розташовані в селитебних зонах або в безпосередній 
близькості від них. Необхідність переведення вентиляторів на підвищений режим роботи за рахунок збільшення 
числа обертів ротора призвело до різкого  зростання шуму як в приміщеннях вентиляторних установок, на їх саніта-
рно-захисних зонах та на територіях, які прилягають до цих зон. Проблема ускладняється також тим, що між грани-
чно-допустимими рівнями шуму на території санітарно-захисної зони вентиляторних установок та допустимими 
рівнями шуму на територіях житлових забудов селитебної території існує значне нестикування. Вирішення вказаних 
проблем підтверджує актуальність виконання даної роботи. 
Особливості визначення селитебної території  в Кривбасі полягає в тому, що вони наближаються до територій таких 
інтенсивних випромінювачів шуму як вентиляторних установок головного провітрювання шахт та компресорних 
станцій із відцентровими компресорами (РКСЦВ). Ця проблема для ВУГП була встановлена ще в 60-х роках, а для  
РКСЦВ в 90-х роках, але актуальність цієї проблеми продовжує зростати. 
В роботі наведено дані про рівні звуку на територіях вентиляторів і показано, що вони досягають 80-81 дБА, а в 
приміщенні приводних двигунів вентиляторів - 85-89 дБА. Конструктивні особливості виконання вентиляторної 
установки із використанням екрануючих плит, які розташовані над дифузором призвело до зростання рівнів звуку на 
відстань в горизонтальній площині до 800 м для п=300 об/хв та до 1600 м для п=600 об/хв ротора. 
Для зменшення рівнів звуку на території вентиляторів виконано ліквідацію плит над дифузорами, встановлення аку-
стичних екранів вздовж стінок дифузорів з розворотом напрямку звукових хвиль від 60° до 90°, перетворення акус-
тичних екранів в камерний глушник шуму із розворотом напрямку звукових коливань на 90° в горизонтальній пло-
щині. Для підвищення ефективності камерного глушника шуму виконані  дослідження звукопоглинаючих матеріалів 
і доведена можливість використання  загартованого шлаку «керамзіту» із врахуванням також економічності та до-
ступності. Комплекс вказаних засобів дозволив знизити рівні звуку на території вентиляторів на 10 дБА. 
Ключові слова: шахта, вентилятор, шум, захисна зона, засоби зниження шуму, селитебна територія. 
Швидкий Н.И., Афанасьев В.Д., Раченко Н.А., Страсбургер А.М. Средства снижения шума на территориях вен-
тиляционных установок главного проветривания шахт 
Необходимость обеспечения эффективного проветривания при увеличении дополнительных горных выработок тре-
бует, в ряде случаев, перевод вентиляционных установок на повышенный режим работы. Значительное количество 
вентиляционных установок главного проветривания (ВУГП) шахт в Кривбассе расположены в селитебных зонах или 
в непосредственной близости от них. Необходимость перевода вентиляторов на повышенный режим работы за счет 
увеличения числа оборотов ротора привело к резкому росту шума как в помещениях вентиляторных установок на их 
санитарно-защитных зонах и на территориях, прилегающих к этим зонам. Проблема осложняется также тем, что 
между предельно допустимыми уровнями шума на территории санитарно-защитной зоны вентиляторных установок 
и допустимыми уровнями шума на территории жилой застройки селитебной территории существует значительное 
нестыковки. Решение указанных проблем подтверждает актуальность выполнения данной работы. Особенности оп-
ределения селитебной территории в Кривбассе заключается в том, что они приближаются к территориям таких ин-
тенсивных излучателей шума как вентиляторных установок главного проветривания шахт и компрессорных станций 
с центробежными компрессорами (РКСЦВ). Эта проблема для ВУГП была установлена еще в 60-х годах, а для 
РКСЦВ в 90-х годах, но актуальность этой проблемы продолжает расти. В работе приведены данные об уровнях 
звука на территориях вентиляторов и показано, что они достигают 80-81 дБА, а в помещении приводных двигателей 
вентиляторов - 85-89 дБА. Конструктивные особенности выполнения вентиляторной установки с использованием 
экранирующих плит, расположенных над диффузором привело к росту уровней звука на расстояние в горизонталь-
ной плоскости до 800 м для п=300 об/мин и до 1600 г. для п=600 об/мин ротора. Для уменьшения уровней звука на 
территории вентиляторов выполнен ликвидации плит над диффузорами, установка акустических экранов вдоль сте-
нок диффузоров с разворотом направлении звуковых волн от 60° до 90°, преобразования акустических экранов в 
камерный глушитель шума с разворотом направлении звуковых колебаний на 90° в горизонтальной плоскости. Для 
повышения эффективности камерного глушителя шума выполнены исследования звукопоглощающих материалов и 
доказана возможность использования закаленного шлака «Керамзит» с учетом также экономичности и доступности. 
Комплекс указанных средств позволил снизить уровни звука на территории вентиляторов на 10 дБА. 
Ключевые слова: шахта, вентилятор, шум, защитная зона, средства снижения шума, селитебной территория. 
Shwidkiy N.I., Afanasiev V.D., Rachenko N.A., Strasburger A.M. Noise reduction means the territories of ventilation 
systems main ventilation shafts 
The need to ensure effective ventilation by increasing the additional mining requires, in some cases, the translation of ventila-
tion systems at higher operating mode. A significant amount of ventilation systems main ventilation (VUGP) Krivbass mines 
are located in residential areas, or in close proximity to them. The need to transfer the increased fan operation at the expense 
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of increasing the number of rotor revolutions led to a sharp increase in noise in indoor fan installations on their sanitary pro-
tection zones and areas adjacent to these zones. The problem is compounded by the fact that between the maximum permissi-
ble noise levels in the territory of the sanitary protection zone and fan installations permissible noise levels in residential ar-
eas residential areas there is considerable discrepancies. The solution to these problems confirms the relevance of this work. 
Features of the definition of residential areas in Krivbass is that they are close to areas such as the intense noise emitters fan 
installations of main ventilation shafts and compressor stations with centrifugal compressors (RKSTSV). The problem for 
VUGP was set back in the 60 s, and for RKSTSV in the 90 s, but the urgency of this problem continues to grow. The paper 
presents data on the sound levels at the fan areas and showed that they reach 80-81 dB, and the indoor fan drive motors - 85-
89 dBA. The design features fulfill fan installation using shielding plates arranged above the diffuser has led to increased 
levels of sound at a distance in the horizontal plane up to 800 m for n=300ob/min and up to 1600 F. For n=600 rev/min of the 
rotor. To reduce noise levels in the territory of fans made the elimination of plates over the diffusers, the installation of 
acoustic screens along the walls of the diffuser with a turn sound waves direction of 60 to90 °, the conversion of acoustic 
screens in the chamber silencer with a turn toward the sound vibrations by 90° in the horizontal plane. To improve the effi-
ciency of the chamber silencer made of sound-absorbing materials research and proven ability to use the hardened slag "Ex-
panded clay" also taking into account cost-effectiveness and availability. The complex of these funds helped to reduce noise 
levels in the territory of the fans at 10 dBA. 
Keywords: mine, fan, noise protection zone, means of reducing noise, residential area. 
________________________________ 
УДК 622.271.32: 005.61 
Близнюкова О.Ю. Влияние производительности карьера на объемы вскрышных работ 
Со ссылкой на всемирно известных ученых-горняков обоснована проблема определения минимально необходимых 
объемов извлечения из недр пустых пород, которые сопровождают добычу полезных ископаемых открытым спосо-
бом. Доказано, что увеличение производительности карьера по руде ведет к непропорциональному увеличению объ-
емов вскрышных работ.  
Вскрышные работы на карьерах являются вынужденной необходимостью: они удорожают добычу полезных иско-
паемых и увеличивают вредное влияние открытой разработки месторождений на окружающую среду. Поэтому для 
проектировщиков одной из приоритетных и проблемных задач является определение минимальных объемов 
вскрышных работ, обеспечивающих достижение заданной производительности по полезному ископаемому. 
Аналитически выведена зависимость изменения текущего коэффициента вскрыши от изменения производительно-
сти карьера по руде. Для условного карьера подобного по мощности и условиям залегания железорудным карьерам 
Кривбасса графически показано влияние производительности карьера по руде на объемы вскрышных работ. Для 
обеспечения нормальной работы карьеров и обеспечения эффективного использования горного оборудования, про-
мышленных зданий и сооружений эти показатели проектируются постоянными на длительный период времени. Од-
нако практика показывает, что проектные показатели по объемам добычи руды и выемки вскрышных пород посто-
янно изменяются в ту или иную сторону в зависимости от состояния экономики в мире и стране, от изменения по-
требности в полезном ископаемом и финансовых возможностей владельцев горных предприятий. 
Результаты проведенных исследований показали, что при увеличении производительности карьера по руде объемы 
вскрышных работ увеличиваются не пропорционально увеличению производительности по руде, а в большей степе-
ни; т.е., растет коэффициент вскрыши. Несоблюдение выявленных закономерностей при планировании горных работ 
часто приводит к отставанию вскрышных работ. На основе этого разработана методика определения размера отста-
вания вскрышных работ от необходимых объемов. По этой методике были определены объемы отставания вскрыш-
ных работ от необходимых на некоторых карьерах Кривбасса. 
Ключевые слова: вскрышные работы, производительность карьера, финансовые возможности 
Близнюкова О. Ю. Вплив продуктивності кар'єру на об'єми розкривних робіт 
З посиланням на всесвітньо відомих учених-гірників обгрунтована проблема визначення мінімально необхідних 
об'ємів витягання з надр порожніх порід, які супроводжують видобуток корисних копалин відкритим способом. До-
ведено, що збільшення продуктивності кар'єру по руді веде до непропорційного збільшення об'ємів розкривних 
робіт.  
Розкривні роботи на кар'єрах є вимушеною необхідністю: вони здорожують видобуток корисних копалин і 
збільшують шкідливий вплив відкритої розробки родовищ на довкілля. Тому для проектувальників одного з 
пріоритетних і проблемних завдань являється визначення мінімальних об'ємів розкривних  робіт, що забезпечують 
досягнення заданої продуктивності по корисній копалині. 
Аналітично виведена залежність зміни поточного коефіцієнта розкриву від зміни продуктивності кар'єру по руді. 
Для умовного кар'єру подібного по потужності і умовам залягання залізорудним кар'єрам Кривбасу графічно показа-
ний вплив продуктивності кар'єру по руді на об'єми розкривних  робіт. Для забезпечення нормальної роботи кар'єрів 
і забезпечення ефективного використання гірського устаткування, промислових будівель і споруд ці показники про-
ектуються постійними на тривалий період часу. Проте практика показує, що проектні показники по об'ємах видобут-
ку руди і виїмки вскрышных порід постійно змінюються в ту або іншу сторону залежно від стану економіки у світі і 
країні, від зміни потреби в корисній копалині і фінансових можливостей власників гірських підприємств. 
Результати проведених досліджень показали, що при збільшенні продуктивності кар'єру по руді об'єми розкривних  
робіт збільшуються непропорційно збільшенню продуктивності по руді, а більшою мірою; тобто, росте коефіцієнт 
розкриву. Недотримання виявлених закономірностей при плануванні гірських робіт часто призводить до відставання 
розкривних  робіт. На основі цього розроблена методика визначення розміру відставання розкривних  робіт від 
необхідних об'ємів. За цією методикою були визначені об'єми відставання розкривних робіт від необхідних на дея-
ких кар'єрах Кривбасу. 
Ключові слова: розкривні роботи, продуктивність кар'єру, фінансові можливості 
Bliznjukova O.Ju.  Influence of the productivity of quarry on the volumes of stripping works 
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With reference to the known worldwide scientists-miners the problem of determination minimum of necessary volumes of 
extraction is reasonable from the bowels of the earth of gobs, which accompany mining by an open method. It is well-proven 
that the increase of the productivity of quarry on ore conduces to the disproportionate increase of volumes of stripping works.  
Stripping works on careers are the forced necessity: they rise the price mining and increase harmful influence of openwork of 
deposits on an environment. Therefore for the designers of one of priority and problem tasks there is determination of mini-
mum volumes of stripping works, providing achievement of the set productivity on useful ископаемому. 
Dependence of change of current coefficient of stripping is analytically shown out on the change of the productivity of quarry 
on ore. For the conditional quarry of the similar on power and to the terms bedding to the iron-ore careers of Кривбасса in-
fluence of the productivity of quarry is graphicly shown on ore on the volumes of stripping works. For providing of normal 
work of quarries and providing of the effective use of mountain equipment, industrial building and building these indexes are 
designed by permanent on the protracted period of time. However practice shows that project indexes on the volumes of 
booty of ore and coulisse of stripping breeds constantly change in one or another side depending on the state of economy in 
the world and to the country, from the change of requirement in useful ископаемом and financial possibilities of proprietors 
of mountain enterprises. 
The results of the conducted researches showed that at the increase of the productivity of quarry on ore the volumes of strip-
ping works increase not proportionally to the increase of the productivity on ore, and in a greater degree; i.e., the coefficient 
of stripping grows. A failure to observe of the educed conformities to law at planning of mountain works often results in lag 
of stripping works. On the basis of it the methods of determining size of lag of stripping works are worked out from neces-
sary volumes. On this methods the volumes of lag of stripping works were certain from necessary on some careers of 
Krivbass 
Keywords: stripping works, productivity of quarry, financial possibilities 
________________________________ 
УДК 656.11 
Веснін А.В., Сістук В.О., Богачевський А.О. Кінцево-елементний аналіз механізму старіння ізоляції обмотки тяго-
вого двигуна кар’єрного самоскида 
Мета. Метою роботи є дослідження механізму старіння ізоляції обмотки тягового двигуна кар’єрного самоскида при 
потраплянні у тріщини лакового покриття залізорудного пилу. Об’єктом дослідження є ізоляція якірної обмотки 
тягового двигуна кар’єрного самоскида. Предметом дослідження є процес руйнування лобових частин якірної обмо-
тки тягового двигуна кар’єрного самоскида під дією термомеханічних навантажень та електромагнітних властивос-
тей часток залізорудного пилу.  
Методи дослідження. У роботі було використано комп’ютерне моделювання для проведення термічного аналізу 
лакового покриття обмотки якоря тягового двигуна кар’єрного самоскида, аналізу напружено-деформованого стану 
лобових частин обмотки з урахуванням впливу залізорудного пилу певних фракцій, втомного аналізу лакового по-
криття обмотки при накопиченні пилу у її тріщинах, аналіз електромагнітної індукції котушки якоря. 
Наукова новизна. Наукову цінність представляє отримана вперше залежність проценту пошкодження ізоляції об-
мотки якоря тягового двигуна кар’єрного самоскида від наробітку тягового двигуна за різних дорожньо-
транспортних умов. 
Практична значимість. У роботі досліджено потрапляння і накопичення часток залізорудного пилу у тріщинах 
лакового покриття якірної обмотки двигуна на різних стадіях розвитку даного процесу. За допомогою методу кінце-
во-елементного аналізу розглянуто процес руйнування лакового покриття з плином часу при наявності часток пилу у 
тріщинах різних шарів ізоляції. На основі отриманої залежності ступеня пошкоджень ізоляції від часу роботи двигу-
на, з’являється можливість прогнозування терміну служби двигуна з урахуванням особливостей перевізного процесу 
у кар’єрі.  
Результати. Проведений аналіз показав, що процес заповнення залізорудним пилом тріщин лобових частин ізоляції 
обмотки тягового двигуна пов'язаний із циклічним характером струмових навантажень, при наявності часток пилу у 
тріщинах температура лакового покриття перевищує температуру плавлення обмотки, що викликає значний прогин 
її лобової частини. При повному заповненні тріщин покриття частинками залізорудного пилу відбувається миттєве 
руйнування лобових частин ізоляції. 
Ключові слова: кар’єрний самоскид, тяговий двигун, старіння ізоляції, струмове навантаження, залізорудний пил, 
руйнування, триїнг, SolidWorks Simulation, термічний аналіз, втомний аналіз, термін служби. 
Веснин А.В., Систук В.А., Богачевский А.О. Конечно-элементный анализ механизма старения изоляции обмотки 
тягового двигателя карьерного самосвала 
Цель. Целью работы является исследование механизма старения изоляции обмотки тягового двигателя карьерного 
самосвала при попадании в трещины лакового покрытия железорудной пыли. Объектом исследования является изо-
ляция якорной обмотки тягового двигателя карьерного самосвала. Предметом исследования есть процесс разруше-
ния лобовых частей якорной обмотки тягового двигателя карьерного самосвала под действием термомеханических 
нагрузок и электромагнитных свойств частиц железорудного пыли. 
Методы исследования. В работе было использовано компьютерное моделирование для проведения термического 
анализа лакового покрытия обмотки якоря тягового двигателя карьерного самосвала, анализа напряженно-
деформированного состояния лобовых частей обмотки с учетом влияния железорудной пыли определенных фрак-
ций, усталостного анализа лакового покрытия обмотки при накоплении пыли в ее трещинах, анализа электромагнит-
ной индукции катушки якоря. 
Научная новизна. Научную ценность представляет полученная впервые зависимость процента повреждений изоля-
ции обмотки якоря тягового двигателя карьерного самосвала от наработки тягового двигателя при различных до-
рожно-транспортных условий. 
Практическая значимость. В работе исследовано попадание и накопление частиц железорудной пыли в трещинах 
лакового покрытия якорной обмотки двигателя на разных стадиях развития данного процесса. С помощью метода 
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конечно-элементного анализа рассмотрен процесс разрушения лакового покрытия с течением времени при наличии 
частиц пыли в трещинах различных слоев изоляции. На основе полученной зависимости степени повреждений изо-
ляции от времени работы двигателя появляется возможность прогнозирования срока службы двигателя с учетом 
особенностей перевозочного процесса в карьере. 
Результаты. Проведенный анализ показал, что процесс заполнения железорудной пылью трещин лобовых частей 
изоляции обмотки тягового двигателя связан с циклическим характером токовых нагрузок, при наличии частиц пыли 
в трещинах температура лакового покрытия превышает температуру плавления обмотки, вызывает значительный 
прогиб ее лобовой части. При полном заполнении трещин покрытия частицами железорудной пыли происходит 
мгновенное разрушение лобовых частей изоляции. 
Ключевые слова: карьерный самосвал, тяговый двигатель, старение изоляции, токовая нагрузка, железорудная 
пыль, разрушения, триинг, SolidWorks Simulation, термический анализ, усталостный анализ, срок службы. 
Vesnin A.V., Sistuk V.O., Bogachevskiy A.O. Finite Element Analysis of Pit Truck Traction Motor Winding Insulation 
Aging Mechanism. 
The goal. The aim of the work is to study the aging mechanism of the winding insulation of the traction motor of a open pit 
truck when it comes to the cracks in the lacquer coating of iron ore dust. The object of the study is the open pit truck traction 
motor anchor winding insulation. The subject of the study is the process of deterioration of the frontal parts of the open pit 
truck traction motor anchor winding under the influence of thermomechanical loads and the electromagnetic properties of 
iron ore dust particles.  
Methods of research. In the work, computer simulation was used to conduct thermal analysis of the lacquer coating of the 
open pit truck traction motor anchor winding, analysis of the stress-strain state of the winding frontal parts, taking into ac-
count the influence of iron ore dust of certain fractions, fatigue analysis of the lacquer coating of the winding with accumula-
tion of dust in its cracks, analysis of the electromagnetic induction of the armature coil. 
Scientific novelty. Scientific value is the dependence of the percentage of damage to the winding insulation of the open pit 
truck traction motor armature, obtained for the first time, from the operating time of the traction motor under various road 
and transport conditions. 
Practical significance. In the work, the ingress and accumulation of iron ore dust particles in the lacquer coating cracks of 
the motor armature winding at different stages of the development of this process is investigated. With the help of the finite 
element analysis, the process of destruction of the lacquer coating over time in the presence of dust particles in the cracks of 
different layers of insulation is considered. On the basis of the obtained dependence of the degree of insulation damage on the 
motor operating time, it becomes possible to predict the life of the motor, taking into account the peculiarities of the transpor-
tation process in the open pit. 
Results. The analysis showed that the process of filling with iron dust with cracks in the frontal parts of the traction motor 
winding insulation is associated with the cyclic nature of the current loads, in the presence of dust particles in the cracks, the 
temperature of the lacquer coating exceeds the melting point of the winding, causes considerable deflection of its frontal part. 
When the cracks are completely filled with particles of iron ore dust, the frontal parts of the insulation are instantly destroyed. 
Keywords: open pit truck, traction motor, insulation aging, current load, iron ore dust, fracture, treeing, SolidWorks Simula-
tion, thermal analysis, fatigue analysis, service life. 
________________________________ 
УДК 612.17: 628.511 
Гурин А.А., Таран Н.А, Шевченко А.В. Биологическое закрепление пылящих поверхностей отработанных хвосто-
хранилищ 
Хвостохранилища горнообогатительных комбинатов являются одним из основных источников загрязнения окру-
жающей среды пылью. С одного гектара сухой поверхности  за сутки сдувается 2-5 т пыли в составе которой содер-
жится более 95% частиц менее 4,0 мкм при содержании в них 60-70% SiO2. Концентрация пыли в воздухе за преде-
лами  хвостохранилищ превышает допустимые нормы в 5-6 раз, что приводит к заболеванию бронхитом и пневмо-
кониозом. Среди известных способов и средств предупреждения пылеобразования на отработанных хвостохрани-
лищ, (таких как покрытие хвостов пленками, увлажнение их водными и связывающими  растворами и др.). Наиболее 
эффективными являются  биологические способы закрепления  их поверхности , которые не токсичны, экономичны, 
долговечные, имеют высокую пылеудерживающую способность и не приводят к вторичному загрязнению атмосфе-
ры. На первое место выступает поиск видов растений, которые способны успешно расти и надежно закреплять пы-
лящую поверхность в течении краткого времени с использованием минимальных агротехнических и  агрохимиче-
ских затрат. Представлены  результаты промышленных исследований ускоренного биологического закрепления пы-
лящих поверхностей отработанных хвостохранилищ горно-обогатительного комбината ПАО «ЮГОК», покрытых 
слоем глины и чернозема. На основе анализа аборигенной флоры выбраны семена для засева покрытых поверхно-
стей (кохия веничная, клевер и люцерна посевная). Установлено, что наиболее быстро, в течение 2,5-3,0 месяцев, 
надежно закрепляет хвосты корнями и стеблями кохия веничная, образуя большую биомассу, что предотвращает 
сдувание силикозоопасной пыли. Она является экологически безопасным и кормовым растением и подготавливает 
почву для дальнейшего прорастания дикорастущих растений, семена которых находятся в черноземе или заносятся 
ветром и животными. Разработаны рекомендации по ускоренному биологическому закреплению пылящих поверх-
ностей отработанных хвостохранилищ с последующим возвращением их через 3-4 года для хозяйственного исполь-
зования. 
Ключевые слова: хвостохранилище, пылящая поверхность, биологическое закрепление, растения, кохия веничная, 
чернозем, глина, дикорастущие растения. 
Гурін А.О., Таран М. А, Шевченко А.В. Біологічне закріплення поверхонь відпрацьованих хвостосховищ, що по-
рошать 
Хвостосховища гірничозбагачувальних комбінатів є одним з основних джерел забруднення довкілля пилом. З одного 
гектара сухої поверхні  за добу здувається 2-5 т пилу у складі якої знаходяться більше 95% часток менше 4,0 мкм 
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при змісті в них 60-70% SiO2. Концентрація пилу в повітрі за межами  хвостосховищ перевищує допустимі норми в 
5-6 разів, що призводить до захворювання бронхітом і пневмоконіозом. Серед відомих способів і засобів поперед-
ження пылеобразования на відпрацьованих хвостосховищ (таких як покриття хвостів плівками, зволоження їх вод-
ними і зв'язуючими  розчинами та ін.). Найбільш ефективними є  біологічні способи закріплення  їх поверхні, які не 
токсичні, економічні, довговічні, мають високу пилоутворюючуу здатність і не приводять до вторинного забруднен-
ня атмосфери. На перше місце виступає пошук видів рослин, які здатні успішно рости і надійно закріплювати по-
верхню, що порошить, в плині короткого часу з використанням мінімальних агротехнічних і агрохімічних витрат. 
Представлені результати промислових досліджень прискореного біологічного закріплення поверхонь 
відпрацьованих хвостосховищ гірничо-збагачувального комбінату ПАТ "ПівдГЗК", покритих шаром глини і чорно-
зему, що порошать. На основі аналізу аборигенної флори вибране насіння для засіву покритих поверхонь (кохия 
веничная, конюшина і люцерна посівна). Встановлено, що найшвидше, протягом 2,5-3,0 місяців, надійно закріплює 
хвости корінням і стеблами кохія вінична, утворюючи велику біомасу, що запобіже здуванню силікозонебезпечного 
пилу. Вона є екологічно безпечною і кормовою рослиною і готує грунт для подальшого проростання дикорослих 
рослин, насіння яких знаходиться в чорноземі або заноситься вітром і тваринами. Розроблено рекомендації по при-
скореному біологічному закріпленню поверхонь відпрацьованих хвостосховищ, що порошать, з наступним повер-
ненням їх через 3-4 року для господарського використання. 
Ключові слова: хвостосховище, поверхня, що порошить, біологічне закріплення, рослини, кохія вінична, чорнозем, 
глина, дикорослі рослини. 
Gurin А.А., Taran Н. A., Shevchenko А. V. Biological fixing of dust of surfaces of exhaust slim depositories 
Slim of depository of mining concentrating combines are one of basic sources of contamination of environment a dust. From 
one hectare of dry surface 2-5 т of dust is for twenty - four hours blown away in composition which more than 95% particles 
are less than 4,0 mkm at maintenance in them 60-70% SiO2. Concentration of of dust in mid air outside slim depositories of 
exceeds possible norms in 5-6 times, that results in a disease a bronchitis and pnevmo konioz. Among the known methods 
and facilities of warning of ardor of formation of on exhaust slim depositories, (such as coverage of tails, moistening of and 
other their aquatic and relating solutions, tapes). Most effective are  biological methods of fixing their surfaces which are not 
toxic are economical, lasting, have high dust to retain ability and does not result in secondary contamination of atmosphere. 
The search of types of plants which are capable successfully to grow and reliably fasten a dust surface in the flow of short 
time with the use of minimum agrotechnical and agricultural chemistry expenses comes forward into first place. The results 
of industrial researches of the speed is an up biological fixing of dust of surfaces of exhaust slim depositories of of ore min-
ing and processing combine of Private of joint - stock company "Is the South mountain concentrating combine", covered by 
the layer of clay and black earth are presented . On the basis of analysis of aboriginal flora seed are chosen for sowing of the 
covered surfaces (kokhija besom, clover and alfalfa sowing). It is set that most quickly, during 2,5-3,0 months, reliably fas-
tens tails roots and stems of kokhija besom, forming large bio mass, that prevents blowing a silikoz dangerous dust. She is 
ecologically a safe and feed plant and prepares soil for the further germination of growing wild plants seed of which are in 
black earth or brought by wind and animals. Recommendations are worked out on the speed - up biological fixing of dust 
surfaces of exhaust slim depositories of with the subsequent returning them through 3-4 for the economic use. 
Keywords: slim depository, dust surface, biological fixing, plants, kokhija besom, black earth, clay, growing wild plants. 
________________________________ 
УДК 504.55.054: 622(470.6) 
Golik V. I., Razorenov Y. I., Komashchenko V.I. Моделирование показателей технологии обрушения руд и пород 
под гибким перекрытием 
Демографические процессы современности и научно- технический процесс привели к тому, что горное производство 
стало безоговорочным лидером по опасности для работающих и систем жизнедеятельности окружающей природной 
среды, а обеспечение безопасности горных работ - одним из главных направлений науки и практики. Опасность фе-
номена обрушения пород в процессе разработки месторождений полезных ископаемых характеризуется  разрушени-
ем массива вплоть до деформации земной поверхности с ущербом системам жизнедеятельности и увеличением ко-
личества химически агрессивных фракций при обогащении руд.  
Исследование технологии добычи с обрушением пород имеет целью установление закономерностей  связи  горных 
процессов для  разработки безопасных и производительных параметров обрушения руд. Они включают в себя  опре-
деление интегрального источника опасности для систем жизнедеятельности,  теоретическое обоснование концепции 
защиты и оценку эффективности защиты сфер жизнедеятельности. Распространенным методом определения пара-
метров технологических процессов является моделирование условий и вариантов применяемых технологий добычи 
минерального сырья. 
Показано, что системы разработки полезных ископаемых с обрушением пород и руд могут быть применены при 
условии сохранения земной поверхности от разрушения. Установлено, что при обрушении руд с минимизацией 
опасности для земной поверхности из соображений повышения качества добываемых руд целесообразно разделение 
отбиваемых руд и налегающих вмещающих оруденение пород гибкими металлическими перекрытиями. Показано, 
что повышение производительности труда сокращает время негативного воздействия горных работ на объекты жиз-
недеятельности в окрестностях предприятия. Снижение трудоемкости подготовительно-нарезных работ достигается 
использованием самоходного проходческого оборудования, для обеспечения фронта очистных работ и эффективно-
го использования проходческого оборудования проходят одновременно несколько подэтажных выработок с совме-
щением операций и перемещением оборудования из одного забоя в другой. Детализированы процессы отработки 
монтажного слоя несущего и разделяющего дерево – канатного перекрытия.  
Максимальный положительный эффект технологий с обрушением руд достигается применением гибких металличе-
ских перекрытий в сочетании с самоходным погрузочно-доставочным оборудованием. 
Ключевые слова: месторождение, обрушение, руда, порода, металлическое перекрытие, магазинирование, магази-
нирование, экология, экономика. 
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________________________________ 
УДК 622.271.4.012.3   
Несмашный Е.А., Герасмова Е.В. Ткаченко Г.И. Геомеханическое обоснование устойчивых параметров отвалов 
карьера №4 ПАО «ЦГОК»  
При проектированиии отвалов железорудных карьеров особую  важность имеют вопросы подготовки площадки от-
вала, в частности осушения, строительства дренажных сооружений, выделения участков первоочередной засыпки и 
т.п. Поэтому при определении безопасных геомеханических параметров отвалов необходимо еще на стадии проек-
тирования разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование подотваль-
ной территории, увеличение высоты и емкости отвала. При этом параметры отвалов должны быть обоснованы ре-
зультатами геомеханических исследований грунтов основания и вскрышных пород.  Игнорирование или недоста-
точный учет водного фактора при оценке устойчивости отвалов на слабом основании, как правило, приводит к их 
значительному деформированию.  
Выполнены расчеты по определению степени устойчивости проектных контуров внешнего отвала №3 карьера №4 
ПАО « ЦГОК» на слабом основании. Также выполнены расчеты устойчивости проектных контуров отвала «Запад-
ный» по геомеханической схеме, учитывающей выпор основания. Рассмотрены два варианта возможного нарушения 
устойчивости в единой геомеханической системе борт-отвал карьера №4 ПАО «ЦГОК». С целью недопущения ув-
лажнения пород, и формирования в теле отвал «Западный» техногенного водоносного горизонта, предложено ис-
пользовать технологию отсыпки отвала с формированием вертикальных дрен из скальных пород. Даны рекоменда-
ции по предотвращению обводнения основания внешнего отвала «Западный» на участке его сопряжения с западным 
бортом карьера №4.  
Игнорирование или недостаточный учет водного фактора при оценке устойчивости отвалов на слабом основании, 
как правило, приводит к их значительному деформированию. Для строительства безопасного отвала нижние ярусы 
отвала необходимо отсыпать скальной вскрышей, но в первый период эксплуатации карьеров (в тот период времени, 
когда начинается строительство отвала) в разработку вовлекается недостаточный объем скальной вскрыши, в горной 
массе преобладают рыхлые и глинистые породы. Особую важность имеют вопросы подготовки основания отвала, в 
частности осушения, строительства дренажных сооружений, выделения участков первоочередной засыпки и т.п. 
Поэтому при определении безопасных параметров отвалов необходимо еще на стадии проектирования разработать 
комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование подотвальной территории, увеличе-
ние высоты и емкости отвала. 
Ключевые слова: устойчивость отвалов, слабое основание, коэффициент запаса устойчивости, вертикальные дрены 
Несмашний Є.О., Герасмова К.В. Ткаченко Г.І. Геомеханічне обгрунтування стійких параметрів відвалів кар'єру 
№4 ПАТ "ЦГЗК"  
При проектиуванні відвалів залізорудних кар'єрів особливу важливість мають питання підготовки майданчика відва-
ла, зокрема осушення, будівництва дренажних споруд, виділення ділянок першочергової засипки і тому подібне. 
Тому при визначенні безпечних геомеханічних параметрів відвалів необхідно ще на стадії проектування розробити 
комплекс заходів, що забезпечують найбільш ефективне використання підвідвальної території, збільшення висоти і 
місткості відвалу. При цьому параметри відвалів мають бути обгрунтовані результатами геомеханічних досліджень 
грунтів основи і розкривних порід.  Ігнорування або недостатній облік водного чинника при оцінці стійкості відвалів 
на слабкій основі, як правило, призводить до їх значної деформації.  
Виконані розрахунки за визначенням міри стійкості проектних контурів зовнішнього відвалу №3 кар'єри №4 ПАТ " 
ЦГЗК" на слабкій основі. Також виконані розрахунки стійкості проектних контурів відвала "Західний" за геомехані-
чною схемою, що враховує выбір основи. Розглянуто два варіанти можливого порушення стійкості в єдиній 
геомеханічній системі борт-відвал кар'єру №4 ПАТ "ЦГЗК". З метою недопущення зволоження порід і формування в 
тілі відвал "Західний" техногенного водоносного горизонту, запропоновано використовувати технологію відсипання 
відвалу з формуванням вертикальних дрен із скельних порід. Дані рекомендації по запобіганню обводненню основи 
зовнішнього відвалу "Західний" на ділянці його сполучення із західним бортом кар'єру №4.  
Ігнорування або недостатній облік водного чинника при оцінці стійкості відвалів на слабкій основі, як правило, при-
зводить до їх значної деформації. Для будівництва безпечного відвалу нижні яруси відвалу необхідно відсипати 
скельним розкривом, але в перший період експлуатації кар'єрів (у той період часу, коли починається будівництво 
відвалу) до розробки залучається недостатній об'єм скельного розкриву, в гірській масі переважають рихлі і глинисті 
породи. Особливу важливість мають питання підготовки основи відвалу, зокрема осушення, будівництва дренажних 
споруд, виділення ділянок першочергової засипки і тому подібне. Тому при визначенні безпечних параметрів 
відвалів необхідно ще на стадії проектування розробити комплекс заходів, що забезпечують найбільш ефективне 
використання підвідвальної території, збільшення висоти і місткості відвалу. 
Ключові слова: стійкість відвалів, слабка основа, коефіцієнт запасу стійкості, вертикальні дрени 
Nesmashny Е.А., Gerasimova E.V., Tkachenko G.I  Gеоmechanical ground of steady parameters of dumps of open pit 
№4 the Private joint - stock company the “Central mountain concentrating combine”  
At planning of dumps of iron - ore quarries the special  importance is had questions of preparation of ground of dump, in 
particular drainages, building of drainage building, excretions of areas of the primary filing up etc. Therefore at determination 
of safe geomechanical parameters of dumps it is necessary yet on the stage of planning to work out the complex of measures, 
providing the most effective use of subdump territory, increase of height and capacity of dump. Thus the parameters of 
dumps must be reasonable the results of geomechanical researches of soils of foundation and stripping breeds.  Ignoring or 
insufficient account of aquatic factor at the estimation of stability of dumps on weak foundation, as a rule, results in their 
considerable deformation.  
Calculations are executed on determination of degree of stability of project contours of external dump №3 quarries №4 ПАО 
" ЦГОК" on weak foundation. The calculations of stability of project contours of dump are also executed "Western" on a 
geomechanical chart, to taking into account the riser of foundation. Two variants of possible violation of stability are consid-
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ered in the single geomechanical system side-dump of quarry №4 ПАО "ЦГОК". With the purpose of non-admission of 
moistening of breeds, and forming in a body a dump is "Western" technogenic aquiferous horizon, it is suggested to use tech-
nology of pouring out of dump with forming of vertical drains from rocky breeds. Given to recommendation on prevention of 
irrigation of foundation of external dump "Western" on the area of his interface with the western side of quarry №4.  
Ignoring or insufficient account of aquatic factor at the estimation of stability of dumps on weak foundation, as a rule, results 
in their considerable deformation. For building of safe dump the understories of dump must be poured out by the rocky strip-
ping, but in a first period of exploitation of quarries (in a that period of time, when building of dump begins) the insufficient 
volume of the rocky stripping is engaged in development, loose and clay breeds prevail in mountain mass. The special impor-
tance is had questions of preparation of foundation of dump, in particular drainages, building of drainage building, excretions 
of areas of the primary filing up etc. Therefore at determination of safe parameters of dumps it is necessary yet on the stage 
of planning to work out the complex of measures, providing the most effective use of subdump territory, increase of height 
and capacity of dump. 
Keywords: stability of dumps, weak foundation, coefficient of supply of stability, vertical drains. 
________________________________ 
УДК 622.235: 622.271 
Скачков А.А., Жуков С.О. Формування напруженого стану приконтурної зони уступу 
Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми – зниження питомої витрати вибухових речовин на подрібнення 
гірських порід шляхом зміни порядку виконання підривних робіт, коли блок утворено парним числом рядів свердло-
вин, крім того, у всіх непарних рядах вагові заряди формуються відповідно до значень нормального енергонасичен-
ня, а в парних – навантаження знижується на 30-45% і починається ініціювання вибуху зі зменшеного заряду в дру-
гому ряді, після чого – ініціювання з затримкою найближчого повного заряду в першому, після чого в процес втягу-
ється наступна пара: зменшений заряд у другому ряду – повний заряд в першому, поки всі заряди не підірвуться в 
перших двох рядах; Потім ініціюються заряди з наступної пари рядів: від зменшеного заряду в четвертому ряді – до 
повного заряду в третьому, і так до тих пір, поки не закінчиться підривання всього блоку. Якщо потрібно, число пар 
рядів може бути збільшено. Це супроводжується зниженням на 15-20% маси вибухових речовин. У разі підривання 
більш високих уступів з'являється додатковий ряд зі зменшеними зарядами, розташованими між двома головними 
рядами, але ближче до переднього, і вони вибухають по черзі в групі: починаючи зі зменшеного в другому ряді, і 
закінчуючи – через затримку зменшеним в додатковому ряді – повним зарядом в першому ряді, поки вибухи не за-
кінчаться в цих трьох рядах; Заряди в четвертій і третій парах рядів послідовно спрацьовують в глибині блоку. При 
цьому враховується анізотропія масиву гірських порід. 
Ключові слова: гірська порода, диференційована вибухова енергетична насиченість, взаємодія зарядів, запізнюван-
ня, анізотропія, хвилевід. 
Скачков А.А., Жуков С.А. Формирование напряженного состояния приконтурной зоны уступа 
Статья посвящена решению актуальной проблемы – снижению удельного расхода взрывчатых веществ на измельче-
ние горных пород путем изменения порядка выполнения взрывных работ, когда блок образован четным числом ря-
дов скважин, кроме того, во всех нечетных рядах весовые заряды формируются в соответствии со значениями нор-
мального энергонасыщения, а в четных – нагрузка снижается на 30-45% и начинается инициирование взрыва с 
уменьшенного заряда во втором ряду, затем – инициирование с задержкой ближайшего полного заряда в первом, 
после чего в процесс вовлекается следующая пара: уменьшенный заряд во втором ряду – полный заряд в первом, 
пока все заряды не взорвутся в первых двух рядах; Затем инициируются заряды из следующей пары рядов: от 
уменьшенного заряда в четвертом ряду – до полного заряда в третьем, и так до тех пор, пока не закончится взрыва-
ние всего блока. Если требуется, число пар рядов может быть увеличено. Это сопровождается снижением на 15-20% 
массы взрывчатых веществ. В случае взрывания более высоких уступов появляется дополнительный ряд с умень-
шенными зарядами, расположенными между двумя главными рядами, но ближе к переднему, и они взрываются по-
очередно в группе: начиная с уменьшенного во втором ряду, и заканчивая – через задержку уменьшенным в допол-
нительном ряду – полным зарядом в первом ряду, пока взрывы не закончатся в этих трех рядах; Заряды в четвертой 
и третьей парах рядов последовательно срабатывают в глубине блока. При этом учитывается анизотропия массива 
взрываемых горных пород. 
Ключевые слова: горная порода, дифференцированная взрывная энергетическая насыщенность, взаимодействие 
зарядов, запаздывание, анизотропия, волновод. 
Skachkov A.A., Zukov S.A. Forming of the tense state of приконтурной area of ledge 
This article is devoted to solving of an urgent issue, that is to reduce specific consumption of explosives for rock crushing by 
means of changing the order of work execution for one, in which the blasting block is formed by an even number of rows, 
furthermore, in all odd rows full-weight charges are formed according to data sheet values, while in even ones the charge 
weight is reduced by 30-45% and initiation of blasting is started with a reduced flank charge in the second row, then initiation 
passes on through delay to the nearest full charge in the first row, after that the following pair is involved in the process: re-
duced charge in second row - full charge in the front row, and so until all charges explode in the first two rows; meanwhile, 
charges from the next pair of rows are initiated: from a reduced charge in the fourth row to full charge in the third one, and 
this way until charges finish in this pair of rows, and if required, the number of pairs of rows can be increased. This is true for 
face height saving of 15-20% of explosives. In case of blasting higher faces, an additional row appears with reduced charges 
located between the two main rows, but closer to the front one, while at first they are fired by three charges simultaneously:  
starting from a reduced charge in the second row and going further through a delay to the reduced charge in the additional 
row to finalize after a delay with a full charge in the front row, and so until charges finish in these three rows; charges in the 
fourth and third pairs of rows fired again in the depth of the block. This takes into account the anisotropy of the array of ex-
plosive rocks. 
Key words: rock, differentiated explosive energy saturation, coordinated blasting of charges, delay, anisotropy of the rocks, 
waveguide. 
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УДК 622.272 
Тищенко С.В., Еременко Г.И., Малых Д.Ю.  Формирование полей напряжений при взрыве скважинных зарядов вв 
в разрушаемом объеме горных пород    
Цель. Качество дробления взорванной горной массы – это один из основных показателей эффективной работы буро-
взрывного комплекса. Последнее во многом зависит от технологии ведения взрывных работ, включающей в себя 
способы размещения, формирования и инициирования скважинных зарядов ВВ.  
Методы исследований. Эти составляющие технологии ведения взрывных работ в значительной степени предопре-
деляют характер распределения энергии взрыва в разрушаемом массиве горных пород. Очень быстрое выделение 
большого количества энергии в разрушаемом объеме горных пород сопровождается различными процессами разру-
шения. Определение зависимости между этими процессами – одна из задач теории разрушения твердых тел при 
взрыве. 
Научная новизнаИзучен механизм образования предварительной взрыводинамической зоны разрушения при взаи-
модействии силовых полей смежных скважинных зарядов ВВ, расположенных на границе взрываемого горного мас-
сива, установлены зависимости между плотностью энергии взрыва аккумулированной средой, массовой скоростью и 
величиной начального удельного импульса взрывной нагрузки для произвольной точки разрушаемого объема гор-
ных пород.  
Повышение эффективности технологии уступной взрывной отбойки горных пород на железорудных карьерах дости-
гается использованием взрывной технологии, в основу которой положено представления о формирования полей 
напряжений при взрыве скважинных зарядов вв в разрушаемом объеме горных пород.  
Практическая значимость.  Для ведения взрывных работ важно знать особенности формирования и взаимодейст-
вия силовых полей скважинных зарядов ВВ, взрываемых в одной ступени замедления.  
Основную роль в процессе разрушения горного массива при этих условиях играют зоны І и ІІ силовых полей разру-
шения.  
Подбором Р(t) (величина импульса взрывной полости) в каждом из взаимодействующих зарядов, можно регулиро-
вать процесс взрывного нагружения, в зависимости от конкретных горно-геологических условий ведения взрывных 
работ.  
Результаты. Полученные результаты могут быть использованы для разработки взрывных технологий, основанных 
на разрушении горного массива, приведенного предварительно в напряженное состояние от взрыва зарядов ВВ, рас-
положенных на его границе. 
Ключевые слова: силовые поля, область разрушения скважинные заряды, взрывная отбойка 
Тищенко С. В., Єременко Г.І., Малих Д.Ю.  Формування полів напруги при вибуху свердловинних зарядів вв в 
руйнованому об'ємі гірських порід   
Мета. Якість дроблення підірваної гірської маси - це один з основних показників ефективної роботи буропідривного 
комплексу. Останнє багато в чому залежить від технології ведення вибухових робіт, що включає способи розміщен-
ня, формування і ініціації свердловинних зарядів ВР.  
Методи досліджень. Ці складові технології ведення вибухових робіт значною мірою зумовлюють характер розподі-
лу енергії вибуху в руйнованому масиві гірських порід. Дуже швидке виділення великої кількості енергії в руйнова-
ному об'ємі гірських порід супроводжується різними процесами руйнування. Визначення залежності між цими про-
цесами - одне із завдань теорії руйнування твердих тіл при вибуху. 
Наукова новизна Вивчно механізм утворення попередньої вибуходинамічної зони зони руйнування при взаємодії 
силових полів суміжних свердловинних зарядів ВР, розташованих на межі висаджуваного в повітря гірського маси-
ву, встановлені залежності між щільністю енергії вибуху закумульованим середовищем, масовою швидкістю і вели-
чиной початкового питомого імпульсу вибухового навантаження для довільної точки руйнованого об'єму гірських 
порід.  
Підвищення ефективності технології уступной вибухового відбою гірських порід на залізорудних кар'єрах 
досягається використанням вибухової технології, в основу якої належить представлення об формування полів напру-
ги при вибуху свердловинних зарядів вв в руйнованому об'ємі гірських порід.  
Практична значущість.  Для ведення вибухових робіт важливо знать особливості формування і взаємодії силових 
полів свердловинних зарядів ВВ, що висаджуються в повітря в одному ступені уповільнення.  
Основну роль в процесі руйнування гірського масиву за цих умов грають зони І і ІІ силових полів руйнування.  
Підбором Р (величина імпульсу вибухової порожнини) в кожному з взаємодіючих зарядів, можна регулювати процес 
вибухового вантаження, залежно від конкретних горно-геологічних умов ведення вибухових робіт.  
Результати. Отримані результати можуть бути використані для розробки вибухових технологій, заснованих на 
руйнуванні гірського масиву, приведеного заздалегідь в напружений стан від вибуху зарядів ВВ, розташованих на 
його межі. 
Ключові слова: силові поля, область руйнування свердловинні заряди, вибуховий відбій 
Tychenko S.V., Eremenko G.I., Malykh D.Ju. Forming of the fields of tensions at the explosion of downhole charges of вв 
in the destroyed volume of mountain breeds   
Purpose. Quality of crushing of gun - puffed mountain mass - it one of basic indexes of effective work of drilling complex. 
The last in a great deal depends on technology of conduct of explosive works, plugging in itself the methods of placing, 
forming and initiation of downhole charges of  explosive.  
Methods of researches. These making technologies of conduct of explosive works largely predetermine character of 
distribution of energy of explosion in the destroyed array of mountain breeds. The very rapid selection of generous amount to 
energy in the destroyed volume of mountain breeds is accompanied by the different processes of destruction. Determination 
of dependence between these processes - one of tasks of theory of destruction of solids at an explosion. 
Scientific mechanism of formation of preliminary взрыводинамической area of destruction at co-operation of the power 
fields of contiguous downhole charges of ВВ, located on the border of the blown up mountain range, dependences are set 
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between the closeness of energy of explosion the accumulated environment, by mass speed and in size initial specific impulse 
of the explosive loading for the arbitrary point of the destroyed volume of mountain breeds.  
The increase of efficiency of technology of the heading-and-bench blasting of mountain breeds on iron-ore careers is arrived 
at by the use of explosive technology, in basis of which it is fixed presentation at formings of the fields of tensions at the 
explosion of downhole charges of вв in the destroyed volume of mountain breeds.  
Practical meaningfulness.  For the conduct of explosive works it is important gentlefolks of feature of forming and co-
operation of the power fields of downhole charges of ВВ, blown up in one stage of deceleration.  
Basic role in the process of destruction of mountain range the areas of І and ІІ of the power fields of destruction play at these 
terms.  
By the selection of Р(size of impulse of explosive cavity) in each of interactive charges, it is possible to regulate the process 
of explosive ladening, depending on the concrete mining and geological conditions of conduct of explosive works.  
Results. The got results can be drawn on for development of explosive technologies, based on destruction of mountain range, 
restored preliminary to a tense state from the explosion of charges of ВВ, located on his border. 
Keywords: the power fields, an area of destruction is downhole charges, blasting 
________________________________ 
УДК 622.647.2 
Єфіменко Л.І., Тиханський М.П., Персіанов П.О. Задачі управління технологічними процесами в теплоенергетиці 
Мета. Метою цієї роботи є визначення методів синтезу систем автоматичного управління процесами перетворення 
енергії і речовини в теплоенергетичних установках на основі математичних моделей. Тому аналіз існуючих методів, 
теорії і принципів побудови моделей енергоустаткування, їх систем регулювання, за допомогою яких стало можли-
вим моделювання процесів у великих енергосистемах є актуальним завданням. 
Методи дослідження.. Задачі вирішувалися з використанням загальних методів теорії систем автоматичного управ-
ління, за рахунок застосування сучасних методів управління технологічними та вирибничими процесами і викорис-
тання новітніх технічних засобів автоматизації у виробництві, зокрема методів ідентифікації, а також математичного 
моделювання та методу пасивного експеріменту  
Наукова новизна. У даній роботі досліджуються системи управління водогрійними котлами, і їх оптимізація при 
неповній інформації про модель об'єкта, де автори відзначають, що останнім часом в літературі з теорії автоматич-
ного  управління велику увагу приділяють так званому Фаззі-управлінню  об'єктами з невідомою математичною мо-
деллю.  
На основі аналізу існуючих систем та рішень з автоматизації виробничих процесів виявлена необхідність розробки 
адекватної математичні моделі для парових та водогрійних котлів при неповній інформації про модель об'єкта. По-
казана доцільність застосування експертних оцінок з використанням модифікованих методів адаптації.  
Практична значимість. Проведений огляд існуючих підходів, способів, методів і засобів автоматичного регулю-
вання параметрів котелень водогрійних і комбінованих установок показав, що, незважаючи на свою різнорідність, 
всі вони спрямовані на автоматизацію регулювання температури або тиску гарячої води (пари), оптимального спів-
відношення кількості спалюваного палива і витрати повітря, розрідження в топці і за котлом, а також зниження рів-
нів викидів CO що йдуть з газами, що сприяє енергозбереженню та екологічному становищу. 
Результати. Розглянуті структури, підходи та схеми  автоматичних регуляторів котелень можуть бути використані 
при розробці проектів їх автоматизації на основі широкого спектру математичних методів регулювання  технологіч-
них параметрів. 
Ключові слова: теплоенергетика, автоматичне управління, математичне моделюванн, методи синтезу систем. 
Ефименко Л.И., Тиханский М.П., Персианов П.О. Задачи управления технологическими процессами в теплоенер-
гетике 
Цель. Целью настоящей работы является анализ методов синтеза систем автоматического управления процессами 
преобразования энергии и вещества в теплоэнергетических установках на основе математических моделей. Поэтому 
анализ существующих методов, теории и принципов построения моделей электрооборудования, их систем регулиро-
вания, с помощью которых стало возможным моделирование процессов в крупных энергосистемах является акту-
альной задачей. 
Методы исследования. Задачи решались с использованием общих методов теории систем автоматического управ-
ления, за счет применения современных методов управления технологическими и производственными процессами и 
использования новейших технических средств автоматизации в производстве, в частности методов идентификации, 
а также математического моделирования и метода пассивного эксперимента 
Научная новизна. В данной работе исследуются системы управления водогрейными котлами и их оптимизации при 
неполной информации о модели объекта, где авторы отмечают, что в последнее время в литературе по теории авто-
матического управления большое внимание уделяют так называемому фаззи-управлению объектами с неизвестной 
математической моделью. 
На основе анализа существующих систем и решений по автоматизации производственных процессов выявлена необ-
ходимость разработки адекватной математической модели для паровых и водогрейных котлов при неполной инфор-
мации о модели объекта. Показана целесообразность применения экспертных оценок с использованием модифици-
рованных методов адаптации. 
Практическая значимость. Проведенный обзор перечисленных выше и других существующих подходов, способов, 
методов и средств автоматического регулирования параметров котельных водогрейных и комбинированных устано-
вок показал, что, несмотря на свою разнородность, все они направлены на автоматизацию регулирования температу-
ры или давления горячей воды (пара), оптимального соотношения количества сжигаемого топлива и расхода возду-
ха, разрежение в топке и за котлом, а также снижение уровня выбросов CO, идущие с газами, что що способствует 
энергосбережению и экологическому состоянию окружающей среды. 
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Результаты. Рассмотрены структуры, подходы и схемы автоматических регуляторов котельных могут быть исполь-
зованы при разработке проектов их автоматизации на основе широкого спектра математических методов регулиро-
вания технологических параметров. 
Ключевые слова: теплоэнергетика, автоматическое управление, математическое моделирование, методы синтеза 
систем. 
Yefimenko L.I., Tihtanskiy М.P., PersianovP.O. Synthesis of systems of automatic control warmly energy settings 
Purpose. The purpose of this work is to analyze methods of synthesis of automatic control processes of transformation of 
energy and matter in thermal power plants based on mathematical models. Therefore, analysis of existing methods, theories 
and principles of construction of power models, systems control, by which it became possible to design processes in large 
power systems is the actual task. 
Research methods. To solve this problem the analysis of existing systems and solutions in automation of production proc-
esses domestic and foreign scientists. Problems solved using common methods of the theory of automatic control, through 
the use of modern methods of technological processes and the Production and use of new technical means of automation in 
production, including identification methods and mathematical modeling and method of passive experiment. 
Scientific novelty. In this paper, we study the control systems for hot-water boilers and their optimization with incomplete 
information about the model of the object, where the authors note that recently in the literature on the theory of automatic 
control, much attention has been paid to the so-called fuzzy - control of objects with an unknown mathematical model. 
Based on the analysis of existing systems and solutions for the automation of production processes, the need to develop an 
adequate mathematical model for steam and hot water boilers with incomplete information about the model of the object is 
identified. The expediency of application of expert estimations with use of the modified methods of adaptation is shown. 
Practical meaningfulness. The review of the above and other existing approaches, techniques, methods and means of auto-
matic control parameters of boiler hot water and combined plants showed that, despite their diversity, they are designed to 
automate control of temperature or pressure hot water (steam), the optimal ratio of combustion fuel and air flow, vacuum in 
the furnace and boiler, as well as reducing emissions CO, coming from fumes. 
Results. The structure, approaches and schemes of automatic boiler controls can be used to develop their automation projects 
from a wide range of mathematical methods of regulation of process parameters. 
Keywords: thermal power, automatic control, mathematical modeling, methods of synthesis. 
________________________________ 
УДК [662.614.2:621.51]: 622.012.2 
Замицький О.В., Гладун Є.Р. Аналіз методів охолодження та утилізації тепла шахтних компресорних установок 
Мета. Метою даної роботи є аналіз методів охолодження та утилізації і повторного використання теплоти що виро-
бляється в шахтних компресорних установках підчас стиснення повітря. 
Методи дослідження. У роботі використані теоретичні та емпіричні методи дослідження: Розглянуто методи та 
принципові схеми охолодження такі як: попереднє охолодження, що охолоджує повітря при його всмоктуванні; вну-
трішнє, що охолоджує повітря в середині корпусу компресора, в свою чергу поділяється на внутрішнє і зовнішнє; та 
зовнішнє, що охолоджує стиснене повітря шляхом його відведення в охолоджувач винесений за межі компресора. 
Розглянуто роботи таких вчених як: Мурзіна А. В., Цейтліна Ю. А., Архангельского Л. Н., Каплуна А.А., Носо-
ва Ю.П. та інші. 
Наукова новизна. Вперше розглянуто двигун Стірлінга для утилізації теплоти стисненого повітря шахтних компре-
сорних установок, подальшого розвитку набули теплообмінні процеси, що протікають в шахтних компресорних ус-
тановках. 
Практична цінність. Застосування для утилізації тепла двигуна Стірлінга дозволить підвищити ефективність та 
зменшити витрати енергії на виробництво стисненого повітря. 
Результати роботи. Проаналізовано можливості та доцільність використання відведеного низькопотенційного тепла 
зокрема: розглянуто схеми утилізації тепла при паралельному та послідовному включенні повітроохолоджувачів; 
схему компресорної установки з утилізацією тепла для гарячого водопостачання; схему утилізації тепла 
компресорної установки тепловими насосами; повітроохолоджувач-утилізатор, який вирішує завдання підвищення 
потенціалу теплоти, що відбирається; наведено принципові схеми використання теплоти для гарячого водопостачан-
ня та подвійну утилізацію теплоти компресорної установки, що має паротурбінний привід, шляхом повторного ви-
користання теплоти стисненого повітря та пари. Наведена порівняльна таблиця ефективності таких методів 
утилізації теплоти як: паросилові установки, повітряні машини стиснення-розширення, термоелектричні модулі, 
двигун Стірлінга. Зроблено висновок про перспективність використання в подальшому двигуна Стірлінга для 
утилізації теплоти. 
Ключові слова: утилізації теплоти, шахтна компресорна установка, двигун Стірлінга, енергоефективність, енергоз-
береження. 
Замыцкий О. В., Гладун Е.Р. Анализ методов охлаждения и утилизации тепла шахтных компрессорных установок 
Цель. Целью данной работы является анализ методов охлаждения и утилизации и повторного использования тепло-
ты что производится в шахтных компрессорных установках підчас сжатия воздуха. 
Методы исследования. В работе использованы теоретические и эмпирические методы исследования : Рассмотрены 
методы и принципиальные схемы охлаждения такие как: предыдущее охлаждение, которое охлаждает воздух при 
его всасывании; внутреннее, что охлаждает воздух в середине корпуса компрессора, в свою очередь разделяется на 
внутреннее и внешнее; но внешнее, что охлаждает стиснене воздух путем его отведения в охладитель вынесенный за 
пределы компрессора. Рассмотрены работы таких ученых как: Мурзин А. В., Цейтлин Ю. А., Архангельский Л. Н., 
Каплун А.А., Носова Ю.П. и др. 
Научная новизна. Впервые рассмотрен двигатель Стирлинга для утилизации теплоты стисненого воздуха шахтных 
компрессорных установок, дальнейшего развития приобрели теплообменные процессы, которые протекают в шахт-
ных компрессорных установках. 
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Практическая ценность. Применение для утилизации тепла двигателя Стирлинга позволит повысить эффектив-
ность и уменьшить расходы энергии на производство стисненого воздуха. 
Результаты работы. Проанализированы возможности и целесообразность использования отведенного 
низькопотенційного тепла в частности: рассмотрены схемы утилизации тепла при параллельном и последовательном 
включении воздухоохладителей; схему компрессорной установки с утилизацией тепла для горячего водоснабжения; 
схему утилизации тепла компрессорной установки тепловыми насосами; воздухоохладитель-утилизатор, который 
решает задание повышения потенциалу теплоты, которая отбирается; приведены принципиальные схемы использо-
вания теплоты для горячего водоснабжения и двойная утилизация теплоты компрессорной установки, которая имеет 
паротурбинный повод, путем повторного использования теплоты стисненого воздуха и пары. Приведенная сравни-
тельная таблица эффективности таких методов утилизации теплоты как: паросиловые установки, воздушные маши-
ны сжатия-расширения, термоэлектрические модули, двигатель Стирлинга. Сделан вывод о перспективности ис-
пользования в дальнейшем двигателя Стирлинга для утилизации теплоты. 
Ключевые слова: утилизации теплоты, шахтная компрессорная установка, двигатель Стирлинга, энергоэффектив-
ность, энергосбережение. 
Zamytskiy O.V., Gladun E.R. Analysis of methods of cooling and utilization of heat of mine compressor options 
Purpose. A purpose hired is an analysis of methods of cooling and utilization and repeated use of warmth that is produced in 
the mine compressor options of підчас compression of air. 
Research methods. The theoretical and empiric methods of research are in-process used: methods and fundamental charts of 
cooling are Considered such as: previous cooling which cools air at his suction; internal, that cools air in the middle of corps 
of compressor, in turn divided into internal and external; but external, that cools стиснене air by his taking in a cooler taken 
away outside a compressor. Works of such scientists are considered as: Murzin А. V., Ceytlin Ju.A., Arkchangelsk Л. Н., 
Caplun А.А., Nosov Ju.P. and other 
Scientific novelty. The engine of Стірлінга is first considered for utilization of warmth of стисненого air of mine compres-
sor options, further development purchased heat-exchange processes which flow in mine compressor options. 
Practical value. Application for utilization of heat of engine of Stirling will allow to promote efficiency and decrease ex-
penses energy on the production of стисненого air. 
Job performances. Possibilities and expediency of the use of the taken низькопотенційного heat are analysed in particular: 
the charts of utilization of heat are considered at the parallel and successive including of воздухоохладителей; chart of the 
compressor setting with utilization of heat for a hot water-supply; chart of utilization of heat of the compressor setting heat-
pumps; воздухоохладитель-утилизатор, which decides the task of increase to potential of warmth which is taken away; 
fundamental charts over of the use of warmth for a hot water-supply and double utilization of warmth of the compressor set-
ting which has a паротурбинный occasion are brought, by the repeated use of warmth of стисненого air and pair. The 
brought comparative table over of efficiency of such methods of utilization of warmth as: паросиловые options, air machines 
of compression-expansion, thermo-electric modules, engine of Stirling. Drawn conclusion about perspective of the use in 
future of engine of Stirling for utilization of warmth. 
Keywords: utilizations of warmth, mine compressor setting, engine of Stirling, энергоэффективность, energy-savings. 
________________________________ 
УДК 622.001.63:004.031.42 
Хруцкий А.А., Чумак Ю.И., Вититнев Ю.И., Лифенцов А.С. Особенности компьютерного моделирования при 
проектировании горного оборудования 
Цель. Определение рациональных областей применения современных методов компьютерного моделирования для 
решения основных видов задач при проектировании горных машин и оборудования. 
Методы. Основным методом является сравнительный анализ возможностей методов компьютерного моделирования 
с точки зрения решения основных видов задач проектирования горнорудного оборудования. 
Научная новизна. Выделены следующие виды задач при проектировании горнорудного оборудования: определение 
поведения материала деталей машин в процессе её работы; определение кинематики и динамики звеньев механизмов 
машины; определение особенностей взаимодействия деталей и узлов машины с горной породой, находящейся в мо-
нолите или россыпью; определение режимов работы, как отдельной машины, так и комплекса оборудования. Прове-
ден анализ современных методов компьютерного моделирования с точки зрения решения основных видов задач при 
проектировании горных машин и оборудования. 
Практическая значимость. На основе анализа существующих методов компьютерного моделирования разработаны 
рекомендации по их применению для решения  задач проектирования горнорудного оборудования: для определения 
поведения материала деталей машины в процессе её работы, а так же кинематики и динамики звеньев механизмов 
машин может быть использован метод конечных элементов; для моделирования взаимодействия деталей и узлов 
горных машин с монолитной породой может быть использован метод SPH, а для моделирования поведения породы в 
россыпи - метод DEM; для определения режимов работы оборудования могут быть использованы методы компо-
нентно-ориентированного моделирования сложных систем. 
Результат. Составлена классификация основных задач проектирования горнорудного оборудования  и методов ком-
пьютерного моделирования. Выполнен анализ широко применяемых методов компьютерного моделирования и про-
анализированы их преимущества и недостатки. Раскрыта эффективность использованияи этих методов и обоснован 
их выбор для решения каждого вида задач проектирования горнорудного оборудования.  
Ключевые слова: проектирование и конструирование горных машин, компьютерное моделирование, метод конеч-
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Хруцький А.А., Чумак Ю.І., Вітітнев Ю.І., Ліфенцов А.С. Особливості комп'ютерного моделювання при проекту-
ванні гірничого обладнання 
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Мета. Визначити раціональні області застосування сучасних методів комп'ютерного моделювання для вирішення 
основних видів завдань при проектуванні гірських машин і обладнання. 
Методи. Основним методом є порівняльний аналіз можливостей методів комп'ютерного моделювання з точки зору 
вирішення основних видів завдань проектування гірничорудного обладнання. 
Наукова новизна. Виділено наступні види завдань при проектуванні гірничорудного обладнання: визначення пове-
дінки матеріалу деталей машин у процесі її роботи; визначення кінематики і динаміки ланок механізмів машини; 
визначення особливостей взаємодії деталей і вузлів машини з гірською породою, що знаходиться у моноліті або роз-
сипом; визначення режимів роботи, як окремої машини, так і комплексу обладання. Проведено аналіз сучасних ме-
тодів комп'ютерного моделювання з точки зору вирішення основних видів завдань при проектуванні гірничих ма-
шин і обладнання. 
Практична значимість. На основі аналізу існуючих методів комп'ютерного моделювання розроблено рекомендації 
щодо їх застосування для вирішення завдань проектування гірничорудного обладнання: для визначення поведінки 
матеріалу деталей машини в процесі її роботи, кінематики і динаміки ланок механізмів машин може бути використа-
ний метод кінцевих елементів; для моделювання взаємодії деталей і вузлів гірничих машин з монолітної породою 
може бути використаний метод SPH, а для моделювання поведінки породи в розсипи - метод DEM; для визначення 
режимів роботи обладнання можуть бути використані методи компонентно-орієнтованого моделювання складних 
систем. 
Результат. Складено класифікація основних завдань проектування гірничорудного обладнання та методів комп'юте-
рного моделювання. Виконано аналіз широко застосовуваних методів комп'ютерного моделювання та проаналізова-
но їх переваги та недоліки. Розкрито ефективність використання цих методів і обґрунтовано їх вибір для розв’язання 
кожного виду завдань проектування гірничорудного обладнання. 
Ключові слова: проектування і конструювання гірничих машин, комп'ютерне моделювання, метод кінцевих елеме-
нтів, метод гідродинаміки згладжених частинок, метод дискретних елементів, метод компонентно-орієнтованого 
моделювання складних систем 
Khrutskiy А.А., Chumak Yu.I., Vititnev Yu.I., Lifentsov А.S. Peculiarities of computer modelling in mining equipment 
designing 
The aim of the study is defining sustainable fields of application of modern computer modelling methods to solve the main 
tasks in mining machinery and equipment designing. 
Research methods. The main method of the study is the comparative analysis of computer modelling methods possibilities 
to solve the main tasks in mining equipment designing. 
Scientific novelty. The main tasks in mining equipment designing are illustrated. They are: 1) defining behavior of machine 
parts material in the course of operation; 2) defining kinematics and dynamics of the links of machine mechanisms; 3) defin-
ing peculiarities of interaction between machine parts and components and monolith rock or detritus; 4) defining operation 
modes of both a separate machine and a complex of equipment. Modern computer modelling methods to solve the main tasks 
in mining machinery and equipment designing have been analyzed. 
Practical relevance. Analysis of modern computer modelling methods enabled us to elaborate the recommendations for 
tasks solving in mining equipment designing: 1) finite elements method can be of use in defining behavior of machine parts 
material in the course of operation as well as in defining kinematics and dynamics of the links of machine mechanisms; 2) 
SPH method can be of use in modelling the interaction between machine parts and components and monolith rock, discrete 
element method (DEM) is applied in modelling detritus behavior; 3) defining operation modes of equipment requires of 
component-based modelling methods for complex systems. 
Results. The classification of the main tasks in mining equipment designing and computer modelling methods has been 
drawn up. Widely used computer modelling methods and their advantages and disadvantages have been analyzed. The effi-
ciency of those methods has been proved. The application of methods for solving each task in mining equipment designing 
has been justified. 
Key words: mining machines designing and constructing, computer modelling, finite elements method, smoothed-particle 
hydrodynamics (SPH) method, discrete element method (DEM), component-based modelling method for complex systems. 
________________________________ 
УДК (62-531.9:622.234.6):621.51 
Замицький О.В., Лідер М.Ю. Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого 
повітря в шахтних компресорних установках 
Мета. Метою даної статті є аналіз сучасного стану виробництва стисненого повітря  та шляхів підвищення енерге-
тичної ефективності компресорних установок в умовах шахт. 
Методи дослідження. У роботі використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження. Проведено аналіз 
сучасного стану парку компресорних установок, досліджено можливі схеми охолодження стисненого повітря між 
ступенями компресора та вибрано найбільш ефективну систему.  
Наукова новизна. Вдосконалено схему охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за допомогою 
пари «труба Вентурі-відцентровий сепаратор-краплевловлювач»; подальшого розвитку набуло дослідження щодо 
підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря. 
Практична цінність. Розроблена схема дозволить підвищити ефективність роботи турбокомпресора за рахунок 
оптимізації функціонування апаратів контактної системи охолодження стисненого повітря. Застосування даної сис-
теми охолодження дозволить зменшити енергетичну залежність та підвищити ефективність виробництва на підпри-
ємствах гірничо-металургійного комплексу. 
Результати роботи. Обов'язковою умовою нормальної експлуатації шахтних турбокомпресорів є проміжне охоло-
дження стисненого повітря між ступенями. Цим досягається істотне зменшення питомих витрат електроенергії. 
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Способи охолодження, які застосовуються в даний час, не завжди забезпечують зниження температури повітря до 
необхідного рівня, в той же час вибір більш ефективного способу охолодження є суттєвим резервом для вдоскона-
лення функціонування гірничого устаткування. 
Аналіз показав, що більш ефективним є застосування саме контактної системи охолодження стисненого повітря. 
Контактна система охолодження стисненого повітря для роботи гірничого устаткування дозволяє значно підвищити 
ефективність його функціонування. Разом з тим, аналіз цієї системи охолодження вказує на необхідність оптимізації 
її параметрів з метою мінімізації втрат. 
Найбільш прийнятним варіантом для застосування в якості апаратів контактної системи охолодження шахтних тур-
бокомпресорів є система, що складається з змішувального пристрою типу труба Вентурі і відцентрового сепаратора-
краплевловлювача. Запропонована принципова схема охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за 
допомогою пари «труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач», з якої видно, що дана пара «труба 
Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач» є головним конструктивним елементом як контактних повітро-
охолоджувачів, так і охолоджувача циркуляційної води. Такий контактний апарат поєднує досить високу ефектив-
ність тепломасообміну з відносно невеликим гідравлічним опором. 
Тому, вдосконалення системи забезпечення шахт стисненим повітрям є одним з основних напрямків енергозбере-
ження у гірничій галузі. 
Ключові слова: турбокомпресори, енергетична ефективність, стиснуте повітря, пневмопостачання, енергозбере-
ження, енергоносії. 
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Замыцкий О. В., Лидер М. Ю. Исследование путей повышения энергетической эффективности производства стис-
неного воздуха в шахтных компрессорных установках 
Цель. Целью данной статьи является анализ современного состояния производства стисненого воздуха  и путей по-
вышения энергетической эффективности компрессорных установок в условиях шахт. 
Методы исследования. В работе использовались теоретические и эмпирические методы исследования. Проведен 
анализ современного состояния парка компрессорных установок, исследованы возможные схемы охлаждения стис-
неного воздуха между степенями компрессора и выбрана наиболее эффективная система.  
Научная новизна. Усовершенствована схема охлаждения стисненого воздуха между степенями компрессора с по-
мощью пары "труба Вентурі-центробежный сепаратор-краплевловлювач"; дальнейшее развитие приобрело исследо-
вание относительно повышения энергетической эффективности производства стисненого воздуха. 
Практическая ценность. Разработанная схема позволит повысить эффективность работы турбокомпрессора за счет 
оптимизации функционирования аппаратов контактной системы охлаждения стисненого воздуха. Применение дан-
ной системы охлаждения позволит уменьшить энергетическую зависимость и повысить эффективность производства 
на предприятиях горно-металлургического комплекса. 
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Результаты работы. Обязательным условием нормальной эксплуатации шахтных турбокомпрессоров является 
промежуточное охлаждение стисненого воздуха между степенями. Этим достигается существенное уменьшение 
удельных расходов электроэнергии. 
Способы охлаждения, которые применяются в настоящее время, не всегда обеспечивают снижение температуры 
воздуха до необходимого уровня, в то же время выбор более эффективного способа охлаждения является сущест-
венным резервом для совершенствования функционирования горного оборудования. 
Анализ показал, что эффективнее является применение само контактной системы охлаждения стисненого воздуха. 
Контактная система охлаждения стисненого воздуха для работы горного оборудования позволяет значительно повы-
сить эффективность его функционирования. Вместе с тем, анализ этой системы охлаждения указывает на необходи-
мость оптимизации ее параметров с целью минимизации потерь. 
Наиболее приемлемым вариантом для применения в качестве аппаратов контактной системы охлаждения шахтных 
турбокомпрессоров является система, которая состоит из смесительного устройства типа труба Вентурі и центробе-
жного сепаратора-краплевловлювача. Предложенная принципиальная схема охлаждения стисненого воздуха между 
степенями компрессора с помощью пары "труба Вентурі - центробежный сепаратор-краплевловлювач", из которой 
видно, что данная пара "труба Вентурі - центробежный сепаратор-краплевловлювач" является главным конструктив-
ным элементом как контактных воздухоохладителей, так и охладителя циркуляционной воды. Такой контактный 
аппарат сочетает достаточно высокую эффективность тепломасообміну с относительно небольшим гидравлическим 
сопротивлением. 
Тома, совершенствования системы обеспечения шахт стисненим воздухом является одним из основных направлений 
энергосбережения в горной отрасли. 
Ключевые слова: турбокомпрессоры, энергетическая эффективность, сжатый воздух, пневмопостачання, энергос-
бережение, энергоносители. 
Zamytsky O.V., Lider M.Ju. Research of ways of increase of power efficiency of production of стисненого air is in mine 
compressor options 
Purpose. The purpose of this article is an analysis of the modern state of production of стисненого air  and ways of increase 
of power efficiency of compressor options in the conditions of mines. 
Research methods. The theoretical and empiric methods of research were in-process used. The analysis of the modern state 
of park of compressor options is conducted, the possible charts of cooling of стисненого air are investigational between the 
degrees of compressor and the most effective system is chosen.  
Scientific novelty. The chart of cooling of стисненого air is improved between the degrees of compressor by means of pair 
"pipe of Вентурі -центробежный сепаратор-краплевловлювач"; further development purchased research in relation to the 
increase of power efficiency of production of стисненого air. 
Practical value. The worked out chart will allow to promote efficiency of work of turbo-compressor due to optimization of 
functioning of vehicles of the pin system of cooling of стисненого air. Application of this system of cooling will allow to 
decrease power dependence and promote efficiency of production on the enterprises of горно-металлургического complex. 
Job performances. The obligatory condition of normal exploitation of mine turbo-compressors is an intercooling of стисне-
ного air between degrees. This is arrive at the substantial diminishing of specific charges of electric power. 
Methods, cooling which are used presently not always provide the decline of temperature of air to the necessary level, at the 
same time a choice of more effective method of cooling is substantial reserve for perfection of functioning of mountain 
equipment. 
An analysis showed that more effective was application self of the pin system of cooling of стисненого air. The pin system 
of cooling of стисненого air for work of mountain equipment allows considerably to promote efficiency of his functioning. 
At the same time, the analysis of this system of cooling specifies on the necessity of optimization of her parameters with the 
purpose of minimization of losses. 
The of of of most acceptable variant for application as vehicles of the pin system of cooling of mine turbo - compressors is 
the system which consists of mixer device of type pipe of of of of Venturi of of of and centrifugal сепаратора-
краплевловлювача. Offered of of of fundamental chart of cooling of стисненого air between the degrees of compressor by 
means of pair of "pipe of of of of Вентурі of is a centrifugal separator -крапле catcher", from which evidently, that this pair 
"pipe of of of of Venturi  - a centrifugal separator is a крапле catcher" of is the structural staple of both pin воздухоохлади-
телей and cooler of circulation water. Such of of of pin vehicle combines high enough efficiency of warm to the масо 
exchange of with relatively small hydraulic resistance. 
Tom, perfections of the system of providing of mines стисненим air is one of basic directions of energy-savings in mountain 
industry. 
Keywords: turbo-compressors, power efficiency, compressed air, пневмопостачання, energy-savings, power mediums. 
 
 
УДК 681.51: 665.64 
Кардашук В.С. К. Алахмад Улмоу  Програмно-технічна реалізація системи автоматизованого керування процесом 
нанокаталітичного крекінгу вакуумного газойлю 
У статті запропоновано модернізовану систему керування процесом каталітичного крекінгу вакуумного газойлю 
аерозольним нанокаталізом, що забезпечує максимальний вихід високоякісних бензинових і дизельних фракцій. 
Удосконалена система керування забезпечує формування керуючих впливів на основі інформації про зміну темпера-
тури процесу, частоти вібрації реактора та витрат реагентів.     
Технологія АНК має суттєві переваги перед іншими, так як дозволяє значно збільшити швидкість реакції у розра-
хунку до масової витрати каталізатора, суттєве зменшення його кількості та енергозатрат тощо. 
У даний час основним напрямком досягнення високої інтенсифікації процесу каталітичного крекінгу є роботи 
пов’язані з модернізацією системи автоматизації реактора, спрощення його конструкції, вибору каталізатора та його 
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геометричних характеристик, методів підготовки каталізатора а також принципів контактування каталізатора з вуг-
леводневими парами [2]. Якщо фізико-хімічні характеристики процесу крекінгу, як правило, є заданими попередніми 
технологічними процесами перероблення нафтопродуктів, то головними питаннями в процесі каталітичного 
крекінгу є наступні: принципи та способи контактування каталізатора з вторинною вуглеводною сировиною, систе-
ми забезпечення активності каталізатора за час перебування його в реакторі, оптимальний режим його роботи та ін. 
Отже, актуальною є задача модернізація існуючої системи автоматизації керування процесом каталітичного 
крекінгу, розробки методів оптимального керування, які забезпечують отримання високоякісних бензинових і ди-
зельних фракцій в умовах невизначеності параметрів. 
Ключові слова: високоякісний бензин, каталітичний крекінг, дизельні фракції 
Кардашук В.С. К. Алахмад Улмоу Програмно-техническая реализация системы автоматизированного управления 
процессом нанокаталитического крекинга вакуумного газойля 
В статье предложена модернизируемая система управления процессом каталитического крекинга вакуумного газо-
йлю аэрозольным нанокатализом, который обеспечивает максимальный выход высококачественных бензиновых и 
дизельных фракций. Усовершенствованная система управления обеспечивает формирование управляющих влияний 
на основе информации об изменении температуры процесса, частоты вибрации реактора и расходов реагентов.    
Технология АНК имеет существенные преимущества перед другими, так как позволяет значительно увеличить ско-
рость реакции в расчете к массовой затрате катализатора, существенное уменьшение его количества и энергозатрат и 
тому подобное. 
В данное время основным направлением достижения высокой интенсификации процесса каталитического крекинга 
являются работы связанные с модернизацией системы автоматизации реактора, упрощения его конструкции, выбора 
катализатора и его геометрических характеристик, методов подготовки катализатора а также принципов контактиро-
вания катализатора с углеводородными парами [2]. Если физико-химические характеристики процесса крекинга, как 
правило, являются заданными предыдущими технологическими процессами переделывания нефтепродуктов, то 
главными вопросами в процессе каталитического крекинга следующие: принципы и способы контактирования ката-
лизатора со вторичным углеводным сырьем, системы обеспечения активности катализатора за время пребывания его 
в реакторе, оптимальный режим его работы и др. 
Следовательно, актуальной является задача модернизация существующей системы автоматизации управления про-
цессом каталитического крекинга, разработки методов оптимального управления, которые обеспечивают получение 
высококачественных бензиновых и дизельных фракций в условиях неопределенности параметров. 
Ключевые слова: высококачественный бензин, каталитический крекинг, дизельные фракции 
Kardashuk V.S., K. Alamad Ulmou Програмно-техническая realization of the system of the automated process of the 
нанокаталитического cracking of a vacuum gas-oil control 
In the article modernized control system by the process of the catalytic cracking is offered vacuum to the gas-oil by an 
aerosol нанокатализом which provides the maximal output of high-quality petrol and diesel factions. Improved control 
system provides forming of managing influences on the basis of information about the change of temperature of process, 
frequencies of vibration of reactor and charges of reagents.   
Technology АНК has substantial advantages before other, because allows considerably to rev up reaction in a calculation to 
the mass expense of catalyst, substantial diminishing of his amount and энергозатрат and others like that. 
Now basic direction of achievement of high intensification of process of the catalytic cracking are works the automations of 
reactor related to modernization of the system, simplification of his construction, choice of catalyst and his geometrical de-
scriptions, methods of preparation of catalyst and also principles of contact of catalyst with hydrocarbon pair [2]. If physical 
and chemical descriptions of process of cracking, as a rule, are the set previous technological processes of redoing of нефте-
продуктов, then by main questions in the process of the catalytic cracking followings: principles and methods of contact of 
catalyst with secondary carbohydrate raw material, systems of providing of activity of catalyst in times of stay of him in a 
reactor, optimal mode of his operations of and other 
Consequently, actual is a task modernization of the existent system of automation of process of the catalytic cracking control, 
developments of methods of optimal management, which provide the receipt of high-quality petrol and diesel factions in the 
conditions of vagueness of parameters. 
Keywords: high-quality petrol, catalytic cracking, diesel factions 
________________________________ 
УДК 338 
Пономаренко Т.В. Шляхи забезпечення економічної стійкості підприємства 
Не зважаючи на те, що сьогодні поняття «економічна стійкість» та «забезпечення економічної стійкості підприємст-
ва» вже досить поширене в економічній практиці підприємств, однак проблема визначення економічної стійкості 
підприємств будь-якої форми власності як категорії управлінського процесу щодо її забезпечення поки досліджена 
недостатньо. Актуальність проблеми забезпечення економічної стійкості підприємства зумовлена сучасною ситуаці-
єю ринкової економіки, що характеризується динамічністю навколишнього середовища, високим рівнем невизначе-
ності, жорсткою конкуренцією та різноманітністю ризиків. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її 
метою є дослідження комплексного підходу визначення та забезпечення економічної стійкості підприємств різних 
галузей народного господарства та форм власності. Концепція економічної стійкості підприємства в своїй основі 
частково несе елементи інших більш відомих та усталених концепцій, таких як: сталий розвиток, економіко-
соціальна відповідальність, теорія відповідальних сторін та теорія підприємницької підзвітності. Базисним підходом 
до розбудови місця та ролі економічної стійкості підприємства є його відношення в цілому до сталого розвитку. Ре-
зультати узагальнення літературних джерел з досліджуваної проблематики дозволили автору виокремити особливий 
напрямок вивчення категорії «економічна стійкість», прихильники якого акцентують увагу на характерних ознаках 
підприємства як складної соціально-економічної та техніко-технологічної відкритої системи, що поєднує різні, але 
взаємодіючі між собою структури. Відповідно до цього підходу, що ідентифікований автором як структурно-
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кібернетичний, економічна стійкість визначається динамічною відповідністю основних внутрішніх параметрів сис-
теми (підприємства) стану зовнішнього середовища, що забезпечує його ефективне функціонування в умовах мінли-
вості та невизначеності Систематизуючі ключові детермінанти економічної стійкості, що представлені на сьогодні у 
науковому просторі (здатність до самозбереження, функціонування, стабільного розвитку, збереження працездатно-
го стану), автор об’єднує їх спільним знаменником - здатністю підприємства до існування (від лат. exsisten-
tia/existentia). Аргументована у науковій літературі аналогія підприємства з живим організмом дозволяє відзначити, 
що його існування має вітальний характер (від лат. vita – життя), відповідно, економічну стійкість доцільно розгля-
дати крізь призму життєдіяльності, що трактується як складний комплекс взаємодій системи із зовнішніми умовами; 
визначений спосіб здійснення та підтримування певних умов та видів діяльності. Існуючи підходи репрезентують 
економічну стійкість підприємства переважно крізь призму теперішнього часу, орієнтуючись на досягнуті поточні 
значення пріоритетних параметрів (платіжоспроможність, рибутковість, екологічність, досягнення цілей, структурна 
цілісність, достатність/доступність ресурсів, збалансованість ресурсів, організаційна відповідність тощо). Відповід-
но, системність і комплексність дослідження економічної стійкості суб’єктів господарювання, на думку автора, може 
бути забезпечена виключно на основі каузального підходу, який здатний нівелювати локальність існуючих поглядів 
та сформувати теоретичні основи фундаментального характеру. Принципова позиція автора полягає в тому, що за-
безпечення стійкості, є не боротьбою з факторами, а своєчасною та відповідною реакцією на зміни умов господарю-
вання, які здатні порушити звичайне функціонування компанії та привести до негативних наслідків.  
Ключові слова: економічна стійкість, сталий розвиток, концепція, каузальний підхід, структурно-кібернетичний 
підхід, логіка, параметри, прибуток, результат, ресурси, виробництво 
Пономаренко Т.В. Пути обеспечения экономической устойчивости предприятия 
Несмотря на то, что сегодня понятие «экономическая устойчивость» и «обеспечение экономической устойчивости 
предприятия» уже достаточно распространено в экономической практике предприятий, однако проблема определе-
ния экономической устойчивости предприятий любой формы собственности как категории управленческого процес-
са по ее обеспечению пока исследована недостаточно. Актуальность проблемы обеспечения экономической устой-
чивости предприятия обусловлена современной ситуацией рыночной экономики и  характеризуется динамичностью 
окружающей среды, высоким уровнем неопределенности, жесткой конкуренцией и разнообразием рисков. Решение 
данной задачи составляет актуальность работы. Ее целью является исследование комплексного подхода определения 
и обеспечения экономической устойчивости предприятий различных отраслей народного хозяйства и форм собст-
венности. Концепция экономической устойчивости предприятия в своей основе частично несет элементы других 
более известных и устоявшихся концепций, таких как: устойчивое развитие, экономико-социальная ответственность, 
теория ответственных сторон и теория предпринимательской подотчетности. Базовым подходом к развитию места и 
роли экономической устойчивости предприятия является его отношение в целом к устойчивому развитию. Результа-
ты обобщения литературных источников по исследуемой проблематике позволили автору выделить особое направ-
ление изучения категории «экономическая устойчивость», сторонники которого акцентируют внимание на харак-
терных признаках предприятия как сложной социально-экономической и технико-технологической открытой систе-
мы, объединяющей разные, но взаимодействующие между собой структуры. Согласно этому подходу, который 
идентифицирован автором как структурно-кибернетический, экономическая устойчивость определяется динамиче-
ским соответствием основных внутренних параметров системы (предприятия) состояния внешней среды, обеспечи-
вает его эффективное функционирование в условиях изменчивости и неопределенности. Систематизирующие клю-
чевые детерминанты экономической устойчивости, которые представлены на сегодня в научном пространстве (спо-
собность к самосохранению, функционированию, стабильному развитию, сохранению работоспособного состояния), 
автор объединяет их общим знаменателем - способностью предприятия к существованию (от лат. 
Exsistentia/existentia). Аргументирована в научной литературе аналогия предприятия с живым организмом позволяет 
отметить, что его существование имеет приветственный характер (от лат. Vita - жизнь), соответственно, экономиче-
скую устойчивость целесообразно рассматривать сквозь призму жизнедеятельности, что  трактуется как сложный 
комплекс взаимодействий системы с внешними условиями; определенный способ осуществления и поддержания 
определенных условий и видов деятельности. Существующие подходы представляют экономическую устойчивость 
предприятия преимущественно через призму настоящего времени, ориентируясь на достижении текущих значений 
приоритетных параметров (платежеспособность, прибыльность, экологичность, достижения целей, структурная це-
лостность, достаточность/доступность ресурсов, сбалансированность ресурсов, организационная соответствие т.д.). 
Соответственно, системность и комплексность исследования экономической устойчивости субъектов хозяйствова-
ния, по мнению автора, может быть обеспечена только на основе каузального подхода, который способен нивелиро-
вать локальность существующих взглядов и сформировать теоретические основы фундаментального характера. 
Принципиальная позиция автора заключается в том, что обеспечение устойчивости является не борьбой с фактора-
ми, а своевременной и соответствующей реакцией на изменения условий хозяйствования, которые способны нару-
шить обычное функционирование компании и привести к негативным последствиям. 
Ключевые слова: экономическая устойчивость, устойчивое развитие, концепция, каузальный подход, структурно-
кибернетический подход, логика, параметры, прибыль, результат, ресурсы, производство 
Ponomarenko T.V. Methods of ensuring economical stability for enterprise 
Nevertheless , the concept of "economic stability" and "ensure the economic viability" is a fairly common in economic enter-
prises practice today, but problem of determining the economic viability of any ownership form as management process cate-
gory is not  studying  enough. Actuality of ensuring economical stability problem caused by the current situation of the mar-
ket economy which characterized by dynamic environment, high level of uncertainty, tough competition and a variety of 
risks. Solving this problem is topicality. Its aim is studying  a comprehensive approach the definition and ensuring  economic 
stability of enterprises in various sectors of the economy and ownership. The concept of economic stability at its core partly 
has elements of other more well-known and well-established concepts such as sustainable development, economic and social 
responsibility , the of responsible parties theory and business accountable theory.Basic approach to expansion place and role 
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of economic stability is its attitude in general towards sustainable development. Summarizing results of literary sources from 
the studied problems allowed the author to single out a special study direction category of "economic stability", the propo-
nents of which focus on specific features of the enterprise as a complex socio-economic and technical-technological open 
system that combines different but interacting structures. According to this approach, identified by author as structural cyber-
netic, economic stability is determined by the dynamic compliance parameters of the main internal (company) the state of the 
environment, ensuring its effective operation in terms of variability and uncertainty. Systematizing key determinants of eco-
nomic sustainability that represented  today in the scientific space (capacity for self-preservation, operation of sustainable 
development, preservation of working conditions), the author combines their common denominator - the ability of the enter-
prise to exist (from the Lat. Exsistentia/existentia). Argued in the scientific literature analogy companies with living organ-
isms could note that its existence has vital character (from the Lat. Vita - life), respectively, economic stability should be 
considered in the light of life, which is interpreted as a complex set of interactions of the system with external conditions; and 
certain way of maintaining certain conditions and activities. Existing approaches represent the economic stability of the en-
terprise mainly through the prism of the present, focusing on the current values achieved priority settings (solvency, profit-
ability, environmental friendliness, the objectives, structural integrity, sufficiency/availability of resources, balance resources, 
organizational compliance, etc.). Іn accordance, consistency and comprehensiveness research of economic stability entities, 
according to the author, can be achieved only on the basis of the causal approach that is able to neutralize the locality of the 
existing views and form the theoretical basis of fundamental nature. The fundamental position of the author is that the main-
tenance of stability, is not combating factors, but this is timely and appropriate response to changes in economic conditions 
that could affect the normal operation of the company and lead to negative consequences. 
Keywords: economic stability, sustainable development concept, causal approach of structural and cybernetic approach, 
logic, options, profit, results, resources, production. 
________________________________ 
УДК 658: 622.013 
Попов С.О., Максимова І.І., Єріна О.О. Удосконалення системи оцінки економічної ефективності відбійки заліз-
них руд в комп’ютерних системах моделювання і управління проектами масових вибухів 
Однією з актуальних задач, яка виникає на підприємстві у процесі підготовки проектів масових вибухів при підзем-
ній розробці залізорудних родовищ є економічна оцінка їх ефективності. Для розв’язання цієї задачі на даний час 
розроблено багато комп’ютерних систем моделювання процесу відбійки руди для визначення оптимальних техніко-
економічних параметрів проектів здійснення відбійки. Актуальність розв’язання цієї задачі обумовлена тим, що еко-
номічні результати і ефективність буро-вибухової відбійки руди суттєво впливають на характеристики і результати 
всіх процесів, які виконуються після відбійки, а саме: рудниковий транспорт, підйом видобутої рудної маси на земну 
поверхню, її переробка/збагачення у товарну залізорудну продукцію. У кінцевому рахунку все це суттєво впливає на 
економічні показники всього процесу підземної розробки, а особливо на собівартість видобутку та прибуток гірни-
чодобувного підприємства. Буро-вибухова відбійка залізних оруд є одним з найбільш вартісних процесів підземної 
розробки, адже витрати на її здійснення досягають 40-60 % від собівартості видобутку рудної маси. На даний час 
при проектуванні буро-вибухової відбійки застосовується недосконала система її економічної оцінки, особливо у 
питаннях визначення економічних показників. Авторами удосконалена ця система за рахунок ведення нових показ-
ників, які мають економічний характер. Необхідність розширення цієї системи обумовлена тим, що буро-вибухова 
відбірка руди – це технологічно складний процес, що залежить від багатьох факторів, які по різному впливають на 
економічні результати його реалізації. Тому для коректної оцінки ефективності здійснення відбійки необхідна розга-
лужена багатопараметрична система оцінки, яка відображає різні сторони її виконання. Авторами розроблений ряд 
нових показників, які характеризують економічну ефективність відбійки на основі аналізу процесу формування цін-
ності, яку отримує гірничодобувне підприємство, як результат відбійки балансового запасу руди. Розроблені показ-
ники також відображають співвідношення між сформованою цінністю і витратами на здійснення відбійки та втрата-
ми цінності, які спричиняються як об’єктивними факторами, так і недостатньо ефективними технічними, технологі-
чними і організаційними рішеннями, які можуть бути прийняті на етапі розробки проектів масових вибухів. Удоско-
налена авторами система надає можливість здійснення більш повного за факторами моделювання процесу відбійки 
руд і коректної та глибокої економічної оцінки ефективності буро-вибухових робіт і вибору найбільш раціональних 
проектів їх здійснення у конкретних гірничотехнічних і економічних умовах розробки запасів залізних руд. 
Ключові слова: гірничодобувне підприємство, економічна оцінка, ефективність, відбійка, залізні руди, комп’ютерне 
моделювання, система, управління проектами  
Попов С.О., Максимова И.И., Ерина О.О. Усовершенствование системы оценки экономической эффективности 
отбойки железных руд в компьютерных системах моделирования и управления проектами массовых взрывов 
Одной из актуальных задач, которая возникает на предприятии в процессе подготовки проектов массовых взрывов 
при подземной разработке железорудных месторождений есть экономическая оценка их эффективности. Для реше-
ния этой задачи на данное время разработано много компьютерных систем моделирования процесса відбійки руды 
для определения оптимальных технико-экономических параметров проектов осуществления отбойки. Актуальность 
решения этой задачи обусловлена тем, что экономические результаты и эффективность буровзрывной відбійки руды 
существенно влияют на характеристики и результаты всех процессов, которые выполняются после отбойки, а имен-
но: рудниковый транспорт, подъем добытой рудной массы на земную поверхность, ее переработка/обогащение в 
товарную железорудную продукцию. В конечном счете все это существенно влияет на экономические показатели 
всего процесса подземной разработки, а особенно на себестоимость добычи и прибыль горнодобывающего предпри-
ятия. Буровзрывная отбойка железных оруд является одним из наиболее стоимостных процессов подземной разрабо-
тки, ведь расходы на ее осуществление достигают 40-60 % от себестоимости добычи рудной массы. На данное время 
при проектировании буровзрывной відбійки применяется несовершенная система ее экономической оценки, особен-
но в вопросах определения экономических показателей. Авторами усовершенствована эта система за счет ведения 
новых показателей, которые имеют экономический характер. Необходимость расширения этой системы обусловлена 
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тем, что буровзрывная отборка руды - это технологически сложный процесс, зависящий от многих факторов, кото-
рые по разному влияют на экономические результаты его реализации. Поэтому для корректной оценки эффективно-
сти осуществления отбойки необходимая разветвлена многопараметрическая система оценки, которая отображает 
разные стороны ее выполнения. Разработан ряд новых показателей, которые характеризуют экономическую эффек-
тивность отбойки на основе анализа процесса формирования ценности, которую получает горнодобывающее пред-
приятие, как результат отбойки балансового запаса руды. Разработанные показатели также отображают соотношение 
между сформированной ценностью и расходами на осуществление відбійки и потерями ценности, которые влекутся 
как объективными факторами, так и недостаточно эффективными техническими, технологическими и организаци-
онными решениями, которые могут быть приняты на этапе разработки проектов массовых взрывов. Усовершенство-
ванная авторами система предоставляет возможность осуществления более полного за факторами моделирования 
процесса отбойки руд и корректной и глубокой экономической оценки эффективности буровзрывных работ и выбо-
ра наиболее рациональных проектов их осуществления в конкретных горнотехнических и экономических условиях 
разработки запасов железных руд. 
Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, экономическая оценка, эффективность, отбойка, железные руды, 
компьютерное моделирование, система, управление проектами  
Ророv С. О., Мaximova I.I., Еrina О.О. Improvement of the system of estimation of economic efficiency of отбойки of 
iron-stones in the computer systems of design and management the projects of mass explosions 
One of actual tasks, which arises up on an enterprise in the process of preparation of projects of mass explosions there is an 
economic evaluation of their efficiency at underground development of iron-ore deposits. For the decision of this task on this 
time many computer systems of design of process of відбійки of ore are worked out for determination of optimal технико-
экономических parameters of projects of realization of отбойки. Actuality of decision of this task is conditioned by that 
economic results and efficiency of brown-explosive відбійки of ore substantially influence on descriptions and results of all 
processes which are executed after отбойки, namely: mine transport, getting up of the obtained ore mass on an earthly 
surface, her processing/of enriching in commodity iron-ore products. In final analysis all of it substantially influences on the 
economic indicators of all underground development process, and especially on the prime price of booty and income of 
mining enterprise. Brown-explosive отбойка of ferrous оруд is one of the most cost underground development processes, in 
fact charges on her realization arrive at 40-60 % from the prime price of booty of ore mass. On this time at planning of 
brown-explosive відбійки the imperfect system of her economic evaluation is used, especially in the questions of 
determination of economic indicators. Authors are improve this system due to the conduct of new indexes which have 
economic character. The necessity of expansion of this system is conditioned by that brown-explosive відбірка of ore is 
technologically a difficult process, which depends on many factors which on разному influence on the economic results of 
his realization. Therefore for the correct estimation of efficiency of realization of отбойки the necessary is ramified много-
параметрическая system of estimation which represents different parties of her implementation. By authors the worked out 
row of new indexes, which characterize economic efficiency of відбійки on the basis of analysis of process of forming of 
value which is got by a mining enterprise, as a result of отбойки of balance supply of ore. The worked out indexes also 
represent a betweenness by the formed value and charges on realization of відбійки and losses values, which are drawn by 
both objective factors and effective not enough technical, technological and organizational decisions which can be accepted 
on the stage of development of projects of mass explosions. The system improved by authors gives possibility of realization 
of more complete after the factors of design process of отбойки of ores and correct and deep economic evaluation of 
efficiency of brown-explosive works and choice of the most rational projects of their realization in the concrete горнотехни-
ческих and economic terms of development of supplies of iron-stones. 
Keywords: mining enterprise, economic evaluation, efficiency, отбойка, iron-stones, computer design, system, management  
________________________________ 
УДК 658: 338 
Міщук Є.В., Чала С.В. Розробка процесно-орієнтованої структури управління на промислових підприємствах 
Розглянуто та проаналізовано наукові погляди на поняття «організаційної структури», що сприяє усвідомленню його 
сутності. Удосконалено напрями, яким має відповідати організаційна структура підприємства, що будує свою систе-
му управління згідно процесного підходу, визначено основні функції та завдання які мають виконувати організаційні 
структури. Розроблено рекомендації для менеджерів промислових підприємств щодо побудови оптимальної струк-
тури управління ними. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення у галузі 
теорії управління гірничодобувними підприємствами, які висвітлені в наукових працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Обгрунтована необхідність застосування функціональна моделі управління гірничодобувного підприємства, 
яка сприяє оптимізації та підвищенню ефективності функціонування підприємства в цілому. Базовими складовими 
моделі є: організаційна, процесна, інформаційна та функціональна. Кожна з них відповідає певній стадії операційно-
го циклу та доповнює іншу. Особливу увагу приділяється формуванню інформаційної бази функціонування обліко-
во-аналітичної системи промислового підприємства. Запропоновано підхід щодо створення організаційної структури 
підприємства, особливо якщо до його складу входять відокремлені (територіально та функціонально) структурні 
підрозділи. Важливо використовувати поєднання функціонального і процесного підходу, поширювати серед керів-
ників структурних підрозділів методичні рекомендації щодо принципів побудови таких систем, а також контролюва-
ти виконання основних вимог щодо побудови оптимальних структур управління. 
Його впровадження дозволяє безперешкодній адаптації до впровадження системи управління через процеси, а також 
автоматизації управління діяльністю підприємств. Процес створення організаційних структур управління займає не 
значну кількість робочого часу, проте результат матиме позитивний вплив, навіть зважаючи на можливі зміни у 
структурі і чисельності персоналу підприємств.  
Ключові слова: організаційна структура, міжнародні стандарти якості, система управління, гірничодобувні підпри-
ємства; системне управління; базові підрозділи; структура управління; structure of management; процесний підхід, 
бізнес-процеси. 
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Мищук Є.В., Чалая С.В. Разработка процессно-ориентированной структуры управления на промышленных пред-
приятиях 
Рассмотрены и проанализированы научные взгляды на понятие «организационной структуры», что способствует 
осознанию его сущности. Усовершенствованные направления, которым должна отвечать организационная структура 
предприятия, строит свою систему управления согласно процессного подхода, определены основные функции и 
задачи которые должны выполнять организационные структуры. Разработаны рекомендации для менеджеров про-
мышленных предприятий относительно построения оптимальной структуры управления ими. 
Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения в области теории 
управления горнодобывающими предприятиями, которые освещены в научных трудах отечественных и зарубежных 
ученых. Обоснована необходимость применения функциональная модели управления горнодобывающего предприя-
тия, которая способствует оптимизации и повышению эффективности функционирования предприятия в целом. Ба-
зовыми составляющими модели являются: организационная, процессная, информационная и функциональная. Каж-
дая из них соответствует определенной стадии операционного цикла и дополняет другую. 
Особое внимание уделяется формированию информационной базы функционирования учетно-аналитической систе-
мы промышленного предприятия. 
Предложенный подход по созданию организационной структуры предприятия, особенно если в его состав входят 
обособленные (территориально и функционально) структурные подразделения. Важно использовать сочетание фун-
кционального и процессного подхода, распространять среди руководителей структурных подразделений методичес-
кие рекомендации относительно принципов построения таких систем, а также контролировать выполнение основных 
требований к построению оптимальных структур управления. 
Его внедрение позволяет беспрепятственной адаптации к внедрению системы управления через процессы, а также 
автоматизации управления деятельностью предприятий. Процесс создания организационных структур управления 
занимает не значительное количество рабочего времени, однако результат будет иметь положительное влияние, да-
же несмотря на возможные изменения в структуре и численности персонала предприятий.  
Ключевые слова: организационная структура, международные стандарты качества, система управления, горнодо-
бывающие предприятия; системное управление; базовые подразделения; структура управления; structure of 
management; процессный подход, бизнес-процессы. 
Мищук Є.В., Chalaja С. В. Development of process-reference-point of structure of management on industrial enterprises 
The article discusses and analyzes the scientific views on the concept of "organizational structure" that promotes awareness 
of its essence. Advanced directions, to be met by the organizational structure of the company, builds its management system 
according to the process approach, the basic functions and tasks to be performed by organizational structure. 
Recommendations are developed for managers of industrial enterprises in relation to the construction of the optimal structure 
of management. 
Theoretical and methodological basis of research are fundamental provisions in the field of management of mining 
companies, which are illuminated in scientific works of domestic and foreign scientists. The necessity of using the functional 
model of management of a mining enterprise, which promotes the optimization and increase of efficiency of functioning of 
the enterprise as a whole. The basic components of the model are: organizational, process, information and functional. Each 
of them corresponds to a specific stage of the operating cycle and complements the other. 
Special attention is paid to formation of information base of operation accounting and analysis system of industrial 
enterprises. The proposed approach to creation of organizational structure of the enterprise, especially if it consists of isolated 
(geographically and functionally) of the structural unit. It is important to use a combination of functional and process 
approach, to distribute among the heads of structural subdivisions the methodological recommendations concerning the 
principles for constructing such systems, and to monitor the implementation of the basic requirements for the construction of 
an optimal governance structures. Its introduction allows to easily adapt to the management system through the processes and 
automate the management activities of enterprises. The process of creation of organizational structures of management does 
not take a considerable amount of working time, but the result will have a positive impact, even despite possible changes in 
the structure and strength of enterprises.  
Keywords: organizational structure, international standards of quality management system of the mining enterprise; system 
management; basic unit; management structure; structure of management; the process approach, business processes. 
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Кадол Л.В. Актуальні проблеми визначення вартості будівництва 
Будівництво представляє собою галузь економіки, від якої залежить функціонування системи господарювання краї-
ни. Значення і роль будівельної галузі визначається її участю у розширеному відтворенні основних засобів усіх галу-
зей національного господарства, удосконаленню галузевої структури та розміщенні підприємств, залученні у вироб-
ництво заново відкритих природних ресурсів, комплексному розвитку економіки країни і економічних районів, 
реалізації програм у містобудуванні, забудові сіл, створенні бази для підвищення матеріального і культурного рівня 
життя населення. Будівництво - надто чутливий показник стану економіки країни. Так, фаза підйому в економіці 
найперше відчувається саме у будівництві, бо швидко збільшуються капіталовкладення в основні фонди. За даними 
держаної служби статистики простежимо невтішний фінансовий результат діяльності підприємтв будівельної галузі 
за січень - червень 2016 р. У червні 2016 р. підприємства будівельної галузі до оподаткування мали збиток в сумі 
634,5 млн грн. В 2010-2015 рр. будівельна галузь України зазнавала як збільшення, так і скорочення обсягів вироб-
ництва будівельної продукції . Індекс будівельної продукції в 2015 р. порівняно з 2011 р. склав 87.7 %. Подальше 
зменшення індексів будівельної продукції та обсягів виконаних будівельних робіт загрожує скороченням обсягів 
виробництва товарів і надання послуг господарчими суб’єктами, які тісно пов’язані галузевими зв’язками з 
будівництвом, підвищенням рівня безробіття та неповної зайнятості, зменшенням надходжень до місцевих бюджетів 
і збільшенням довгобудів. Діяльність будівельної організації пов’язана з витратами, частина яких відноситься до 
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собівартості об’єктів будівництва, а частина списується на фінансові результати підприємства. Боротьба будівельної 
організації за зниження витрат на виробництво своєї продукції є найважливішим завданням підвищення економічної 
ефективності виробництва.  
Значні особливості має формування витрат, їх склад і структура у будівельній галузі, зокрема: 

неповторність об’єктів будівництва;  
cтаціонарний характер будівельної продукції і, як наслідок, дискретний характер виробництв;.  
виробничий процес відбувається на відкритому повітрі і залежить від місцевих і природних умов;  
довгостроковість виробничого циклу та пов’язана з нею відносна повільність обороту капіталу;  
різноманітність учасників будівельного процесу. Такі особливості будівельного процесу ускладнюють облік 

витрат, створюють додаткові вимоги щодо об’єктивності визначення витрат незавершеного будівництва.  
Особливістю сучасних умов господарювання є постійні зміни законодавчої бази, що потребує системного аналізу 
нових положень законодавчих актів, які регулюють облік витрат, у т.ч. і в будівельній галузі. Розглянуто складові 
договірної ціни. Наднормативна тривалість будівництва, порушення термінів введення потужностей і основних 
фондів не дозволяють у встановлений термін забезпечити економіку необхідними товарами, а населення продукта-
ми, створюють диспропорції у міжгалузевому балансі і приводять до втрат в економіці країни. Визначено, що дост-
рокове введення об’єкту в експлуатацію дає можливість зменшити загальновиробничі витрати, які знаходяться в 
складі прямих витрат та адміністративні витрати в складі договірної ціни на будівельні роботи. 
Ключові слова: будівництво, облік, витрати, собівартість, договірна ціна, особливості, виробничий процес, норма-
тив, законодавча база, інвестиційна привабливість 
Кадол Л. В. Актуальные проблемы определения стоимости строительства 
Строительство представляет собой отрасль экономики, от которой зависит функционирование системы ведения хо-
зяйства страны. Значение и роль строительной отрасли определяется ее участием в расширенном воссоздании осно-
вных средств всех отраслей национального хозяйства, усовершенствованию отраслевой структуры и размещении 
предприятий, привлечении в производство заново открытых природных ресурсов, комплексном развитии экономики 
страны и экономических районов, реализации программ в градостроении, застройке сел, создании базы для повыше-
ния материального и культурного уровня жизни населения. Строительство - чрезмерно чувствительный показатель 
состояния экономики страны. Да, фаза подъема в экономике в первую очередь чувствуется именно в строительстве, 
потому что быстро увеличиваются капиталовложения в основные фонды.  
По данным держаної службы статистики проследим неутешительный финансовый результат деятельности підпри-
ємтв строительной отрасли за январь - июнь в 2016 г. В июне в 2016 г. предприятия строительной отрасли к налого-
обложению имели убыток в сумме 634,5 млн грн. В 2010-2015 гг. строительная отрасль Украины испытывала как 
увеличение, так и сокращение объемов производства строительной продукции. Индекс строительной продукции в 
2015 г. сравнительно с 2011 г. сложил 87.7 %. Дальнейшее уменьшение индексов строительной продукции и объемов 
произведенных строительных работ угрожает сокращением объемов производства товаров и предоставление услуг 
хозяйственными субъектами, которые тесно связаны отраслевыми связками со строительством, повышением уровня 
безработицы и неполной занятости, уменьшением поступлений к местным бюджетам и увеличением долгостроев. 
Деятельность строительной организации связана с расходами, часть которых относится к себестоимости объектов 
строительства, а часть списывается на финансовые результаты предприятия. Борьба строительной организации за 
снижение расходов на производство своей продукции является важнейшим заданием повышения экономической 
эффективности производства.  
Значительные особенности имеет формирование расходов, их состав и структура в строительной отрасли, в частно-
сти: 

неповторимость объектов строительства;  
cтаціонарний характер строительной продукции и, как следствие, дискретный характер производств;.  
производственный процесс происходит на открытом воздухе и зависит от местных и естественных условий;  
долгосрочность производственного цикла и связанная с ней относительная медленность обороту капитала;  
разнообразие участников строительного процесса. Такие особенности строительного процесса усложняют учет 

расходов, создают дополнительные требования относительно объективности определения расходов незавершенного 
строительства.  
Особенностью современных условий ведения хозяйства являются постоянные изменения законодательной базы, 
которая нуждается в системном анализе новых положений законодательных актов, которые регулируют учет расхо-
дов, в т.о. и в строительной отрасли. Рассмотрены составляющие договорной цены. Сверхнормативная длительность 
строительства, нарушения сроков введения мощностей и основных фондов не позволяют в установленный срок 
обеспечить экономику необходимыми товарами, а население продуктами, создают диспропорции в межотраслевом 
балансе и приводят к потерям в экономике страны. Определенно, что досрочное введение объекта в эксплуатацию 
дает возможность уменьшить общепроизводственные расходы, которые находятся в составе прямых расходов и ад-
министративные расходы в составе договорной цены на строительные работы. 
Ключевые слова: строительство, учет, расходы, себестоимость, договорная цена, особенности, производственный 
процесс, норматив, законодательная база, инвестиционная привлекательность 
Kadol L.V. Issues of the day of determination of building cost 
Building is industry of economy which functioning of the system of menage of country depends on. A value and role of 
building industry is determined by her participating in the extended recreation of the fixed assets of all industries of national 
economy, to the improvement of branch structure and placing of enterprises, bringing in the production of again open natural 
resources, complex development of economy of country and economic districts, realization of the programs in a town-
planning, building of villages, creation of base for the increase of material and cultural standard of living of population. 
Building is a hypersensitive index of the state of economy of country. Yes, the phase of getting up in an economy is first of 
all felt exactly in building, because quickly investments increase fixed. From data of держаної service of statistics will trace 
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the unencouraging financial result of activity of підприємтв of building industry for January is June in 2016. In June in 2016 
the enterprises of building industry to taxation had a loss in a sum a 634,5 million hrn. In 2010-2015 building industry of 
Ukraine tested both an increase and reduction of production of building goods . volumes Index of building products in 2015 
comparatively with 2011 laid down 87.7 %. the Further diminishing of indexes of building products and volumes of the 
produced construction-works threatens reduction of production of commodities volumes and grant of services economic 
subjects, which are closely bound by branch copulas with building, increase of unemployment and underemployment rate, 
diminishing of receipts to the local budgets and increase of долгостроев. Activity of building organization entails expenses 
part of which behaves to the prime price of building objects, and part is copied off on the financial results of enterprise. A 
fight of building organization for the cost cutting on the production of the goods is the major task of increase to economic 
efficiency of production.  
Has considerable features forming of charges, their composition and structure in building industry, in particular: 

uniqueness of building objects;  
cтаціонарний character of building products and, as a result, discrete character of productions;.  
a productive process takes place outdoors and depends on local and natural terms;  
long-termness of productive cycle and relative slowness related to her to turnover of capital;  
variety of participants of building process. Such features of building process complicate the account of charges, create 

additional requirements in relation to objectivity of determination of charges of construction in progress.  
The feature of modern terms of menage are permanent changes of legislative base, which needs analysis of the systems of 
new positions of legislative acts which regulate the account of charges, in thereby and in building industry. The constituents 
of the agreed price are considered. Over normative duration of building, violations of terms of introduction of powers and 
capital assets do not allow in the set term to provide an economy necessary commodities, and population foods, create dis-
proportions in inter - branch balance and result in losses in the economy of country. Certainly, that pre - schedule introduc-
tion of object to exploitation is given by possibility to decrease общепроизводственные charges which are in composition 
direct charges and administrative charges in composition the agreed price on construction - works. 
Keywords: building, account, charges, prime price, agreed price, features, productive process, norm, legislative base, in-
vestment attractiveness 
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Пам’яті товариша 
ЖИТТЯ  В І Д Д АН Е  ЛЮДЯМ  Т А  НАУЦ І

Поки будуть битися наші серця, будемо сумувати про тяжку втрату не тільки криворізької, 
а й державної науки. У перший день 2017 року пішов у вічність - тихо, якось миттєво - профе-
сор кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (у минулому легендарного КГРІ) Едуард Семено-
вич Гузов. 

Страшна втрата, повторюємо, тяжка. Здається почнеться новий світовий день і його лабо-
раторія наповниться лагідною посмішкою, шумом від працюючих механізмів. Навіть спеціаліс-
ту важко часом оцінити все те, що він встиг (!) сконструювати, виготовити та врешті-решт за-
пустити в промислову практику. 

Едуард Семенович завжди пишався тим, що на науково-практичну стежку його вивели 
справжні титани криворізької технічної науки - школи криворізької, всесвітньо відомої - Г. Ма-
лахов, Г. Татур, В. Базуткін, Л. Трубецков, І. Бегагоен, С. Замицький, Е. Файнштейн. Такщо 
корифеї не тільки в літературі бувають. Його вчителі-наставники пишалися б своїм вихован-
цем. 

Родом Едуард Гузов з Білорусії, з мальовничого міста Речиця. Там тихим помахом крил 
мир і спокій лелека береже, і немає жодної стріхи, де б цей птах гнізда не звів. Таких, як Е. Гу-
зов, народжених у 1938 (1 серпня), називали «дітьми війни». Едуард на фронті батька втратив. 
Старший з Гузових кілька разів у битвах кров пролив, нагороди мав. Поліг на території Польщі, 
та и похований. Мати сама виховала двох синів. Обидва рід свій прославили. 

У 1955 році Едуард Гузов одержав атестат, випадково дізнався про Криворізький гірничо-
рудний інститут. Успішно склав іспити, тому спокійно підійшов до списків зарахованих, провів 
очима і на серці потеплішало, можна матері телеграму послати: «Я студент, вивчатиму гірничу 
електромеханіку». 

Викладачі одразу зрозуміли, що Едуард Гузов може стати науковцем. І не помилилися. Ди-
плом з відзнакою вирішив долю талановитого юнака. Між тим, спершу він підкорився долі й 
поїхав з дружиною-криворожанкою до Кадіївки на Донбас. Там молодий спеціаліст пройшов 
свої виробничі університети. Починав на вугільній шахті електромеханіком дільниці, а закінчив 
енергетиком шахти. Той виробничий досвід дуже згодився Едуарду Семеноичу в подальшій 
науковій діяльності. Він вже знав де потрібні його технічні новації. Дуже захотілося займатися 
наукою. Такої можливості в Кадіївці не було. Дружина порадила разом повернутися до Кривого 
Рогу. Тим більш у КГРІ Едуарду Семеновичу запропонували посаду співробітника науково-
дослідного сектора. 

При захисті кандидатської дисертації в 1968 році в Гузова практично не було опонентів по 
темі автоматизації виробництва. В 1971 році Едуарда Семеновича обрали доцентом по кафедрі 
електрифікації гірничих підприємств. Кілька разів доценту Гузову пропонували очолити кафе-
дру. Вчений-практик постійно відмовлявся: його захоплювали все нові й нові наукові ідеї. Еду-
ард .Семенович легко сходився з виробничниками, уважно вислуховував про їх технічні про-
блеми. І цей пошук його захоплював, учений шукав способи ті проблеми розв’язаання. Йому 
навіть не було часу засісти за докторську дисертацію. Кілька разів ректор КГРІ академік Г. Ма-
лахов викликав доцента Е. Гузова на дружній «килим», наполегливо радив колезі, а не підлег-
лому, взятися за другу, більш авторитетну дисертацію. А Гузов тим часом розривався поміж 
шахтами Кривбасу, Нікопольського марганцевого басейну, Казахстану, Росії, лабораторією та 
лекційними аудиторіями КГРІ. 

Більшу частину наукових досліджень Гузова Е.С. присвячено питанням підвищення ефек-
тивності тягових електромеханічних систем рудничних електровозів. 

Справжнє наукове визнання прийшло до кандидата технічних наук, доцента Едуарда Гузо-
ва в 1969 році. Тоді він нарешті втілив у практику ідею з розробки систем телекерування шахт-
ними електровозами під час вантажно-розвантажувальних робіт. Цю систему не тільки в нашо-
му басейні визнали, впровадили у виробництво на різних споріднених підприємствах колиш-
нього Союзу, в т.ч. на шахтах по видобутку бокситів (м. Сєвєроуральськ, Росія), копальнях 
Джезказгана й ряді інших підприємств. Новаціями криворіжця зацікавилися шведські фірми 
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«ASEA» та «СКАНІЯ», котрі використали ідеї Гузова Е.С. для своїх розробок. В останні роки 
свого житті Едуард Семенович активно займався проблемами підвищення електроенергоефек-
тивності вітчизняних залізорудних підприємств. Плодами його досліджень стали модернізовані 
системи електропостачання таких залізорудних підприємств як ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ЦГЗК», 
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». На рахунку професора (з 2015 р.) Е.С. Гузова бі-
льше 200 наукових праць, кілька підручників, навчальних посібників та монографій. 

Людиною, вченим, інтелектуалом пам’ятають професора Гузова Е.С. всі ті, кого він учив, з 
ним спілкувався. Про таких людей, як Едуард Семенович говорив поет: «Пророков нет в отече-
стве моем, а вот теперь ушла и совесть». 

Ось кого втратила наука, Криворізький національний університет, всі містяни. Світла 
пам’ять тобі, Едуарде Семеновичу. Твоє життя - взірець для живих, твої ідеї безсмертні… 

Група товаришів 

Друзі-колеги. Зліва направо: Е. Гузов, В. Мусарський, В. Пурін, М. Чайко, М. Будніков (1978 рік) 

Під час досліджень тягової електромеханічної 
системи електровозу нового зразка К-14А, в роз-
робці якого брав активну участь Е.С. Гузов (шах-
та Родіна ПАТ «Криворізький залізорудний ком-
бінат», 2014 рік) 

За робочим столом (кафедра АЕСПТ, 2015 рік) 
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