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УДК 622.012: 658.5: 622.68 

В.А. АЗАРЯН, канд. техн. наук, доц., Криворожский национальный университет 

МОБИЛЬНЫЙ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС КАК ЧАСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ РУДОПОТОКОВ КАРЬЕРА 

Цель. Целью данной работы является обоснование использования мобильного дробильно-сортировочного ра-
диометрического комплекса как части технологии управления качеством рудопотоков при открытой добыче желез-
ной руды и разработка функциональной и технологической схемы его применения. 

Методы исследований. Статистические исследования свидетельствуют, что наибольший процент потерь и ра-
зубоживания руд приходится на отработку добычных блоков карьеров, расположенных в приконтактных зонах «ру-
да-пустая порода». По данным Горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», средний показатель вели-
чины разубоживания в карьере составляет 2,0–3,5 %, а в блоках приконтактной зоны – до 18 %. Одним из способов 
стабилизации качества в рудопотоке является повышение качества в забоях с наибольшим показателем разубожива-
ния и минимизация амплитуды колебаний. Это возможно при использовании различных видов сепарации (сортиров-
ки), заключающейся в отсечении некондиционной части от общего потока добытой рудной массы.  

Научная новизна. Основной технологической целью управления качеством рудопотоков является обеспечение 
устойчивого планового качества руды, поступающей из карьера в целом, и минимизации амплитудных и временных 
колебаний содержания полезного компонента в потоке в гарантированных границах заданного интервала путем ин-
теграции всех элементов системы. Решение проблемы стабилизации качества в общекарьерном рудопотоке является 
весьма актуальным для современной железорудной отрасли. 

Практическое значение. Разработаны функциональная и технологическая схема, а также общая схема форми-
рования общекарьерного рудопотока с использованием мобильного дробильно-сортировочного радиометрического 
комплекса как части технологии управления качеством рудопотоков карьера. Мобильный дробильно-сортировочный 
комплекс радиометрической сортировки, являющийся частью технологии управления качеством рудопотоков карье-
ров и отсекающий некондиционную горную массу в приконтактной зоне «руда-порода» по установленному крите-
рию бинарности среды исходя из значений эффективного атомного номера, позволяет получить технологический, 
экологический, энергосберегающий и экономический эффект. 

Результаты. Технологический эффект заключается в повышении качества рудного потока из забоев прикон-
тактных зон карьера на 5 % по содержанию общего железа и в снижении амплитуды колебаний качества в рудном 
потоке. Экологический эффект заключается в снижении общего объема породных отвалов за счет возможности раз-
мещения хвостов сепарации во внутрикарьерном отвале. Энергосберегающий эффект от применения мобильного 
дробильно-сортировочного радиометрического комплекса состоит в снижении себестоимости обогащения на 1,0-
1,5 % за счет получения дополнительного объема концентрата.  

Ключевые слова: мобильный дробильно-сортировочный радиометрический комплекс, технология управления 
качеством рудопотоков, амплитуда колебаний содержания полезного компонента, приконтактная зона «руда-
порода». 

Проблема и ее связь с основными научными и практическими заданиями. Основной 
технологической целью управления качеством рудопотоков является обеспечение устойчивого 
планового качества руды, поступающей из карьера в целом, и минимизации амплитудных и 
временных колебаний содержания полезного компонента в потоке в гарантированных границах 
заданного интервала путем интеграции всех элементов системы. 

Анализ исследований и публикаций. Известно, что наибольший процент потерь и разубо-
живания руд приходится на отработку добычных блоков приконтактных зон месторождений. 
Граница «руда - пустая порода» не может быть однородной в забое после применения буро-
взрывных работ. Руда, поступающая из таких забоев, отличается низким качеством и высоким 
показателем амплитуды колебаний содержания полезного компонента. По данным Горного де-
партамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», средний показатель величины разубоживания в 
карьере составляет 2,0-3,5 %, а в блоках приконтактной зоны – до 18 %. 

Постановка задачи. Одним из способов стабилизации качества в рудопотоке является по-
вышение качества в забоях с наибольшим показателем разубоживания и минимизация ампли-
туды колебаний. Это возможно при использовании различных видов сепарации (сортировки), 
заключающейся в отсечении некондиционной части от общего потока добытой рудной массы.  

Изложение материала и результаты. Отсечение некондиционной горной массы позволя-
ет стабилизировать содержание полезного компонента в потоке руды из данного забоя. Чем 
ближе к зоне добычи произойдет исключение части горной массы из дальнейшего процесса 
транспортировки и переработки, тем больше будет эффект от сортировки. Поэтому функцио-

© Азарян В.А., 2017 
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нальная схема и алгоритм работы мобильного дробильно-сортировочного радиометрического 
комплекса должны строиться таким образом, чтобы процесс отсечения некондиционной горной 
массы происходил в точке, наиболее приближенной к забою, на стадии добычи. 

Ранее известные варианты мобильных дробильно-сортировочных комплексов в составе 
технологии предварительного обогащения железных руд в карьерах предполагали только маг-
нитную сепарацию. На сегодня предусмотрено опциональное оснащение серийных мобильных 
дробильных комплексов «Terex Finlay» и «Lokotrack» магнитными сепараторами, позволяю-
щими предобогащать железную руду, связанную с магнетитом.  

При обосновании технологии предобогащения в условиях открытой разработки следует 
учитывать, что не ко всем разновидностям железных руд применимы магнитные методы: руды, 
не обладающие магнитной составляющей, как правило, инертны к воздействию на них магнит-
ных сепараторов. 

Основным преимуществом радиометрической сортировки является то, что прошедшая че-
рез сепаратор рудная масса имеет показатель содержания общего железа согласно величине 
установленного порога сортировки . 

Существующие на сегодняшний день разработки дробильно-сортировочных комплексов с 
радиометрической сортировкой для применения в условиях карьеров имеют стационарное раз-
мещение, поэтому после экскавации рудной массы ее необходимо транспортировать до прием-
ного бункера комплекса, а затем продукты сепарации также перемещать дополнительным 
транспортным звеном. Эффект от повышения качество в рудном потоке в этом случае заметно 
снижается вследствие как капитальных, так и текущих затрат.  

Предлагаемый вариант мобильного дробильно-сортировочного радиометрического ком-
плекса (МДСРК) является по сути синергией мобильного дробильного комплекса и радиомет-
рического сепаратора, суммирующий эффект которой заключается в возможности осуществле-
нии сепарации в наиболее приближенной к забою зоне по установленному порогу сортировки, 
на основании признаки бинарности рудной массы. 

Основным технологическим преимуществом МДСРК является его мобильность, которая 
позволяет ему перемещаться вслед за подвиганием добычного забоя, экскавируемая рудная 
масса загружается непосредственно в приемный бункер комплекса, а отсортированный пром-
продукт загружается в одно из транспортных средств, обслуживающих экскаватор в штатном 
режиме.  

При этом не требуется дополнительное транспортное звено, снижаются капитальные за-
траты за счет отсутствия необходимости в подготовленной площадке и капитальных сооруже-
ниях, в которых обычно размещается стационарный комплекс радиометрической сортировки . 

Функционально мобильный дробильно-сортировочный комплекс состоит из приемного 
бункера 1, вибропитателя 2, дробилки 3, виброгрохота 4, конвейера 5, источника ионизирую-
щего излучения 6, датчика излучения 7, блока обработки сигнала 8, исполнительного устройст-
ва (шибера) 9, рудного отсека бункера 10, породного отсека бункера 11, рудного конвейера 12, 
породного конвейера 13, смонтированных на общем шасси в виде единого агрегата - серийной 
мобильной дробилки (рис. 1). 

Взорванная горная масса экскаватором загружается в приемный бункер, вибропитателем 
подается в дробилку, мелкий класс удаляется с помощью грохота (4), по конвейеру (5) надре-
шетный материал подается в зону измерения, где рудная масса подвергается воздействию гам-
ма-излучения. 

Рассеянное гамма-излучение регистрируется датчиком (7), сигнал с которого поступает в 
измерительный блок, где формируется командный импульс для управления разделительным 
устройством (шибер 9). Шиберное устройство разделяет исходную горную массу на продукты 
обогащения: промпродукт и хвосты и направляет в соответствующие бункера (10, 11).  

Промпродукт отгружается в одно из транспортных средств, обслуживающих экскаватор в 
данном забое, а хвосты могут либо транспортироваться во внешний отвал, либо, при достаточ-
ных габаритах рабочей площадки уступа, расположенного на граничном контуре карьера, скла-
дироваться в зоне нижней бровки в виде внутреннего отвала.  

При варианте внутреннего отвалообразования, т.е. формирования хвостов сортировки на 
граничном контуре карьера в выработанном пространстве в определенном стационарном объе-
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ме, применение мобильного дробильно-сортировочного радиометрического комплекса прино-
сит экологический эффект. 

Рис. 1. Функциональная схема мобильного 
дробильно-сортировочного радиометрического 
комплекса 

Мобильный дробильно-
сортировочный радиометрический ком-
плекс может быть применен как состав-
ная часть технологии управления качест-
вом рудопотоков карьера.  

Технологическая схема отработки 
добычного забоя приконтактной зоны 
карьера с применением мобильного дро-
бильно-сортировочного радиометриче-
ского комплекса показана на рис. 2. Ор-
ганизация работ в забое при этом выгля-
дит следующим образом: расчетные па-
раметры рабочей площадки обеспечива-
ют размещение выемочного оборудова-
ния с учетом габаритов мобильного дро-

бильно-сортировочного радиометрического комплекса и схемой подачи транспорта под по-
грузку.  

Рис. 2. Схема отработки рудного забоя с 
применением мобильного дробильно-
сортировочного радиометрического комплекса 
 

Мобильный дробильно-сортировоч-
ный радиометрический комплекс 3 рас-
полагается за экскаватором 1. Погрузка 
рудной массы в автосамосвалы 2 из той 

части забоя, где показатели содержания полезного компонента в пределах нормы ведется в 
обычном режиме, а при обмене транспорта экскаватор не простаивает, а производит загрузку 
бункера мобильного дробильно-сортировочного радиометрического комплекса из той части 
забоя, где разубоживание имеет максимальные показатели. При этом коэффициент использова-
ния экскаватора возрастает, поскольку при обмене автосамосвалов выемочное оборудование 
продолжает работать, загружая бункер мобильного комплекса. 

Процесс сепарации в мобильном дробильно-сортировочном радиометрическом комплексе 
идет непрерывно.  

Под разгрузочной консолью комплекса находится рудный бункер, из которого периодиче-
ски, по мере его заполнения, производится погрузка отсепарированной рудной массы в те же 
автосамосвалы, которые обслуживают данный забой. При этом содержание полезного компо-
нента в промпродукте после сепарации возрастает.  

Для мобильного дробильно-сортировочного радиометрического комплекса определены две 
основные технологические задачи.  

Первой технологической задачей мобильного дробильно-сортировочного радиометриче-
ского комплекса является отсечение некондиционной горной массы с целью исключения ее 
дальнейшей транспортировки, дробления, измельчения и участия в процессе обогащения. При 
этом мобильный дробильно-сортировочный радиометрический комплекс сепарирует не весь 
объем рудной массы из заходки, а лишь только ту часть, что находится в приконтактной зоне 
«руда-порода». Хвосты сепарации складируются по возможности во внутренних отвалах, на 
граничном контуре карьера.  

Второй технологической задачей мобильного дробильно-сортировочного радиометриче-
ского комплекса является повышение содержания полезного компонента в рудной массе и ста-
билизация амплитуды колебаний качества в потоке за счет установленного порога сортировки 
на основании критерия бинарности среды.  
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Общая схема формирования рудопотока карьера с использованием мобильного дробильно-
сортировочного комплекса показана на рис. 3. 

Рис. 3. Общая схема формирования рудо-
потока карьера с использованием мобильного 
дробильно-сортировочного радиометрического 
комплекса 

 
В свою очередь, согласно техноло-

гическим требованиям, содержание 
полезного компонента в руде после 
усреднения должно соответствовать 
заданной величине, то есть имеет ме-
сто равенство по качеству в добытой 
руде и в рудопотоке 

 


N

k
ookk cmmс

1
,   (1) 

где со - заданное содержание полезного 
компонента в руде после усреднения.  

Естественным требованием явля-
ются также ограничения объемов руды, доставляемых транспортом из забоев 

kk mm 0 , ( Nk ,...,2,1 ),   (2) 

где km  - максимально возможный объем руды, доставляемый транспортом из k-го забоя, т. 
Формулы (1,2) представляют математическую модель, входящую в систему управления 

формирования рудопотока в карьере. 
Вместе с тем, возможна и другая формулировка математической модели, в которой усло-

вие (1) заменяется ограничениями на диапазон колебаний содержания железа в руде после ус-
реднения, т.е. формирования рудопотока 

 


N

k
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1
maxmin ,     (3) 

где cmin, cmax– наименьшая и наибольшая допустимые величины содержания полезного компо-
нента в сформированом рудопотоке. 

Для функционирования системы управления выдвигаются определенные требования, к ко-
торым относятся наблюдаемость, управляемость и достижимость.  

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс радиометрической сортировки, являю-
щийся частью технологии управления качеством рудопотоков карьеров и отсекающий некон-
диционную горную массу в приконтактной зоне «руда-порода» по установленному критерию 
бинарности среды исходя из значений эффективного атомного номера, позволяет получить 
технологический, экологический, энергосберегающий и экономический эффект.  

Технологический эффект от применения мобильного дробильно-сортировочного радио-
метрического комплекса заключается в повышении качества рудного потока из забоев прикон-
тактных зон карьера на 5 % по содержанию общего железа, в снижени амплитуды колебаний 
качества в рудном потоке из забоев приконтактных зон и за счет этого общей стабилизации ру-
допотока карьера; в снижении на 1 % общего объема руды, направляемой на обогащение и 
уменьшении объема транспортировки пустых пород до внешних отвалов за счет возможности 
применения внутреннего отвалообразования на граничном контуре карьера.  

Экологический эффект от применения мобильного дробильно-сортировочного радиомет-
рического комплекса заключается в уменьшении общего объема породных отвалов на земной 
поверхности за счет возможности размещения хвостов сепарации во внутрикарьерном отвале 
на граничном контуре. 

Энергосберегающий эффект от применения мобильного дробильно-сортировочного ра-
диометрического комплекса состоит в общем сокращении расхода энергоресурсов в связи с 
уменьшением объема рудной массы, направляемого на обогащение. Известно, что затраты на 
измельчение составляют порядка 70 % от себестоимости обогащения, а процесс обогащения 
занимает не менее 60 % в структуре себестоимости горно-обогатительного комбината. 

1-й забой с объемом  руды M1 

и содержанием C1 

2-й забой с объемом  руды M2 

и содержанием C2 

3-й забой с объемом  руды M3 
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Экономический эффект от применения мобильного дробильно-сортировочного радиомет-
рического комплекса заключается, в стабилизации процесса обогащения за счет формирования 
общекарьерного рудопотока с заданными качественными характеристиками, оптимизирующи-
ми технико-экономические показатели работы обогатительной фабрики и всего горно-
обогатительного комбината. При этом наблюдается снижение себестоимости обогащения на 
1,0-1,5 % за счет получения дополнительного объема концентрата вследствие стабилизации 
качества исходной руды обогатительного производства в заданном диапазоне.  

Выводы. Применение мобильного дробильно-сортировочного радиометрического ком-
плекса как составной части технологии управления качеством рудопотоков в условиях откры-
тых горных работ позволит получить технологический, экологический, энергосберегающий и 
экономический эффект.  
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ  
АНАЛИЗАТОРОВ ПУЛЬПОВЫХ ПРОДУКТОВ МАГНЕТИТОВЫХ РУД 

Цель. Целью данной работы является разработка новой конструкции лабораторного анализатора содержания 
магнитного железа (магнетита) в твердой фазе пульповых проб рудообогатительных фабрик, перерабатывающих 
магнетитовые руды. Обогащение руд и известные анализаторы содержания магнетита базируются на использовании 
пондеромоторного метода, когда ферромагнитная составляющая твердого пульпы притягивается к магниту, при этом 
сила притяжения характеризует содержание магнетита в контролируемом объеме. 

Методы исследования. До последнего времени не рассматривались анализаторы содержания магнетита, по-
строенные на измерении силы отрыва притянутой к постоянному магниту контролируемой пробы. Такой метод кон-
троля момента отрыва пробы значительно упрощает конструкцию анализатора и повышает точность измерений. 

Научная новизна. Решение данной задачи составляет актуальность работы. Ее целью является математическое 
обоснование сил отрыва, действующих на пробу, получаемых на поверхности постоянного магнита при измерении в 
пробе содержания магнетита. 

Практическая значимость. Разработана конструкция предлагаемых лабораторных весов, установлена линей-
ная зависимость силы отрыва пробы от содержания в ней магнетита при неизменном объеме пробы, а также зависи-

                                                       
© Азарян А. А., Кучер В. Г., Швец Д. В., 2017 
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мость точности измерений от их массы - стабильность измерений гарантируется при измерении проб массой более 
40г. Для повышения экспрессности измерений в лабораторных условиях рекомендуется использование систем авто-
матического пробоотбора и доставки проб. Целесообразно изготовление экспериментального образца магнитных 
весов с последующим проведением испытаний в промышленных условиях. 

Результаты. Предложено новое направление для разработки анализаторов контроля содержания магнетита в 
пульповых продуктах рудообогатительных фабрик с использованием пондеромоторного средства контроля методом 
отрыва притянутой к магниту пробы. Разработана конструкция лабораторных магнитных весов, реализующих пред-
ложенный метод контроля. 

Ключевые слова. РОФ, магнетит, оперативный контроль, пульповые продукты. 
 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Наиболее широкое при-

менение для контроля содержания Fem в лабораторных условиях получил магнитометрический 
метод измерения, базирующийся (основанный) на зависимости χ контролируемой пробы от со-
держания в ней Fem 

.       (1) 
Для реализации магнитометрического метода определения содержания Fem в подготовлен-

ной (отобранной с технологического потока, доставленной в лабораторию, обезвоженной и вы-
сушенной) пробе в лабораторных условиях используют индуктивный или пондеромоторный 
методы контроля. 

Индуктивный метод контроля основан на измерении индуктивности электрической катуш-
ки при внесении в неё пробы. При фиксированных размерах катушки проба выполняет роль 
сердечника, при этом индуктивность катушки зависит от содержания магнетита в измеряемом 
объеме пробы. 

К недостаткам метода следует отнести сложность конструкции и нестабильность показа-
ний.  

Пондеромоторный метод контроля основан на измерении силы притяжения, действующей 
на пробу, помещенную в постоянном магнитном поле. Величина этой силы пропорциональна 
величине магнитной восприимчивости пробы. 

Пондеромоторный метод контроля отличается от индуктивного простотой и стабильностью 
показаний. 

В результате анализа указанных методов для дальнейшего рассмотрения авторами выбран 
пондеромоторный метод измерения как более точный, технически простой и перспективный 
при создании лабораторных анализаторов контроля содержания Fem в подготовленных пробах 
пульпы рудообогатительных фабрик (РОФ), перерабатывающих магнетитовые руды.  

Анализ исследований и публикаций. На РОФ, перерабатывающих магнетитовые руды, 
выделение ферромагнитной составляющей Fem из водной суспензии (пульпы) измельченной 
руды осуществляется с помощью магнитных сепараторов [1]. Для выделения из пульпового 
потока минеральных зерен Fem используется пондеромоторный метод магнитной сепарации, 
согласно которому на минеральное зерно, помещенное в неоднородное магнитное поле, дейст-
вует магнитная сила fм, определяемое из выражения 

,       (2) 

где  – магнитная постоянная, Г/м; - магнитная восприимчивость, м3/кг; Н – напряженность 
магнитного поля, А/м;  – сила магнитного поля, А2/м3;  – элемент объема. 

Сила магнитного поля  характеризует способность магнита притягивать к его пове-
рхности частицы магнитной составляющей в данной среде с заданной скоростью. В магнитных 
сепараторах выдерживаются требования постоянства значения HgradH в контролируемом объ-
еме. Поэтому сила, действующая на магнитную составляющую пульпы в рабочем зазоре сепа-
ратора, пропорциональна его магнитной восприимчивости  

.         ( 3) 
Авторами работы [2] на основании анализа опытных данных о необходимой точности из-

мерения содержания магнетита в определенных точках технологической цепи подготовки маг-
нетитовой руды к доменному переделу, установлено, что пондеромоторный метод измерения 
может быть использован для контроля всех пульповых продуктов РОФ, - исходной руды, 
промпродуктов, концентрата и хвостов обогащения. 
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Лабораторные экспресс-анализаторы для определения содержания магнитного железа в 
ферромагнитных материалах (магнитные весы, реализующие пондеромоторный метод измере-
ния) были предложены в начале семидесятых годов прошлого столетия А.А. Стадкевичем, 
А.Ф. Харитоненко и А.Ф. Клочко [3]. Предложенные ними магнитные весы состоят из магнит-
ной системы, выполненной из постоянных кольцеобразных магнитов, замкнутых подковооб-
разным магнитопроводом из магнитного железа. В качестве датчика силы притяжения пробы к 
магнитам используется измерительная пружина, удлинение которой пропорционально силе 
притяжения образца. Для определения значения электродвижущей силы, вызываемой действи-
ем масс стакана с исследуемой пробой, разработана электрическая схема питания. Длина пере-
мещения по вертикальной оси стакана с пробой - до 6мм, масса пробы – 20-30г, напряженность 
магнитного поля в рабочем зазоре – 240-335 кА/м. Магнитные весы указанной конструкции в 
семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия находили широкое применение на гор-
нообогатительных комбинатах (ГОКах) для определения содержания магнетита в лаборатор-
ных условиях [3]. К недостаткам известных конструкций следует отнести погрешности, связан-
ные с нестабильностью измерительных пружин и дифференциально-трансформаторных датчи-
ков, наличие электрических схем, а также сложности при подготовке представительной пробы 
весом до 30 г. 

Известны прецизионные магнитные весы [4], созданные на базе аналитических весов, со-
стоящие из центрального и боковых магнитов, связанных между собой ярмом, и контейнера с 
ампулой и резиновым вкладышем. Сила притяжения (втягивания) пробы весом 1-2 грамма, за-
крепленной на одном из плеч аналитических весов, определяется с помощью уравновешиваю-
щих грузов. Недостатком весов является необходимость ручного взвешивания пробы весом до 
2г и низкая представительность. 

Известна также конструкция экспресс-анализатора магнитной восприимчивости порошко-
вых проб продуктов обогащения [5], которая по принципу действия аналогична магнитным ве-
сам. Конструктивное отличие предложенной конструкции заключается в том, что вместо по-
стоянных магнитов для создания высокой напряженности в зоне расположения кюветы с про-
бой используется электромагнитная катушка. Напряженность магнитного поля в рабочей зоне 
магнитной катушки – до 300кА/м, масса пробы – до 20 г. Недостатки те же, что и в магнитных 
весах – наличие измерительной пружины и дифференциально-трансформаторного датчика, 
сложность центровки кюветы с пробой, наличие электрической схемы контроля показаний и 
дополнительного питания электромагнитной катушки. 

Известные лабораторные экспресс-анализаторы, реализующие пондеромоторный метод 
контроля, обеспечивают достаточно высокую точность определения магнитного железа в про-
бе, однако результаты анализов не могут использоваться для оперативного контроля процесса 
обогащения как из-за значительного запаздывания, вносимого операциями пробоотбора и про-
боподготовки (не менее 60 минут), так и из-за низкой представительности анализируемой про-
бы весом от двух до шестидесяти грамм, которая характеризует  поток пульпы производитель-
ностью до 100 тонн в час. Общая погрешность результатов анализа лабораторных экспресс-
анализаторов является суммой погрешностей операции пробоотбора, пробоподготовки и анали-
за. Выбор соответствующих методов и средств позволяет устранить погрешность пробоподго-
товки, а использование в качестве анализатора магнитных весов сводит к минимуму погреш-
ность определения содержания магнетита в пробе. Неустранимой является погрешность пробо-
отбора [6]. 

Сотрудниками Научно-исследовательского института автоматизации черной металлургии 
(НИИАчермет) и проектным и проектно-конструкторским институтом «Металлургавтоматика» 
была предложена схема построения автоматизированных линий опробования пульповых пото-
ков РОФ, основанная на применении дискретного отбора представительных проб, накопления и 
транспортировки отобранных проб в централизованную экспресс-лабораторию с последующей 
подготовкой проб к экспресс-анализу и формированием балансовой пробы [7]. Комплекс для 
реализации предложенной схемы (Система автоматизированного пробоотбора пульповых про-
дуктов рудообогатительной фабрики типа АППО) в начале 80-х годов прошлого столетия с ав-
торами статьи был разработан научно-производственным объединением НПО «Днепрчерметав-
томатика» [8]. Конструктивно система АППО выполнена в виде ряда (от 1 до 12) проботборных 
комплексов. На рис. 1 приведена структура одного проботборного комплекса. Система АППО 
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изготавливалась и поставлялась Экспериментальным заводом НПО «Днепрчерметавтоматика» 
по прямым договорам с предприятиями-заказчиками. 

В состав системы входят пробоотборники трех типов: стационарный, вакуумный для на-
порных трубопроводов и механический пересечной. Механический пробоотборник предназна-
чен для пересечения в вертикальной плоскости пульповых потоков глубиной до 600 мм. В ка-
честве пробозаборного органа использован вакуумный отсекатель, наличие которого позволяет 
реализовать метод поперечных сечений потока. Пробоотборник при помощи резинотканевого 
рукава связан с пульпоприемником, предназначенным для накопления заданного объема пуль-
пы и ее бесконтейнерной транспортировки в помещение экспресс-лаборатории энергией сжато-
го воздуха. Пульпоприемник представляет собой герметичную емкость, подключенную по-
средством электроуправляемых стандартных клапанов к магистралям воды, сжатого воздуха и 
вакуумной камере. Выход пульпоприемника через транспортную магистраль связан с сократи-
телем, установленным в помещении экспресс-лаборатории. 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной систе-
мы пробоотбора продуктов обогащения: 1 - пробоотборник; 
2 - пульпоприемник; 3 - транспортная магистраль; 4 - сокра-
титель; 5 - фильтровальный стакан; 6 - емкость возврата; 7 - 
стол приема и возврата проб; 8 - электроуправляемые кла-
паны; 9 - датчики давления в питающих магистралях; 10 - 
датчик положения пробоотборника; 11 - датчики уровней; 
12 - панель оператора; 13 - шкаф управления; 14 - стакано-

мойка 

Сократитель снабжен воздухоотделителем 
и сокращает пробы в диапазоне 1/5-1/20. Сте-
пень сокращения может плавно регулировать-
ся. Длительность одного цикла отбора и дос-
тавки пульповой пробы не более 10 мин. 

Стол приема и возврата проб предназначен 
для обезвоживания сокращенной части пробы и 
возврата остатков проб в технологический про-
цесс. Обезвоживание осуществляется в фильт-
ровальном стакане, представляющем собой ци-
линдрическую емкость, которая сообщается с 
вакуумной камерой посредством фильтроваль-
ной ткани, наложенной на мелкоячеистую ме-
таллическую сетку. 

В восьмидесятых-девяностых годах про-
шлого столетия система АППО была внедрена 
на РОФ Северного и Центрального ГОКов 

Кривбасса, а также на РОФ Полтавского и Михайловского ГОКов. 
Использование в производственных условиях системы АППО не только обеспечило высо-

кую представительность доставляемых проб, что гарантировало достоверность результатов 
экспресс-анализов, но и сокращало время от момента отбора пробы до получения результатов 
анализов вдвое – от 60 до 20 мин.  

Постановка задачи. Разработка новых подходов к созданию на базе пондеромоторного метода 
измерения более простых и надежных магнитных весов для контроля проб весом не менее 50 г. 

Изложение материала и результаты. Авторами статьи предлагается конструкция магнит-
ных весов, построенных на принципе контроля силы отрыва (а не притяжения) от постоянного 
магнита контролируемой пробы, помещенной в кювету. 

Как показал опыт проведения лабораторных испытаний возможности использования по-
стоянного магнита для выделения из пульповой пробы ферромагнитной составляющей [9], под-
готовка лабораторных проб-аналогов пульповым технологическим пробам – сложная и кропот-
ливая работа. 

Для повышения точности и представительности результатов лабораторных испытаний эф-
фективности использования пондеромоторного способа методом отрыва пробы от постоянного 
магнита, авторами были использованы пульповые пробы, взятые непосредственно из техноло-
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гических потоков хвостов, слива классификатора и промпродуктов (с разным содержанием 
магнетита). Проведенные опыты позволили подтвердить сделанные ранее авторами работы [10] 
выводы о возможности использования пондеромоторного способа контроля всех пульповых 
продуктов РОФ, начиная от хвостов и слива классификатора, заканчивая концентратом. 

На рис. 2 приведен общий вид предложенных весов, на рис. 3 - схема электрических соеди-
нений весов. Весы содержат платформу 1, на которой закреплены постоянный магнит 2 и стой-
ка 3, коромысло 4 из немагнитного материала с узлом балансировки 5, установленное посред-
ством призматической опоры 6 на стойке 3, немагнитную кювету с пробой 7, закрепленную на 
одном плече коромысла 4 над постоянным магнитом 2, и контргрузом 8 из магнитомягкого ма-
териала, источник 9 магнитного поля для создания силы отрыва кюветы с пробой 7 от постоян-
ного магнита 2, блок 10 регулирования силы отрыва кюветы с пробой 7 от постоянного магнита 
2, датчик 11 контроля момента отрыва, ограничитель 12 хода коромысла 4, уровень 13 и реги-
стрирующий прибор 14.  

Рис. 2. Общий вид магнитных весов 

Постоянный магнит 2 и источник магнитного по-
ля 9 снабжены регуляторами перемещения соответст-
венно 15 и 16. Выход датчика 11 контроля момента 
отрыва кюветы с пробой 7 от постоянного магнита 2 
соединен с входом блока 10, выход которого соеди-
нен с входом регистрирующего прибора 14. Источник 
9 магнитного поля для создания силы отрыва кюветы 
с пробой 7 от постоянного магнита 2 выполнен в виде 
электромагнита, в качестве блока 10 регулирования 
силы отрыва применен автотрансформатор 17 и ре-
версивный электропривод 18 (см. рис. 2). Пульт 19 
управления  блока 10, состоящий из кнопочных пере-

ключателей с взаимной механической блокировкой, кнопка «Измерение» 20 и кнопка «Сброс» 
21, обеспечивает изменение направления вращения реверсивного электропривода 18, кинема-
тически связанного с токосъемником автотрансформатора 17. В качестве датчика 11 контроля 
момента отрыва кюветы с пробой 7 от постоянного магнита 2 использован микропереключа-
тель, включенный в цепь обмотки управления электропривода 18, а в качестве регистрирующе-
го прибора 14 использован измеритель тока, который включен последовательно в цепь питания 
электромагнита источника магнитного поля 9. 

Рис. 3. Схема электрических соединений магнитных весов 

Измерение содержания магнетита в пробах с помощью маг-
нитных весов осуществляется в следующем порядке. Из измель-
ченной пробы контролируемого материала подготавливают на-
веску с заданной массой, которую помещают в кювету 7 и уста-
навливают на коромысле 4 над магнитом 2 и нажимают кнопку 
20 «Измерение». При этом включается электропривод 18 кото-
рый, перемещая токосъемник автотрансформатора 17 увеличи-
вает ток электромагнита до величины, при которой в результате 
взаимодействия магнитного поля с контргрузом 8, произойдет 
отрыв кюветы с пробой 7 от постоянного магнита 2, а коромыс-
ло 4 магнитных весов, воздействуя на датчик 11, отключит элек-

тропривод 18, а прибор 14 регистрирует величину тока электромагнита, при котором произо-
шел отрыв кюветы с пробой 7 от постоянного магнита 2.  

Так как величина тока электромагнита 9 пропорциональна силе притяжения к нему 
контргруза 8, а соответственно, и содержанию магнетита в пробе, то прибор 14 регистрирует 
содержание магнетита в пробе. Магнитные весы готовы к повторному измерению. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Предложено новое направление для 
разработки анализаторов контроля содержания магнетита в пульповых продуктах РОФ с ис-
пользованием пондеромоторного способа контроля методом отрыва притянутой к магниту про-
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бы. Разработана конструкция лабораторных магнитных весов, реализующих пондеромоторный 
метод контроля.  
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РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ АДГЕЗІЙНОЇ МІЦНОСТІ ПОКРИТТІВ  
НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

 
Метою роботи є розробка засобів оперативної атестації адгезійної міцності тонкоплівкових покриттів на основі 

інформаційних технологій. 
У роботі представлено дослідження методів отримання тонкоплівкових покриттів, аналіз міжнародних та 

вітчизняних стандартів вимірювання механічних властивостей цих покриттів. Проаналізовані основні властивості 
тонкоплівкових покриттів, які впливають на експлуатаційні характеристики виробів в цілому і підлягають атестації, 
до яких: товщина, адгезія, фізико-механічні характеристики, суцільність, параметри зносу, параметри шорсткості, 
енергія адгезійної взаємодії. 

Елементом наукової новизни є розробка нового підходу до визначення міцності зчеплення тонкого плівкового 
покриття з використанням нечіткої логіки. Цей підхід в основному зосереджений на нано і мікро тонких плівках з 
використанням встановлених міжнародних стандартів для оцінки адгезійної міцності. З метою кількісної оцінки 
адгезійних характеристик покриття серед багатьох методів використовується скреч-тестування. Міжнародні стан-
дарти використані в якості моделей/шаблонів для налаштування нечіткої експертної системи, яка може бути викори-
стана для визначення якості практичної міцності адгезії. Представлені результати імітаційного моделювання в пакеті 
Matlab. Крім того, в цьому процесі використані методи штучного інтелекту, реалізовані в наборах інструментів 
Matlab. Враховується вплив різних параметрів покриття на адгезійну міцність. В даному дослідженні вихід (якість 
адгезії) був пов’язаний із вхідними змінними: критична сила, товщина покриття, величина прикладеного наванта-
ження, швидкість зсуву, шорсткість поверхні, коефіцієнт тертя, радіус, знос і пошкодження наконечника. Кожен 
вхідний і вихідний параметр фаззифіковано чотирма лінгвістичними змінними з використанням трикутної функції 
приналежності. Для визначення величини адгезії використовується 24 нечітких правила. Практична цінність робо-
ти полягає у вирішенні двох основних проблем, які зустрічаються в процесі нанесення покриттів: економія та 
оптимізація. 

Результатом досліджень є розробка методу визначення трибологічних властивостей (адгезії) на основі методу 
дряпання поверхні з використанням нечіткої логіки. 

                                                       
 Пікільняк А.В., 2017 
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Проблема і її зв’язок з практичними задачами. У процесах підвищення довговічності 

різних виробів світовою тенденцією є широке використання технологій нанесення покриттів 
товщиною менше 10 мкм. У багатьох випадках при виготовленні зношуються деталей 
проявляється також тенденція заміни технологій наплавлення на технології напилення, 
технологій напилення на технології осадження покриттів. Один із сучасних способів 
модифікацій виробів машинобудування та приладобудування - зменшення геометричних 
розмірів їх елементів. Багато з них включають в себе тонкоплівкові покриття, характеристики 
яких можна змінювати, варіюючи їх товщину. За функціональним призначенням такі покриття 
пов'язані практично з усіма розділами фізики: механікою, магнетизмом, електрикою, оптикою. 

Виникнення нового напряму нанотрибологіі, яка відноситься до експериментальних і тео-
ретичних досліджень міжфазних процесів, що відбуваються при адгезії, терті, зносу і змащенні 
поверхонь ковзання тонкими плівками на атомному та молекулярному масштабах і на 
мікрорівні, і пов'язані з ними методи забезпечили життєздатні засоби вирішення трибологічних 
проблем на нанорівні [1-3]. У сучасній промисловості, використання нано- й мікротонких шарів 
є популярним способом вирішення багатьох завдань. Величина адгезії є одним з найбільш важ-
ливих механічних властивостей, і ключовим параметром для кожного покриття [4,5]. Основною 
метою застосування тонкоплівкових покриттів є поліпшення властивостей поверхні матеріалів 
при збереженні її об'ємних властивостей. Таким чином, сучасні тонкоплівкові покриття можуть 
протистояти багатьом експлуатаційним видам руйнування (в тому числі, навіть абразивного 
зносу). Активне використання тонкоплівкових покриттів в якості зносостійких покриттів ро-
бить актуальним питання їх атестації. 

Аналіз досліджень та публікацій. Розглянемо основні властивості тонкоплівкових 
покриттів, які впливають на експлуатаційні характеристики виробів в цілому і підлягають 
атестації. До таких властивостей відносяться: товщина, адгезія, фізико-механічні характеристи-
ки, суцільність, параметри зносу, параметри шорсткості, енергія адгезійної взаємодії [6-8]. Дві 
основні проблеми, які зустрічаються в процесі нанесення покриття є питання економії та 
оптимізації [9]. Практична міцність адгезії, тобто робота, спрямована на відділення тонкої 
плівки від підкладки, дуже чутлива до умов вимірювання та оцінки, таких, як швидкість 
деформації, шорсткість, товщина і т.д. [10]. 

Існує ряд методів визначення адгезії. Їх можна класифікувати в залежності від переважаю-
чих нормальних або дотичних навантажень, що діють при випробуванні, на межу розділу з 
підкладкою. Найбільш поширеними методами кількісного визначення величини адгезії є мето-
ди вдавлення різними інденторами, прямого відриву плівки від підкладки, а також метод 
склерометрії (дряпання). 

З метою кількісної оцінки адгезійних характеристик покриття серед багатьох методів 
використовується скреч-тестування (Scratch Test). Даний метод дозволяє визначати наванта-
ження початкового руйнування (утворення тріщин і відколів) покриття, в умовах поздовжнього 
переміщення індентора при змінному його навантаженні. При даних дослідженнях додатково 
можливе проведення вимірювань товщини покриття, сканування профілю зони руйнування, 
визначення глибини впровадження індентора, вимір акустичного сигналу та візуалізація подря-
пини на скануючому зондовом мікроскопі.  

Навантаження появи перших руйнувань покриття ідентифікується по різкій зміні глибини 
впровадження індентора (його «провалюванні» при попаданні в тріщину або його «спливання» 
при попаданні на частину покриття, що відкололася). Навантаження, при якому глибина вход-
ження індентора в композицію покриття-підкладка перестає плавно рости, вказує на момент 
руйнування покриття. Момент дряпання плівки визначається мікроскопічно, а також за допо-
могою реєстрації акустоеміссіонного сигналу, що з'являється при дряпанні плівок з крихких 
матеріалів [11]. Метод дряпання є найбільш простим і швидким способом оцінки адгезійних 
характеристик. Однак, незважаючи на широке його застосування, є труднощі в кількісній 
оцінці міцності зчеплення.  

Як правило, міцність зчеплення характеризують величиною вертикального (критичного) 
навантаження на вістрі, при якому відбувається дряпання плівки. При випробуванні адгезії 
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дряпанням утворюється найтонша канавка (в залежності від таких факторів, як твердість 
матеріалу покриття і підкладки, товщина плівки, вертикальне навантаження на вістрі і від дея-
ких параметрів, пов'язаних з умовами випробувань) може бути отримана в результаті [12]:  

пластичного деформування матеріалу покриття без руйнування (пластично зім'ята, 
видавлені подряпина);  

пластичного деформування з подальшим зрізанням найтоншої стружки.  
При визначенні адгезії покриттів, отриманих методом дряпання, була обрана методика, на-

ведена в роботі [13]. В основі цієї методики лежить припущення, що зчеплення з підкладкою 
забезпечує шар покриття, що безпосередньо прилягає до неї. У зв'язку з цим визначаються такі 
сили при русі індентора через покриття: Fзаг - сила, необхідна для переміщення індентора через 
покриття при такому вертикальному навантаженні на індентор Р1, коли на сліді від останнього 
залишається чиста підкладка (наявність залишків покриття ≤5% від площі сліду); Fси - сила, 
необхідна для переміщення індентора через покриття при такому вертикальному навантаженні 
Р2, коли на сліді від індентора чиста підкладка становить менше 5% від площі сліду; Fпідк - сила, 
необхідна для деформації підкладки при вертикальному навантаженні, рівній P1-Р2. При 
дотриманні цих умов сила зчеплення покриття з підкладкою може бути знайдена з рівняння  

Fзч Fзаг-Fси-Fпідк.     (1) 
Міцність зчеплення покриття з підкладкою визначається з формули 

Рзч=Fсц/s,       (2) 
де s - площа, що звільняється індентором на підкладці при проходженні по ньому за 1 с.  

s=dl/t,      (3) 
де d - ширина сліду індентора на підкладці; l - загальна довжина пересування; t - час 
переміщення. 

Процедури випробувань скреч-тестуванням описані в національних/міжнародних стандар-
тах [14]. Ці норми розроблені для широкого спектра різних матеріалів покриття. Найбільш 
важливі стандарти по методу дряпання наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Стандарти для кількісного випробування методом одноточкового дряпання 

Стандарт Призначення 
ISO 1071-3 Метод випробування для визначення адгезії та інших режимів механічного руйнування тонко-

шарових високоякісних технічних керамічних покриттів. 
ISO 20502 Метод випробування для визначення адгезії тонкошарових керамічних покриттів.  

(Високоякісні керамічні покриття, високоякісні технічні керамічні покриття) 
ISO N269 Метод випробування для визначення адгезії тонких керамічних покриттів 
ISO 1518 Метод випробування адгезії фарб і лаків 
ASTM C1624  Метод випробування на міцність адгезії і механічних режимів руйнування керамічних 

покриттів. 
ASTM 
D7027-05 

Метод випробувань для оцінки стійкості до подряпин полімерних покриттів і пластмас. 

ASTM D7187  Метод випробування для вимірювання механічних аспектів поведінки подряпин лакофарбових 
покриттів при нанодряпанні 

JIS R 3255  Метод випробування для визначення адгезії тонких плівок на скляній підкладці 

Використання даного методу можливо тільки для порівняльної оцінки адгезійних власти-
востей однакових за хімічним складом покриттів рівної товщини, що наносяться одним і тим 
же технологічним процесом при використанні одного і того ж матеріалу і виду зразка з однако-
вими фізико-механічними властивостями і параметрами шорсткості, а також за умови 
ідентичності умов експерименту. 

У табл. 2 подано найбільш важливі умови для оцінки відповідно до цих стандартів. Стан-
дарти призначені в основному для макро- скретч-тестерів, так як вони зазвичай використову-
ються для вимірювання нано- й мікрошарів. 

Таблиця 2 
Умови вимірювання згідно з відповідними міжнародними стандартами, призначеними 

для випробування нано й мікроплівок 

 ISO 1071-3 ASTM D7187 ASTM C1624 
Матеріал покриття Керамічне покриття Керамічне покриття Лако-фарбове по-

криття 
Товщина плівки до 20 мкм до 500 нм 0,1-30 мкм 
Величина прикладеного навантаження 100 Н/хв 5-200 мН/хв 10 Н/хв 
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(скретч тест) 
Швидкість зміщення (скретч тест) 10 мм/хв 0,5-10 мм/хв 10 мм/хв 
Геометрія наконечника Роквел С Сферична 1-100 мкм Роквел С 
Шорсткість поверхні Ra<0,5 мкм Ra<0,8 мкм Ra<0,8 мкм 

 
Мета досліджень. Метою роботи є розробка засобів оперативної атестації адгезійної 

міцності тонкоплівкових покриттів на основі інформаційних технологій. 
Викладення матеріалу та результати. В якості ефективного засобу для визначення 

міцності адгезії нано і мікроплівок може бути використаний метод формування міркувань, за-
снованих на нечіткій логіці. 

Існуючі міжнародні стандарти і знання адгезії можуть бути використані в якості моде-
лей/шаблонів для налаштування нечіткої експертної системи, яка може бути використана для 
визначення якості практичної міцності адгезії. Крім того, методи штучного інтелекту, 
реалізовані в наборах інструментів Matlab [15] можуть бути використані в цьому процесі. 

Метою нечіткого управління є надання впливу на поведінку системи шляхом зміни входів 
або виходів в цій системі відповідно до правила або набору правил, моделі роботи системи [16]. 

Нечітка експертна система використовує нечітку if-then базу правил складається з безлічі 
інтуїтивних нечітких правил, які інтерпретують вхідний сигнал і виробляють чіткий висновок. 
В даному дослідженні вихід (якість адгезії) в значній мірі залежить від вхідних змінних, таких 
як: критична сила, товщина покриття, величина прикладеного навантаження, швидкість зсуву, 
шорсткість поверхні, коефіцієнт тертя, радіус, знос і пошкодження наконечника.  

На рис. 1. показана структура системи нечіткого логічного висновку, створена в Matlab за 
допомогою Fuzzy Logic Toolbox [17]. 

 
Рис. 1. Структура нечіткого виведення системи в Fuzzy Logic toolbox 

У цьому дослідженні ми фаззифікували кожен вхідний і вихідний параметр чотирма 
лінгвістичними змінними з використанням трикутної функції приналежності.  

Функції приналежності задавалися, як показано на рис. 2. 
Рис. 2. Функції приналежності для 

вхідних параметрів процесу 

Для визначення величини адгезії 
використовується 24 нечітких пра-
вила.  

Як приклад розглянемо правило 
№12.  

У цьому правилі, якщо 
"Швидкість зміщення" має значення 
"Дуже висока", то "Адгезія" має зна-
чення "Відмінний.  

Результати вікна Surface Viewer 
показані на рис. 3, який демонструє 
співвідношення між вхідними 
змінними «критична сила», «вели-
чина прикладеного навантаження» і 
вихідною величиною «адгезія». 
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Рис. 3. Функції приналежності для виходу системи 

 
Нечіткі правила управління наведено на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Нечіткі правила системи 

 
Рис. 5. Налаштування нечітких правил системи 
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Рис. 6. Функції приналежності для 
виходу системи 

Як видно з рис. 6, якщо маємо 
чисельне значення "критичної си-
ли" і "величини прикладеного на-
вантаження" в масштабі 0-60 і 0-
150 відповідно, то ми можемо от-
римати значення "Адгезія" в діа-
пазоні 0-5. 

Результати моделювання для 
різних наборів вхідних параметрів 
наведені на рис. 7. 

Рис. 7. Результати моделювання 

Висновок. У роботі вирішено 
актуальне науково-практичне зав-
дання оцінки адгезійної міцності 
нано- й мікротонких плівок з вико-
ристанням нечіткої логіки.  

Після розгляду різних методів 
отримання тонких плівок зроблено 
висновок, що немає оптимального 
вибору способу отримання тонких 
плівок. Вибір способу залежить від 
типу необхідної плівки, від обме-
жень у виборі підкладок і часто, 
особливо в разі багаторазового 
осадження, від загальної сумісності 
різних процесів, що протікають 
при застосуванні цього способу. 

Запропоновано новий підхід 
для визначення міцності зчеплення 
тонкого плівкового покриття з ви-

користанням нечіткої логіки. Цей підхід в основному зосереджений на нано і мікро тонких 
плівках з використанням встановлених міжнародних стандартів для оцінки адгезійної міцності. 
Враховується вплив різних параметрів покриття на адгезійну міцність. Представлені результати 
імітаційного моделювання в пакеті Matlab. 

Крім того, напрямком подальших досліджень буде використання адаптивної системи ней-
ро-нечіткого виводу (ANFIS), яка завдяки використанню даних, що навчаються зможе показати 
кращі результати. 

Список літератури 

1. Nikhil S., Bharat B. Nanoscale friction and wear maps / Phil. Trans. R. Soc. A. – №366. –2008. –Р.1405–1424. 
2. Bhushanb B. А handbook of micro/nanotribology, 2nd edn. Boca Raton / FL: CRC Press. – 1999. –777 p. 
3. Bhushanb B. Principles and applications of tribology / New York: Wiley. – 1999. –1040 p. 
4. EN 1071-3, Advanced Technical Ceramics – Method of Test for Ceramic Coatings - Part 3: Determination of Adhe-

sion and other Mechanical Failure Modes by a Scratch Test. Brussels: International Organization for Standardization. – 2006. 
5. International Standard ISO 20502: Fine Ceramics (Advanced Ceramics, Advanced Technical Ceramics) - Determina-

tion of Adhesion of Ceramic Coatings by Scratch Testing. Geneva: International Organization for Standardization. – 2005.  
6. Тополянский П.А. Властивості нано покриття, що наноситься при фінішному плазмовому зміцненні / П.А. 

Тополянский, Н.А. Соснин, С.А. Ермаков, А.П. Тополянский // Верстатний парк. – №11. – 2010. – С. 15-23. 
7. Тополянский П.А. Визначення оптимальної товщини покриття при фінішному плазмовомузміцненні / П.А. 

Тополянский, А.П. Тополянский, Н.А. Соснин, С.А. Ермаков // Верстатний парк. – №7 (84). – 2011. – С. 27-30.  
8. Тополянский П.А. Інженерна трибология покриттів. Міжнародний технологічний форум «Інновації. 

Технології. Виробництво» / П.А. Тополянский, А.П. Тополянский // Рибінськ: РГАТУ ім. П.А. Соловьева. – 2014. – 
С. 38-39  

9. Abdul Syukor Mohamad Jaya, Abdul Samad Hasan Basari, Siti Zaiton Mohd Hashim, Habibollah Haron, 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 18 

Muhd. Razali Muhamad and Md. Nizam Abd. Rahman. Application of ANFIS in Predicting of TiAlN Coatings Hard-
ness", Australian Journal of Basic and Applied Sciences. –5(9). – 2011. –P.1647-1657. 

10. Socha V. The evaluation of the practical adhesion strength of biocompatible thin films by fuzzy logic expert system 
and international standards / V. Socha, P. Kutliek, S. Viteckova // Journal of electrical engineering. – Vol. 64. – № 6. – 
2013. – Р.354–360. 

11. Ichimura H., Ishii Y. Effects of indenter radius on the critical load in scratch testing // Surf. and Coat. Techn. – 
2003. – Vol. 165. – P. 1-7. 

12. Маслов Е.Н. Теоретичні основи процесу дряпання металів. – М.: Наука, 1968. – С. 24-44. 
13. Тополянский П.А., Робозерова Н.А., Тополянский А.П., Ермаков С.А. Аттестация тонкопленочных по-

крытий на основе международных стандартов. Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и 
практика: Материалы 17-й Международной научно-практической конференции: СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. 
– С. 380-387. 

14. ASTM International, Standard ASTM D7187: Test Method for Measuring Mechanistic Aspects of Scratch/Mar Be-
haviour of Paint Coatings by a Nano scratching, Conshohocken, 2005. 

15. Sivanandam S., Sumathi S., Deepa S. Introduction to Fuzzy Logic Using MATLAB. – Berlin:Springer. – 2010. 
16. Nabil Ibrahim El Sawalhi. Modelling the Parametric Construction Project Cost Estimate using Fuzzy Logic / El 

Sawalhi Nabil Ibrahim // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website. –Vol. 2. – №4. 
–2012. – Р. 634-636. 

17. Fuzzy Logic Toolbox: User’s Guide MathWorks - Режим доступу: 
www.mathworks.com/help/pdf_doc/fuzzy/fuzzy.pdf 

 
Рукопис подано до редакції 08.02.17 
 
УДК 666. 97: 620.169 

Л.М. КОВЕРНІЧЕНКО., канд. техн. наук, доц.,  Криворізький національний  університет 

ДОВГОВІЧНІСТЬ І ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ КОРОЗІЇ ЗАЛІЗОБЕТОНУ 
 

Мета. Метою являється дослідження руйнування бетону в конструкціях при їх експлуатації під впливом бага-
тьох хімічних і фізико-механічних факторів. До них відносяться неоднорідність бетону, підвищені напруги в матері-
алі різного походження, що призводять до мікророзривів в матеріалі, поперемінне зволоження і висушування, пері-
одичні заморожування і відтавання, різкі перепади температур, вплив солей і кислот, вилуговування, порушення 
контактів між цементним каменем і заповнювачами, корозія сталевої арматури, руйнування заповнювачів під впли-
вом лугів цементу. Складність вивчення процесів і факторів, що обумовлюють руйнування бетону та залізобетону, 
пояснюється тим, що в залежності від умов експлуатації і терміну служби конструкцій одночасно діє дуже багато 
чинників, що призводять до змін структури і властивостей матеріалів. Для більшості конструкцій, що стикаються з 
повітрям, карбонізація є характерним процесом, який послаблює захисні властивості бетону. Карбонізацію бетону 
може викликати не тільки вуглекислий газ, наявний у повітрі, але й інші кислі гази, що містяться в промисловій 
атмосфері. У процесі карбонізації вуглекислий газ повітря проникає в пори і капіляри бетону, розчиняється в поро-
вой рідині і реагує з гидроалюмінатом окису кальцію, утворюючи слаборозчинний карбонат кальцію. Карбонізація 
знижує лужність яка міститься в бетонній вологі, що сприяє зниженню так званої пасивуючої (захисної) дії від луж-
них середовищ і корозії арматури в бетоні. 

 Методи дослідження.Для визначення ступеня корозійного руйнування бетону (ступеня карбонізації, складу 
новоутворень, структурних порушень бетону) використовуються фізико-хімічні методи. Дослідження хімічного 
складу новоутворень, що виникли в бетоні під дією агресивного середовища, проводиться за допомогою 
диференційно-термічного і рентгено структурного методів, які виконуються в лабораторних умовах на зразках, 
відібраних з експлуатованих конструкцій. 

Наукова новизна.Розвязання даної задачі складає актуальність роботи. Для експлуатованих конструкцій дуже 
важко визначити, скільки і яких хімічних елементів залишилося в поверхневому шарі і чи здатні вони далі продов-
жувати свою руйнівну дію. Оцінюючи небезпеку корозії бетонних і залізобетонних конструкцій, необхідно знати 
характеристики бетону: його щільність, пористість кількість пустот та ін. 

Практична значемість. Визначення глибини карбонізації бетону визначають по зміні величини водневого по-
казника рН. У разі якщо бетон сухий, змочують поверхню відколу чистою водою, якої повинно бути стільки, щоб на 
поверхні бетону не утворилася видима плівка вологи. Надлишок води видаляють чистим фільтрувальним папером. 
Вологий і повітряно-сухий бетон зволоження не вимагає. На скол бетону за допомогою крапельниці, або піпетки 
наносять 0,1% -ий розчин фенолфталеїну в етиловому спирті. При зміні рН від 8,3 до 14 забарвлення індикатора 
змінюється від безбарвного до яскраво-малинового. 

Результати. Таким чином, при виявленні ділянок конструкцій з підвищеним корозійним зносом, пов'язаним з 
місцевим (зосередженим) впливом агресивних чинників, рекомендується в першу чергу звертати увагу на наступні 
елементи і вузли конструкцій: опорні вузли кроквяних і підкроквяних ферм, поблизу яких розташовані водоприйма-
льні воронки внутрішнього водостоку;верхні пояси ферм у вузлах приєднання до них аераційних ліхтарів, стійок 
вітробойних щитів;верхні пояси підкроквяних ферм, уздовж яких розташовані ендови покрівель і т.д. 

Ключові слова. Бетон його довговічність,визначення карбонізації,руйнування арматури. 

                                                       
© Коверніченко Л.М., 2017 
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Метою є дослідження руйнування бетону в конструкціях при їх експлуатації під впливом 
багатьох хімічних і фізико-механічних факторів. До них відносяться неоднорідність бетону, 
підвищені напруги в матеріалі різного походження, що приводять до мікророзривів в матеріалі, 
поперемінне зволоження і висушування, періодичні заморожування і відтавання, різкі перепади 
температур, вплив солей і кислот, вилуговування, порушення контактів між цементним каме-
нем і заповнювачами, корозія сталевої арматури, руйнування заповнювачів під впливом лугів 
цементу. Складність вивчення процесів і факторів, що обумовлюють руйнування бетону та за-
лізобетону, пояснюється тим, що залежно від умов експлуатації і терміну служби конструкцій 
одночасно діє дуже багато чинників, що призводять до змін структури і властивостей матеріа-
лів. Для більшості конструкцій, що стикаються з повітрям, карбонізація є характерним проце-
сом, який послаблює захисні властивості бетону. Карбонізацію бетону може викликати не 
тільки вуглекислий газ, наявний у повітрі, але й інші кислі гази, що містяться в промисловій 
атмосфері. У процесі карбонізації вуглекислий газ повітря проникає в пори і капіляри бетону, 
розчиняється в поровой рідині і реагує з гидроалюмінатом окису кальцію, утворюючи слабо-
розчинний карбонат кальцію. Карбонізація знижує лужність яка міститься в бетонній вологі, 
що сприяє зниженню так званої пасивуючої (захисної) дії від лужних середовищ і корозії арма-
тури в бетоні. 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Для оцінки характеру 
корозійного процесу і ступеня впливу агресивних середовищ розрізняють три основних види 
корозії бетону. 

До І виду відносяться всі процеси корозії, які виникають в бетоні при дії рідких середовищ 
(водних розчинів), здатних розчиняти компоненти цементного каменю. Складові частини це-
ментного каменю розчиняються і виносяться з цементного каменю. 

До II виду корозії відносяться процеси, при яких відбуваються хімічні взаємодії - обмінні 
реакції - між цементним каменем і розчином, у тому числі обмін катіонами. Утворені продукти 
реакції, або легкорозчинні виносяться зі структури в результаті дифузії, або фільтраційним по-
током, або відкладаються у вигляді аморфної маси, що не володіє вяжучими властивостями і не 
впливає на подальший руйнівний процес, такий вид корозії представляють процеси, що вини-
кають при дії на бетон розчинів кислот і деяких солей. 

До III виду корозії відносяться всі ті процеси корозії бетону, в результаті яких продукти 
реакції накопичуються і кристалізуються в порах і капілярах бетону. На певній стадії розвитку 
цих процесів зростання кристалоутворення сприяє виникненню зростаючих за величиною на-
пруг і деформацій в огороджувальних стінах, а потім і руйнування структури. До цього виду 
можуть бути віднесені процеси корозії при дії сульфатів, пов'язані з накопиченням і зростанням 
кристалів гідросульфоалюміната, гіпсу та ін. 

Визначення глибини карбонізації бетону визначають по зміні величини водневого показни-
ка рН. У разі якщо бетон сухий, змочують поверхню відколу чистою водою, якої повинно бути 
стільки, щоб на поверхні бетону не утворилася видима плівка вологи. Надлишок води видаля-
ють чистим фільтрувальним папером. Вологий і повітряно-сухий бетон зволоження не вимагає. 
На скол бетону за допомогою крапельниці, або піпетки наносять 0,1% -ий розчин 
фенолфталеїну в етиловому спирті. При зміні рН від 8,3 до 14 забарвлення індикатора 
змінюється від безбарвного до яскраво-малинового. Свіжий злам зразка бетону в карбонізова-
ній зоні після нанесення на нього розчину фенолфталеїну має сірий колір, а в не карбонізованій 
зоні набуває ярко- малинового забарвлення. Приблизно через хвилину після нанесення 
індикатора вимірюють лінійкою з точністю до 0,5 мм відстань від поверхні зразка до кордону 
яскраво забарвленої зони в напрямку, нормальному до поверхні. Виміряна величина є глибина 
карбонізації бетону. У бетонах з рівномірною структурою пор межа яскраво забарвленої зони 
розташована звичайно паралельно зовнішній поверхні. У бетонах з нерівномірною структурою 
пор, межа карбонізації може бути звивистою. У цьому випадку необхідно вимірювати макси-
мальну і середню глибину карбонізації бетону[1-3].   

Фактори, що впливають на розвиток корозії бетонних і залізобетонних конструкцій, діляться 
на дві групи: пов'язані з властивостями зовнішнього середовища - атмосферних і грунтових вод, 
виробничого середовища і т.п., і зумовлені властивостями матеріалів (цементу, заповнювачів, 
води і т.п. ) конструкцій. Для експлуатованих конструкцій дуже важко визначити, скільки і яких 
хімічних елементів залишилося в поверхневому шарі і чи здатні вони далі продовжувати свою 
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руйнівну дію. Оцінюючи небезпеку корозії бетонних і залізобетонних конструкцій, необхідно 
знати характеристики бетону: його щільність, пористість кількість пустот та ін. При обстеженні 
технічного стану конструкцій ці характеристики повинні перебувати в центрі уваги  дослідника. 

Процеси корозії залізобетонних конструкцій і методи захисту від неї дуже складні і 
різноманітні. Вони розглядаються в спеціальній літературі [4-6]. 

Руйнування арматури в бетоні обумовлено втратою захисних властивостей бетону і досту-
пом до неї вологи, кисню повітря, або кислотоутворюючих газів. Корозія арматури в бетоні є 
електрохімічним процесом. Оскільки арматурна сталь неоднорідна за структурою, яка  
контактує з середини і створює всі умови для перебігу електрохімічної корозії. Корозія армату-
ри в бетоні виникає при зменшенні лужності навколо арматури електроліту до рН, рівного, або 
менше 12, при карбонізації, або корозії бетону. При оцінці технічного стану арматури і застав-
них деталей, уражених корозією, насамперед необхідно встановити вид корозії і ділянки ура-
ження. Після визначення виду корозії необхідно встановити джерела впливу і причини корозії 
арматури. Товщина продуктів корозії визначається мікрометром, або за допомогою приладів, 
якими заміряють товщину немагнітних протикорозійних покриттів на сталі. Для арматури 
періодичного профілю слід відзначати залишкову вираженість рифів після зачистки.У місцях, 
де продукти корозії стали добре зберігатися, можна по їх товщині орієнтовно судити про гли-
бину корозії по співвідношенню [7] 

DK = 0,6dpk ,      (1) 
де DK - середня глибина суцільної рівномірної корозії сталі; dpk  - товщина продуктів корозії. 
Виявлення стану арматурних елементів залізобетонних конструкцій проводиться шляхом вида-
лення захисного шару бетону з оголенням робочої і монтажної арматури. 
Оголення арматури проводиться в місцях найбільшого її ослаблення корозією, які виявляються 
за відшаруванням захисного шару бетону і утворення тріщин,  плям іржавого забарвлення, роз-
ташованих уздовж стрижнів арматури. Діаметр арматури вимірюється штангенциркулем, або 
мікрометром [8-11]. 

У місцях, де арматура піддавалася інтенсивної корозії, що викликала відпадання захисного 
шару, проводиться ретельна зачистка її від іржі до появи металевого блиску. Ступінь корозії 
арматури оцінюється за такими ознаками: характеру корозії, кольором, щільності продуктів 
корозії, площі ураженої поверхні, площі поперечного перерізу арматури, глибини корозійних 
уражень [12-18]. 

При суцільній рівномірній корозії глибину корозійних уражень визначають виміром тов-
щини шару іржі, при виразковій - виміром глибини окремих виразок. У першому випадку гост-
рим ножем відокремлюють плівку іржі і товщину її вимірюють штангенциркулем. При цьому 
приймається, що глибина корозії дорівнює, або половині товщини шару іржі, або половині різ-
ниці проектного і дійсного діаметрів арматури [19-20]. 

При виразковій корозії рекомендується вирізати шматки арматури, іржу видалити травлен-
ням (занурюючи арматуру в 10%-ний розчин соляної кислоти, що містить 1% інгібітора-
уротропіну) з наступним промиванням водою. Потім арматуру необхідно занурити на 5 хв. в 
насичений розчин нітрату натрію, вийняти і протерти. Глибину виразок вимірюють 
індикатором з голкою, укріпленою на штативі. Глибину корозії визначають по свідченню 
стрілки індикатора як різниця показання біля краю і дна корозійної виразки [21-22]. 

Для забезпечення довговічності бетону, поряд із дотриманням норм необхідно створювати 
певні умови: 

наявність ясної відповідної концепції при проектуванні конструкції, що повинна охоплю-
вати сфери оформлення та призначення конструкції,   

несприйнятливість самої конструкції до помилок при навантаженні й виготовленні, тобто 
вона повинна мати достатній запас міцності,  

виключення недбалості при будівництві й експлуатації.  
Узагальнено, в якості причин недостатньої довговічності бетонних будівельних споруд 

можуть розглядатися такі фактори:  
недосконалість існуючих систем забезпечення якості вихідних матеріалів і кінцевого продукту; 
посилення негативних впливів (утримання шкідливих речовин у повітрі й воді, умови екс-

плуатації, що змінилися); 
використання цементів високих класів міцності, що обумовлюють високі водоцементні відно-
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шення для аналогічних класів міцності бетону (призводить до збільшеного обсягу капілярних пір); 
занадто тонкий помел цементів і неправильна термообробка бетонних виробів. Довговіч-

ність багатьох старих будівель обумовлено резервами підвищення міцність застосовуваних це-
ментів грубого помелу. Так, наприклад, початкова міцність при стиску мосту з попередньо на-
пруженого бетону складала 55 МПа, через 21 рік вона підвищилася до 88 МПа, що означає 
майже 60%-е збільшення міцності; 

невідповідне застосування добавок до бетону; 
необхідність удосконалювання статичних методів розрахунку (що приводить до більш дрі-

бних будівельних елементів і до елементів із більш дрібним членуванням, що хитливі до атмо-
сферних впливів) [23-24].  

Достатня довговічність досягається за допомогою таких заходів:  
урахування вимоги довговічності при проектуванні будівельної споруди (наприклад, ви-

ключення впливів опадів і агресивних середовищ);  
правильний вибір вихідних компонентів і складу бетону, дотримання технології виготов-

лення бетону,  
відповідний догляд за бетоном,  
захист бетону, наприклад, за допомогою матеріалів для просочування й покриттів. 
Недостатня довговічність бетону виявляється в такому:  
естетичні дефекти споруди;   
тріщини в бетоні,  
руйнація (розтріскування) бетону;  
корозія [25-26]. 
Для одержання морозостійкого бетону рекомендуються заходи, що дають можливість 

одержати щільну структуру з дрібними порами:  
застосування відповідного виду цементу: високоалітового з питомою поверхнею 4000-4500 

см2/г при оптимальному утриманні гіпсу, із низьким утриманням МgО, вільного вапна, лугів; 
призначення при проектуванні складу низьких В/Ц (В/Ц<0,5) і малих абсолютних витрат 

води; 
застосування добавок, що утягують повітря, для досягнення оптимального утримання утяг-

нутого повітря в залежності від В/Ц і розмірів часток заповнювача; 
застосування високоякісних заповнювачів із морозостійких міцних і щільних порід, не що 

насичуються водою, при оптимальній витраті піску, ретельне перемішування бетонної суміші 
при її готуванні; 

високоякісне ущільнення бетонної суміші, застосування повторного вібрування в опти-
мальний термін; 

попередня витримка виробів у нормальних умовах до теплового опрацювання для одер-
жання міцності бетону не менше 0,3-0,5 МПа: бетонів без добавок > 2-3 год., бетонів з добав-
ками > 4-5 год.; 

застосування м'яких режимів пропарювання з невеликою швидкістю підйому і зниження 
температури з недопущенням висушування бетону; 

створення сприятливих термічних і вологісних умов для наступного твердіння бетону: 2-3 
доби нормального твердіння при підвищеній вологості; недопущення заморожування бетону в 
ранньому віці [27-28]. 

Таким чином, при виявленні ділянок конструкцій з підвищеним корозійним зносом, пов'я-
заним з місцевим (зосередженим) впливом агресивних чинників, рекомендується в першу чергу 
звертати увагу на наступні елементи і вузли конструкцій: опорні вузли кроквяних і підкроквя-
них ферм, поблизу яких розташовані водоприймальні воронки внутрішнього водостоку;верхні 
пояси ферм у вузлах приєднання до них аераційних ліхтарів, стійок вітробойних щитів;верхні 
пояси підкроквяних ферм, уздовж яких розташовані ендови покрівель; опорні вузли ферм, що 
знаходяться всередині цегляних стін;верхні частини колон, що знаходяться всередині цегляних 
стін; низ і бази колон, розташовані на рівні, або нижче рівня підлоги, особливо при мокрому 
прибиранні в приміщенні (гідрозмиву); ділянки колон багатоповерхових будівель, що прохо-
дять через перекриття, особливо при мокрому прибиранні пилу в приміщенні; ділянки плит по-
криття, розташовані уздовж жолобків, у воронок внутрішнього водостоку, у зовнішніх торців і 
торців ліхтарів, у торців будівлі. 
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Захист конструкцій виконують такими засобами: знезаражуванням навколишнього середо-
вища (грунти, води, повітря), опрацюванням біоцидами поверхні бетону, глибоким просочу-
ванням захисними засобами, уведенням до складу бетону біоцидних добавок. Використовують-
ся також традиційні засоби первинного і вторинного захисту від корозії ІІ и ІІІ видів.  

Найбільше ефективним засобом підвищення довговічності бетонних і залізобетонних 
конструкцій в умовах розвитки біологічної корозії є використання хімічного захисту у виді ре-
човин, спроможних запобігати розвитку, послабляти життєдіяльність або знищувати організми, 
що викликають ушкодження матеріалів. Такі речовини і препарати називають біоцидами [29].  

Для захисту від бактерій застосовують бактерициди, від грибів - фунгициди, водоростей - 
алгициди, молюсків - молюскоциди, комах - інсектициди, рослин - гербіциди, тварин-шкідників 
- зооциди.  
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫХ ДОБАВОК НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА 
 

Цель. Получение малоцементного бетона, обладающего высокой скоростью формирования физико-
механических свойств, путем модификации его структуры активированными железистыми цеолитами минеральны-
ми комплексами, представляющими собой систему «FeO-Fe2O3-SiO2-CaO-CO2» различной степени дисперсности и 
железосиликатным щелочным коллоидным раствором. 

Методы исследования. Методы математического моделирования - для исследования процессов формирования 
физико-механических свойств бетонов, стандартные и специальные методы для определения и исследования свойств 
бетона, статистический анализ - для обработки результатов экспериментов. 

Научная новизна. Определены закономерности формирования физико-механических свойств бетона, модифи-
цированного активированными железистыми цеолитами минеральными комплексами, представляющими собой сис-
тему «FeO-Fe2O3-SiO2-CaO-CO2».  

Практическая значимость. Разработан состав бетона, модифицированный активированными железистыми 
цеолитами минеральными комплексами, представляющими собой систему «FeO-Fe2O3-SiO2-CaO-CO2» различной 
степени дисперсности, и железосиликатным щелочным коллоидным раствором, обладающий повышенной скоро-
стью формирования физико-механических свойств при пониженном содержании портландцемента, что позволяет 
снизить стоимость строительных изделий и конструкций и сократить затраты на ремонт зданий и сооружений; 

Результаты. Прочность при сжатии бетона зависят от водоцементного отношения, содержания мелкого запол-
нителя в смеси заполнителей и степени наполнения цементного камня активированным наполнителем. Получены 
математические модели прочности бетона, учитывающие его состав и содержание активированного наполнителя при 
оптимальном содержании железосиликатного щелочного коллоидного раствора в цементе. При этом оптимальное 
содержание активированного наполнителя в цементе составляет 20-30 % от его массы.  

Ключевые слова: бетон, прочность, активированный наполнитель, железосиликатный щелочной коллоидный 
раствор, отходы ГОК, заполнители. 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. На современном этапе 
развития промышленное производство в Украине осуществляется в зданиях и сооружениях, 
срок эксплуатации которых составляет десятки лет. За это время конструкции этих зданий и 
сооружений, подвергавшиеся воздействию окружающей среды, требуют ремонта для восста-
новления эксплуатационных свойств. Для выполнения ремонта строительных конструкций зда-
ний и сооружений необходимо применение материалов, полностью отвечающих условиям их 
эксплуатации и обеспечивающим совместную работу под нагрузкой с ремонтируемыми конст-
рукциями. 

Анализ исследований и публикаций. Использование для производства бетонов порт-
ландцемента приводит не только к повышению стоимости бетона, но и к повышению его де-
формативности, а для обеспечения включения ремонтных элементов в работу усиляемых кон-
струкций, бетоны этих элементов должны обладать низкой деформативностью, в первую оче-
редь низкой усадочностью. 

Сокращение расхода портландцемента в бетонах возможно за счет частичной его замены 
различными наполнителями. Однако известные наполнители не нашли широкого применения в 
качестве заменителей цемента, так как их применение, достаточно часто, приводит к замедле-
нию скорости формирования физико-механических свойств бетона и снижению его прочности. 

Таким образом, получение бетонов, способных быстро достигать требуемых физико-
механических показателей, при сниженном расходе портландцемента является актуальной задачей. 

Постановка задачи. Для решения данной проблемы необходимо решить следую-
щую задачу: исследовать физико-механические свойства бетонов, модифицированных акти-
вированным железистыми цеолитами минеральными комплексами, представляющими собой 
систему «FeO-Fe2O3-SiO2-CaO-CO2» различной степени дисперсности, и железосиликатным 
щелочным коллоидным раствором. 

Изложение материала и результаты. Согласно [1-3, 6-10], прочность бетона зависит от 
активности цемента, водоцементного отношения и соотношения между его компонентами. 

В данной группе экспериментов исследовалась прочность бетона в зависимости от водоце-
ментного отношения, содержания в цементе активированного наполнителя, содержания мелко-
го заполнителя в смеси заполнителей. В качестве мелких заполнителей использовались речной 
                                                       
© Астахова Н.В., 2017 
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песок и классифицированные отходы ГОК. В качестве крупного заполнителя – гранитный ще-
бень и щебень из железистых кварцитов. Содержание железосиликатного щелочного коллоид-
ного раствора в цементе принято в количестве 0,5% от его массы. 

Изготовление образцов и определение прочности бетона выполнялись согласно стандарт-
ным методикам [4].  

Все составы бетонов, в зависимости от содержания в цементе железосиликатного щелочно-
го коллоидного раствора и активированного наполнителя, были разделены на серии (табл. 1). 

С целью повышения объективности данных, соотношение между компонентами бетона 
варьировали в широких пределах (табл. 2). 

Таблица 1 
Серии бетонов, примененные в исследованиях 

Обозначение 
серии 

Расход железосиликатного щелочного колло-
идного раствора, % от массы цемента 

Расход активированного наполнителя, %, 
от массы цемента 

00 - - 
500 0,5 20 
то же то же 30 
то же то же 40 
550 0,55 20 
то же то же 30 
то же то же 40 
600 0,6 20 
то же то же 30 
то же то же 40 

Таблица 2 
Составы бетонов на основе портландцемента и активированного наполнителя 

Расход компонентов бетона, кг/м3 

Обозначе-
ние 

состава цемент вода мелкий  
заполнитель 

крупный  
заполнитель 

Водоцемент-
ное отноше-

ние 

Содержание 
мелкого за-
полнителя в 
смеси запол-
нителей 

ЩП

П
r


  

Содержание  
наполнителя в 

цементе 

,%100



ЦО

О   

1-20 439 175 1250 512 0,4 0,71 20 
2-20 то же то же 1000 758 то же 0,57 то же 
3-20 то же то же 464 1280 то же 0,27 то же 
4-20 390 195 1250 512 0,5 0,71 то же 
5-20 то же то же 1000 758 то же 0,57 то же 
6-20 то же то же 464 1280 то же 0,27 то же 
7-20 350 210 1250 512 0,6 0,71 то же 
8-20 то же то же 1000 758 то же 0,57 то же 
9-20 то же то же 464 1280 то же 0,27 то же 
10-20 318 223 1250 512 0,7 0,71 то же 
11-20 то же то же 1000 758 то же 0,57 то же 
12-20 то же то же 464 1280 то же 0,27 то же 
1-30 456 228 1125 512 0,5 0,69 30 
2-30 то же то же 860 768 то же 0,53 то же 
3-30 то же то же 466 1152 то же 0,29 то же 
4-30 409 245 1125 512 0,6 0,69 то же 
5-30 то же то же 860 768 то же 0,53 то же 
6-30 то же то же 466 1152 то же 0,29 то же 
7-30 372 260 1125 512 0,7 0,69 то же 
8-30 то же то же 860 768 то же 0,53 то же 
9-30 то же то же 466 1152 то же 0,29 то же 
1-40 468 281 987 512 0,6 0,66 40 
2-40 то же то же 727 768 то же 0,49 то же 
3-40 то же то же 464 1024 то же 0,31 то же 
4-40 425 298 987 512 0,7 0,66 то же 
5-40 то же то же 727 768 то же 0,49 то же 
6-40 то же то же 464 1024 то же 0,31 то же 
Примечание: П – расход мелкого заполнителя в бетоне, кг/м3; Щ – расход щебня в бетоне, кг/м3; О – расход активированного 

наполнителя, кг/м3; Ц – расход цемента в бетоне, кг/м3. 
В обозначении состава бетона второе число указывает на величину наполнения цемента   

 
В условиях эксперимента введение в состав цемента активированного наполнителя приво-

дит к увеличению прочности бетона (табл. 3). Однако это увеличение не превышает 10 % проч-
ности бетона, приготовленного на бездобавочном цементе. А прочность бетона, приготовлен-
ного с использованием в качестве мелкого заполнителя - речного песка, с введением активиро-
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ванного наполнителя в некоторых случаях даже несколько ниже прочности бетона на бездоба-
вочном цементе (табл. 3-5). 

В условиях эксперимента при увеличении степени наполнения цемента активированным 
наполнителем снижается оптимальная величина содержания в бетоне мелкого заполнителя. 

Обработка указанных результатов данных исследований с помощью математической про-
граммы «Mathcad 2000» позволила получить математическую модель прочности бетона на 
портландцементе, содержащем активированный наполнитель, МПа 

Rб=[Rцехр(0,16-2,62Z2)+222,76r-102,85r2]-(0,184-0,221r+1,11 r2)Ц+(0,0005-0,0019r+0,0032r2)Ц2, 
где Ц - содержание портландцемента в бетоне, кг/м3; r - содержание мелкого заполнителя в 
смеси заполнителей; Z=1–(Ц/В/[Ц/В]) - разжижение цементного теста в бетоне. 

Анализ результатов экспериментов (табл. 3-5) показал, что бетон, образовавшийся в про-
цессе твердения дисперсной системы «портландцемент-наполнитель-заполнители-
железосиликатный щелочной коллоидный раствор-вода», обладает прочностью равной прочно-
сти бетона, образовавшегося в процессе твердения дисперсной системы «портландцемент-
заполнители-вода» при меньшем содержании портландцемента.  

Таблица 3 
Прочность при сжатии бетонов серии 500 

Прочность бетона, МПа 

на речном песке на классифицированных отходах ГОК 
Обозначение  
состава бетона 

без добавок с АОГ без добавок с АОГ 
1-20 46,2 46,4 48,4 50,1

2-20 47,4 47,0 49,6 52,6

3-20 48,0 47,2 49,7 53,2

4-20 40,0 38,3 40,9 46,5

5-20 44,0 43,2 46,3 49,2

6-20 48,8 48 50,2 54,9

7-20 25,6 26,0 26,8 30,1

8-20 32,8 32,0 35,6 40,2

9-20 35,6 34,0 37,0 39,2

10-20 29,6 28,0 32,0 36,4

11-20 26,0 27,0 28,2 32,8

12-20 35,6 36,4 36,4 40,5

1-30 30,4 31,2 34,2 38,5

2-30 37,6 38,1 39,3 43,9

3-30 38,0 37,4 40,2 44,7

4-30 26,0 25,4 26,8 33,5

5-30 29,2 27,6 32,8 36,4

6-30 32,4 30,5 35,2 39,8

7-30 23,2 20,4 25,6 29,6

8-30 26,8 26,4 28,6 34,9

9-30 33,6 30,1 36,4 40,5

1-40 29,2 27,4 33,2 42,8

2-40 26,8 25,1 29,4 36,2

3-40 29,6 27,6 35,6 39,8

4-40 27,3 25,8 31,2 35,4
5-40 29,4 26,7 34,3 40,1
6-40 26,5 24,5 30,2 35,2

Примечания: В таблице приведены значения прочности бетона в возрасте 28 сут.; АОГ – активированный наполнитель + же-
лезосиликатный щелочной коллоидный раствор; составы бетона приведены в табл. 2 

При этом, при определенном расходе цемента, бетон обладает максимальной прочностью. 
Характер изменения прочности бетона в зависимости от содержания в нем цемента (рис. 3) по-
зволяет сделать вывод о том, что активированный наполнитель выполняет роль заполнителя в 
бетоне, т.е. в данном случае смесь активированных железистых наполнителя и мелкого запол-
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нителя может рассматриваться как один заполнитель прерывистого гранулометрического со-
става по аналогии с минеральной частью асфальтобетонов [5]. 

 
 

Таблица 4 
Прочность при сжатии бетонов серии 550 

Прочность бетона, МПа 
на речном песке на классифицированных отходах ГОК Обозначение состава бетона 

без добавок с АОГ без добавок с АОГ 
1-20 46,2 44,4 48,4 49,2 
2-20 47,4 46,8 49,6 50,4 
3-20 48,0 48,2 49,7 51,3 
4-20 40,0 40,3 40,9 43,5 
5-20 44,0 41,2 46,3 47,3 
6-20 48,8 48,3 50,2 51,2 
7-20 25,6 25,6 26,8 28,1 
8-20 32,8 32,9 35,6 37,4 
9-20 35,6 35,4 37,0 38,2 

10-20 29,6 29,0 32,0 34,4 
11-20 26,0 26,0 28,2 30,2 
12-20 35,6 35,4 36,4 38,5 
1-30 30,4 30,2 34,2 35,4 
2-30 37,6 36,1 39,3 40,6 
3-30 38,0 38,4 40,2 41,2 
4-30 26,0 25,6 26,8 28,0 
5-30 29,2 29,6 32,8 33,4 
6-30 32,4 32,5 35,2 36,6 
7-30 23,2 22,4 25,6 26,8 
8-30 26,8 25,4 28,6 29,6 
9-30 33,6 31,1 36,4 37,4 
1-40 29,2 28,2 33,2 35,1 
2-40 26,8 26,1 29,4 30,3 
3-40 29,6 28,5 35,6 36,8 
4-40 27,3 26,2 31,2 32,3 
5-40 29,4 27,3 34,3 34,2 
6-40 26,5 25,6 30,2 32,3 

Примечания: в таблице приведены значения прочности бетона в возрасте 28 сут.; АОГ – активированный наполнитель + же-
лезосиликатный щелочной коллоидный раствор; составы бетона приведены в табл. 2 

Таблица 5  
Прочность при сжатии бетонов серии 600 

Прочность бетона, МПа 
на речном песке на классифицированных отходах ГОК Обозначение состава бетона 

без добавок с АОГ без добавок с АОГ 
1-20 46,2 44,4 48,4 50,2 
2-20 47,4 47,6 49,6 51,6 
3-20 48,0 47,4 49,7 52,2 
4-20 40,0 39,3 40,9 42,5 
5-20 44,0 44,2 46,3 47,2 
6-20 48,8 48,5 50,2 51,9 
7-20 25,6 25,9 26,8 28,1 
8-20 32,8 32,1 35,6 38,6 
9-20 35,6 36,0 37,0 38,2 

10-20 29,6 30,1 32,0 34,4 
11-20 26,0 26,5 28,2 30,4 
12-20 35,6 35,4 36,4 37,8 
1-30 30,4 29,2 34,2 35,5 
2-30 37,6 38,4 39,3 40,5 
3-30 38,0 38,9 40,2 41,7 
4-30 26,0 26,5 26,8 29,5 
5-30 29,2 29,5 32,8 32,4 
6-30 32,4 32,9 35,2 33,8 
7-30 23,2 24,6 25,6 26,6 
8-30 26,8 28,3 28,6 30,1 
9-30 33,6 32,1 36,4 37,9 
1-40 29,2 30,4 33,2 35,2 
2-40 26,8 27,1 29,4 30,2 
3-40 29,6 30,9 35,6 34,8 
4-40 27,3 28,6 31,2 32,4 
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5-40 29,4 30,5 34,3 36,1 
6-40 26,5 25,6 30,2 34,2 

Примечания: В таблице приведены значения прочности бетона в возрасте 28 сут.; АОГ – активированный наполнитель + же-
лезосиликатный щелочной коллоидный раствор 

 
Выводы. Установлено, что прочность при сжатии бетона зависят от водоцементного отно-

шения, содержания мелкого заполнителя в смеси заполнителей и степени наполнения цементного 
камня активированным наполнителем. Получены математические модели прочности бетона, учи-
тывающие его состав и содержание активированного наполнителя при оптимальном содержании 
железосиликатного щелочного коллоидного раствора в цементе. При этом оптимальное содержа-
ние активированного наполнителя в цементе составляет 20...30 % от его массы.  
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СИНТЕЗ КВАЗІІНВАРІАНТНОЇ СЛІДКУЮЧОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ  
РОЗРІДЖЕННЯ ПУЛЬПИ В ПІСКОВОМУ ЖОЛОБІ 
ОДНОСПІРАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА 
 

Мета. Метою даної роботи є розробка підходу автоматизованого керування подрібненням руди кульовими 
млинами з оптимізацією динаміки вирівнювання розрідження пульпи на початковій ділянці барабана технологічного 
агрегату. Великі витрати при подрібненні бідних залізних руд у перших стадіях в значній мірі викликані відсутністю 
інформації відносно певних технологічних процесів, до яких можливо віднести і розрідження пульпи у пісковому 
жолобі односпірального класифікатора, де недостатньо вивчалися засоби керування цим параметром. 

Методи дослідження. Не розглядалося автоматичне керування розрідженням пульпи у пісковому жолобі одно-
спірального класифікатора, яке б сприяло створенню і підтриманню умов розрідження пульпи в технологічному 
агрегаті, що гарантувало б значне підвищення ефективності роботи куль і не допускало б перевитрати електричної 
енергії, куль і футеровки з одночасним підвищенням продуктивності по готовому продукту.  

Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є синтез квазіінваріантної 
слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора з пошуком 
оптимальної структури та параметрів динамічних ланок з врахуванням меж і характеру зміни вхідних діянь. 

Практична значимість. Показано, що слідкуючу систему доцільно реалізувати на базі виконавчого механізму з 
асинхронним двофазним електродвигуном змінного струму та тиристорного перетворювача частоти, редуктора, пе-
ретворювального механізму, двосідлового клапана, відрізка магістральної труби і витратоміра, які відрізняються 
високою надійністю. Отримані аналітичні залежності між сигналами та параметрами системи відкривають шляхи 
реалізації автоматичного регулятора. Недостатня вивченість цих зв’язків стримує розробку ефективних систем авто-
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матичного керування даними процесами, що приводить до значних економічних збитків. 
Результати. Створена квазіінваріантна слідкуюча система стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі одно-

спірального класифікатора, у якій реалізовано додатковий вплив за задавальним діянням, що в експлуатаційних умовах 
підвищує точність, практично гарантуючи рівність вихідного і вхідного сигналів, забезпечуючи умови ефективної роботи 
кульового млина. 

Ключові слова: пісковий жолоб, густина пісків, стабілізація, квазіінваріантна система 
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. За сучасних умов 

концентрат збагачених залізних руд слугує сировинною основою чорної металургії України, 
однак підвищена його собівартість порівняно з зарубіжними аналогами зменшує конкурентосп-
роможність галузевої продукції на міжнародному ринку. До цього в основному приводять зна-
чні перевитрати електроенергії і матеріалів в рудопідготовці, особливо при подрібненні руди в 
перших стадіях. Оскільки дана стаття розв’язує частину поставленої проблеми, то вона спрямо-
вана на розв’язання Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження на період до 
2017 р., затвердженої наказом Міністра промислової політики України №152 від 25.02.2009 ро-
ку, в частині гірничо-металургійного комплексу, та держбюджетної теми «Оптимізація про-
дуктивності кульових млинів по руді і готовому продукту при мінімальних енергетичних і ма-
теріальних перевитратах» (0115U003942) плану науково-дослідних робіт Кіровоградського 
національного технічного університету. 

Аналіз досліджень і публікацій. Суттєво вплинути на зменшення втрат в рудопідготовці 
може автоматизація цих технологічних процесів з урахуванням сучасних досягнень в даній 
області знань. В роботі [1] розглянуто формування робастного автоматизованого керування 
замкнутим циклом подрібнення на основі Н∞-норми. Робота [2] присвячена інтелектуальній 
ідентифікації та керуванню в умовах процесів збагачувальної технології, а [3] – прогнозуючому 
адаптивному керуванню стохастичною системою для забезпечення раціональних техніко-
економічних показників на прикладі залізорудного гірничо-збагачувального комбінату. Реаль-
ний шлях підвищення ефективності збагачення залізних руд вбачають автори роботи [4] в ав-
томатизації першої стадії подрібнення, класифікації та магнітної сепарації. Автори роботи [5] 
пропонують удосконалення адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сиро-
вини в умовах невизначеності характеристик об’єкта. Одночасно розвиваються і технологічні 
основи рудопідготовки [6, 7]. Аналогічну роботу проводять і автори з далекого зарубіжжя [8,9]. 
Розвиток автоматичних систем керування за останні роки розглянуто в [10]. Системи, які діють 
нині у виробничих умовах описані і проаналізовані в [11]. Аспекти розрідження пульпи у куль-
ових млинах найбільш ґрунтовно розглянуто у монографії [12]. В той же час засоби стабілізації 
розрідження пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, які суттєво можуть 
впливати на ефективність подрібнення руди, ніхто не розглядав і не досліджував. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є синтез квазіінваріантної слідкуючої системи 
стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора для поліп-
шення умов подрібнення руди у кульовому млині. 

Викладення матеріалу та результати. Розвантаження пісків односпірального класифіка-
тора в пісковий жолоб має гармонічний характер, в якому середнє значення витрати пісків та 
амплітуда зростають при збільшенні циркулюючого навантаження, а період залишається майже 
незмінним [13]. Стабілізацію розрідження пульпи у пісковому жолобі при цьому можливо за-
безпечити електричним приводом з плавною зміною швидкості обертання вала. Найкращим 
рішенням нині є асинхронний двофазний двигун змінного струму з тиристорним перетворюва-
чем частоти. Керованим об’єктом тут є відрізок труби в магістралі подачі води, регулювальний 
двосідловий клапан та магніто-індуктивний витратомір 8045 [14]. Крім того, між двосідловим 
клапаном та електродвигуном тут застосовуються перетворювальний механізм обертових рухів 
у поступальні та знижувальний редуктор [14]. У системах відтворення кута і швидкості обер-
тання основним збуренням є момент навантаження на виконавчу вісь [15]. Оскільки у двосід-
ловому клапані при переміщенні штока зусилля практично не змінюється, збурююче діяння в 
системі виникати не буде. Момент навантаження на валу електродвигуна також змінюватись не 
буде. Тому дану систему слід розглядати як таку, що знаходиться лише під впливом задаваль-
ного діяння. Дослідження показали, що звичайна структура системи не забезпечує необхідної 
якості керування. Тому систему необхідно розглядати як слідкуючу з притаманними їй вимога-
ми. 
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При управлінні розрідженням пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора 
необхідно об’ємну витрату пісків подати через масову. Крім того, наприклад, при співвідно-
шенні тверде/рідке у пісковому жолобі КТ/Р=3,025 сигнал витрати пісків необхідно зменшити в 
3,025 рази. За цих умов задавальним діянням стає не витрата пісків, а витрата води в пісковий 
жолоб, яка має той же характер змін у часі. Система повинна відтворювати цей сигнал. Такі 
функції виконують перетворюючі системи. Перетворюючу систему необхідно розробляти як 
слідкуючу. 

Як показує аналіз, операції перетворюючої системи найкраще реалізувати у цифровій фор-
мі. Вимоги до перетворюючої системи зводяться до використання швидкодіючих мікропроце-
сорних засобів, розрядність яких не повинна бути меншою 16. У таких системах 12-розрядні 
аналого-цифрові перетворювачі не створюють відчутних похибок при обробці сигналів [16]. 

Для досягнення необхідної точності у слідкуючій системі здійснюють додаткові заходи. 
Спочатку розглянемо базову слідкуючу систему подачі води в пісковий жолоб односпірального 
класифікатора для отримання заданого співвідношення тверде/рідке. Її функціональна схема 
показана на рис.1. Задавальне діяння Хвх, що відповідає необхідній зміні витрати води в піско-
вий жолоб односпірального класифікатора QBGZ, сформованій перетворюючою системою, при-
кладене до входу елемента порівняння слідкуючої системи, на другий вхід якого подано сигнал 
витратоміра води, що відповідає фактичній витраті води у пісковий жолоб і є регульованою 
величиною системи Хвих. До регулювального органа (двосідлового клапана) може бути прикла-
деним збурююче діяння F, але воно при даній конструкції дорівнює нулю. 

 
Рис.1. Функціональна схема базової слідкуючої системи подачі води в пісковий жолоб  

односпірального класифікатора 
 

Розглянемо динамічні властивості функціональних елементів, поданих на рис.1. Асинхрон-
ний виконавчий двофазний електродвигун виконавчого механізму ПР-1М можливо розглядати 
як аперіодичну динамічну ланку, якщо вихідною величиною слугує кутова швидкість ротора. 
Передаточна функція такого електродвигуна буде [14] 
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де kДВ – передавальний коефіцієнт; ТДВ – електромеханічна стала часу. 
Редуктор виконавчого механізму ПР-1М складається з шести пар змінних шестірень. Вра-

ховуючи те, що система повинна володіти високою швидкодією, передавальний коефіцієнт ре-
дуктора необхідно встановити на рівні WРД(р)=kРД=0,02. Передавальний коефіцієнт перетворю-
вального механізму складає WРМ(р)=kРМ=8,04 мм/рад. Як показують розрахунки, передавальний 
коефіцієнт регулювального органа буде дорівнювати  
WРО(р)=kРО=55 (т/год)/25 мм=2,2 (т/год)/мм. 

Витратомір води перетворює витрату в електричний сигнал. Керування тиристорним пере-
творювачем частоти звичайно здійснюють струмом 4…20 мА. Найбільша витрата води в магіс-
тральному трубопроводі складає 55 т/год, тоді їй повинен відповідати струм 20 мА, а переда-
вальний коефіцієнт витратоміра буде WВВ(р)=kВВ=20 мА/55 (т/год)=0,3636 мА/(т/год). 

Тиристорний перетворювач частоти має передавальну функцію [17] 
 1 pTkW PfPfPf ,      (2) 

де kPf – передавальний коефіцієнт тиристорного перетворювача частоти; ТPf – стала часу тири-
сторного перетворювача частоти. 

Їх можливо прийняти kPf =4,17 Гц/мА, а ТPf =0,014 с. 
Передаточну функцію даної частини слідкуючої системи позначимо 
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Враховуючи, що всі передавальні коефіцієнти належать статичним динамічним ланкам, резуль-
туючий передавальний коефіцієнт буде дорівнювати k2=kPf ·kDВ ·kРD ·kРМ ·kРО ·kВВ. 

Тоді вираз (3) подамо 
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Ввівши до складу системи автоматичний регулятор з передаточною функцією W1(р), отри-
маємо структурну схему замкненої системи, однак при її роботі не буде помилка ΘX(t) дорівню-
вати нулю. Відомо, що, якщо у рівнянні системи за похибкою операторний багаточлен при за-
давальному діянні прирівняти до нуля, то при будь-якому законі зміни задавального діяння по-
хибка також буде дорівнювати нулю. Це так звана умова абсолютної інваріантності похибки 
слідкуючої системи відносно задавального діяння. Реалізують її введенням зв’язку за задаваль-
ним діянням. З врахуванням сказаного і того, що збурюючий вплив F(p)=0 та прийнятих позна-
чень динамічних елементів слідкуюча система прийме вигляд, показаний на рис.2. Відповідно 
до приведеної схеми справедливими будуть наступні рівняння 

     pXpXp вuхвхX  ,      (5) 

         pXpWppWp вхZXX  1 ,     (6) 

     ppWpX вuх  2 .       (7) 

 
Рис.2. Структурна схема слідкуючої системи подачі води в пісковий жолоб односпірального класифікатора  

з впливом за задавальним діянням 
 

Виключимо з цих рівнянь Хвих(р) і Σ(р). Як наслідок, отримаємо рівняння слідкуючої систе-
ми для похибки 

             pXpWpWppWpW вхZXX 221 11  . (8) 
Подамо передаточні функції через операторні багаточлени чисельника і знаменника. Тоді 
W1(p)=B1(p)/A1(p), W2(p)=B2(p)/A2(p), WZX(p)=BZX(p)/AZX(p). Врахувавши ці позначення і вико-
навши перетворення, отримаємо рівняння слідкуючої системи у вигляді 

                         pXpApBpBpApAppApApApBpB вхZXZXXZX 1222121  . (9) 
Якщо врахувати, що A1(p)≠0, то умова інваріантності буде мати вигляд 

        022  pBpBpApA ZXZX .    (10) 
Враховуючи, що ліва частина рівняння (10) являє собою різницю, то є принципова можливість 
реалізації умови інваріантності вибором значень AZX(p) і BZX(p). Відповідно (10) передаточна 
функція зв’язку за задавальним діянням повинна дорівнювати 
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При реалізації (11) необхідно для даної слідкуючої системи розглянути умови забезпечення 
стійкості. З залежності (9) видно, що багаточлен BZX(p) входить лише до умови інваріантності. 
Тому вибір його значення для досягнення інваріантності не впливає на стійкість системи. Бага-
точлен AZX(p) входить як до умови інваріантності, так і в характеристичне рівняння системи (9). 
Оскільки AZX(p) входить у характеристичний багаточлен системи (9) у вигляді співмножника, то 
стійкість замкненої системи не змінюється, а з’являються лише нові корені відповідно виразу 
AZX(p)=0. Нові корені визначають стійкість розімкненої частини системи, яка здійснює зв’язок 
за задавальним діянням. Враховуючи те, що у розімкнених системах не існує проблем стійкос-
ті, вибір багаточленів AZX(p) і BZX(p) з умови інваріантності не спричиняє втрати стійкості. 
Як видно з (4), степінь багаточлена чисельника менша степені багаточлена знаменника. Обер-
нена величина виразу (4), навпаки, буде мати вищу степінь чисельника, ніж знаменника, що 
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суперечить умові фізичної реалізації. Це означає, що передаточна функція зв’язку за задаваль-
ним діянням, яка відповідає абсолютній інваріантності, фізично не може бути реалізовною. То-
му абсолютна інваріантність є недосяжною. Високу точність відтворення задавального діяння 
можливо отримати заміною фізично нереалізовної передаточної функції WZX(p) близькою до неї 
фізично реалізовною передаточною функцією WZXН(p). При цьому отримуємо квазіінваріантну 
систему, яка мало відрізняється від інваріантної. 
На підставі (4) можливо записати нереалізовну передаточну функцію зв’язку за задавальним 
діянням 
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Враховуючи правило Ішлинського [18], у знаменнику виразу (12) можливо добавити два 
співмножника (Tip+1) з невеликими сталими часу, що суттєво не вплине на перехідний процес. 
Тоді фізично реалізовна передаточна функція WZXН(p) може мати значення 
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де Т1→0; Т2→0. 
З врахуванням (13) в слідкуючій системі можливо реалізувати додатковий вплив за керуючим 
діянням. У залежності (13) операторні одночлени чисельника можливо ввести пропорціо-
нально-диференціальними регуляторами на операційних підсилювачах, а операторні одночлени 
знаменника – активними згладжувальними ланками з відповідними сталими часу. Перед цими 
послідовно з’єднаними динамічними ланками необхідно встановити операційний підсилювач 
для врахування передавальних коефіцієнтів динамічних ланок і коефіцієнта підсилення k2. Тоді 
функціональна схема квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в 
пісковому жолобі односпірального класифікатора прийме вигляд, показаний на рис. 3.  
В даній системі керуюче діяння Хвх(t) у вигляді напруги РНС1 і РНС2 перетворюється у струм. 
Аналогічно вихідний сигнал системи Хвих(t), який за рівнем напруги відповідає Хвх(t), РНС3 та-
кож перетворюється у струм. Неузгодженість і вплив за керуючим діянням сумуються в СС і 
РРНС перетворюються в струмовий сигнал 4-20 мА, який встановлює режим роботи тиристор-
ного перетворювача частоти ТРF, а отже необхідну витрату води в пісковий жолоб 
односпірального класифікатора. 

 
 

Рис. 3. Функціональна схема квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому 
жолобі односпірального класифікатора: РНС1-РНС3 – перетворювачі напруга-струм; Р – операційний підсилювач; 
PDP1, PDP2 – пропорціонально-диференціальні регулятори на операційних підсилювачах; AZL1, AZL2 – активні 

згладжувальні ланки на операційних підсилювачах; PP – регулювальний підсилювач; CC – суматор сигналів; РРНС 
– потужний перетворювач напруга-струм; TPF – тиристорний перетворювач частоти; ABED – асинхронний виконав-

чий електродвигун; МР – механічні перетворювачі; BB – витратомір води 
 

Автоматичний регулятор (рис. 3) реалізовано на операційних підсилювачах. Пристрої 
РDР1, РDР2, AZL1 і AZL2 реалізовано так, що мають передавальний коефіцієнт, що дорівнює 
одиниці. Тоді в залежності (13) передавальний коефіцієнт буде визначатись значенням k2. Оскі-
льки k2 при вибраних параметрах динамічних ланок дорівнює 1,665, то 1/k2=0,6. Отже, в (13) 
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передавальний коефіцієнт дорівнює 0,6 а сталі часу ТDВ=0,2 с, ТPf=0,014 с. Сталі часу знаменни-
ка прийняті Т1=Т2=0,001 с. 

Відповідно прийнятим даним і схемі (рис. 3) здійснено комп’ютерне моделювання квазіін-
варіантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпіра-
льного класифікатора в середовищі MATLAB. В якості вхідного діяння прийнято Хвх=A·sinωt, 
де А – амплітуда, а ω – незмінна колова частота, що дорівнює 0,628 с-1. Амплітуда змінюється в 
достатньо широкому діапазоні і визначається циркулюючим навантаженням. При моделюванні 
її значення прийнято рівним А=1,587. Результати моделювання приведені на рис. 4. 

 
Рис.4. Результати моделювання роботи квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи  

в пісковому жолобі односпірального класифікатора : а – вхідний сигнал; б –сигнал на виході системи ;  
в – порівняння сигналів 

 
З рис. 4 видно, що вихідний сигнал повторює задавальне діяння, їх початок, кінець і період 

співпадають. З порівняння сигналів (рис.4в) видно, що різниця між Хвх і Хвих незначна, що під-
тверджує високу точність квазіінваріантної слідкуючої системи. 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Оскільки при керуванні за відхиленням 
допускається велика похибка, систему регулювання витрати води в пісковий жолоб односпіра-
льного класифікатора слід розглядати як слідкуючу. Вона вимагає реалізації перетворюючої 
системи, яка формує задавальний сигнал зміни витрати води у пісковий жолоб. Її необхідно 
виконати на швидкодіючих мікропроцесорних засобах, розрядність яких не повинна бути мен-
шою 16. У даній слідкуючій системі, враховуючи характер зміни задавального діяння, можуть 
виникати лише динамічні похибки, викликані першою та другою похідною у вхідному сигналі, 
які постійно змінюються. За таких умов у слідкуючій системі використано додатковий зв’язок 
за задавальним діянням, знайдено його передаточну функцію. Слідкуючу систему доцільно бу-
дувати з використанням асинхронного виконавчого двофазного електродвигуна змінного стру-
му з тиристорним перетворювачем та операційних підсилювачів різного призначення. Запропо-
нована квазіінваріантна слідкуюча система стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі 
односпірального класифікатора забезпечує високу точність відтворення вхідного сигналу, що 
позитивно вплине на якість подрібнення руди кульовим млином. 
Перспективою подальших досліджень є реалізація квазііанваріантної слідкуючої системи 
стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі  односпірального класифікатора. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ  
У СИСТЕМАХ ТИПУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДІМ» 
 

Мета. Метою роботи є розробка інформаційної системи енергоменеджменту у промисловому і приватному се-
кторі, який являє собою постійну діяльність, направлену на енергозбереження, яке ґрунтується на перевірці, що вра-
ховує моніторинг і вимірювання, внутрішні аудити та коригувальну діяльність, а також включає розробку та впрова-
дження новітніх енергозберігаючих заходів і інформаційних систем. Системи «Інтелектуальний дім» дають змогу, у 
автоматичному режимі, виконувати управління енергозабезпеченням, опаленням, вентиляцією, кондиціюванням 
тощо. У свою чергу, наявність сучасних бездротових технології дозволяють власнику будинку вести енергомоніто-
ринг будь-якого електрообладнання. На даний момент існуючі розробки та технологічні рішення, щодо автоматич-
ного енерогообліку побутової техніки вимагають наявності спеціалізованих блоків або видів побутової техніки з 
інтегрованими елементами діагностики, що є досить дорогим рішення для упровадження у систему «Інтелектуаль-
ний дім».  

Методи дослідження. У даній статті авторами запропоновано метод енергоменджменту побутової техніки на 
основі спектрального аналізу електромережі у якій працюють побутові прилади з асинхронними двигунами. 

Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Запропоновані методи є актуальними 
адже дозволяють виконувати непрямий енергомоніторинг побутової техніки. 

Практична значимість. Завдяки виконанню автоматизації на снові запропонованого підходу кожна частина 
інформаційної системи працює злагоджено з іншими, у оптимальному режимі, що дозволяє економити час та гроші. 
Окрім виконання функції контролю та забезпечення комфортних умов перебування у приміщенні, на даний момент, 
перспективним шляхом досліджень систем «Інтелектуальний дім» є енергоменджмент побутової техніки, опалюва-
льного обладнання тощо. Наприклад, визначення надмірного споживання енергії електрокотлом, яке відрізняється 
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від встановленого, неправильної роботи або роботи у аварійних режимах побутової техніки, що призводить до під-
вищеного споживання електроенергії. 

Результати. Використання запропонованого підходу також, додатково, дозволить виконувати непряму діагно-
стику та ідентифікацію будь-якого побутового обладнання елементом якого є асинхронний двигун, що дозволяє зме-
ншити витрати коштів на використання спеціалізованого обладнання, а також спростити логіку управляння інфор-
маційною системою «Інтелектуальний дім». 

Ключові слова: інтелектуальний дім, енергоменджмент, асинхронних двигун, інформаційна система, спектр-
струмовий аналіз, побутова техніка. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Будь-яка лю-
дина, родина, громада не може обходитись без споживання енергії. Україна є однією із 
країн світу, де енергія використовується не ефективно (рис.1). Тому, зважаючи на 
енергозалежність, використання сучасних програмно-апаратних систем з метою енер-
гозбереження є пріоритетним досліджень [1]. 

 
Рис. 1.  Енергоємність ВВП країн світу, кг у.п./$ США 

Зважаючи та те, що значна частина витрат міст, населених пунктів та приватних будівель 
йде на покриття комунальних послуг, питання підняття енергоефективності та проведення ене-
ргоменджменту є актуальним. 

Слід зазначити, що в сучасних електронно-інформаційних системах будинків системи ав-
томатизації та управління займають досить вагоме місце. У свою чергу вони забезпечують вза-
ємозв’язок всього устаткування та інформаційних систем будинку. Велика кількість останніх 
досліджень показує підвищення тенденції до збільшення частини інженерних систем та інтеле-
ктуальних систем автоматизації при проектуванні або модернізуванні сучасних будівель [2]. 
Розвиток даної тенденції приводить до збільшення ролі систем автоматизації і управління бу-
динками з однієї сторони та концепції взаємного співіснування інженерного обладнання та ор-
ганізації технічних рішень з експлуатації та використанням систем автоматизації і управління 
будівлями з іншої сторони.  

Класична система «Інтелектуальний дім» включає централізований підхід до управління. 
Єдиний центр управління та прийняття рішень зосереджується у блоці управління до якого 
під’єнуються всі дочірні елементи. Дані системи здатні виконувати управління мікрокліматом 
приміщень, контролювати побутову техніку, управління опаленням, освітленням, каналізацією 
тощо. Слід відмітити те, що головною особливістю таких систем є попереднє створення алго-
ритму роботи та жорстке обмеження щодо існуючих сценаріїв роботи.  

Головною особливістю сучасних досліджень у даному напрямі є максимальне спрощення 
алгоритмів роботи систем розумний дім, досягнення можливості адаптації та самонавчання під 
потреби користувачів. Досить важливою задачею є дистанційний моніторинг, діагностика та 
управління побутовою технікою. Наприклад, попередження повного виходу з ладу електропри-
ладів, які починають працювати у аварійному режимі, на основі використання функції самодіа-
гностики і відправлення відповідного запиту до сервісного центру з кодом можливої несправ-
ності, що дозволяє значно зменшити час на встановлення причини майбутньої поломки.  

Головним недоліком існуючих методів, розробок та технологічних рішень є використання 
спеціалізованих датчиків, контролерів та пристроїв які використовуються тільки для найостан-
ніших версій побутової техніки, що у свою чергу унеможливлює використання всіх елементів 
та аспектів «Інтелектуальний дім» у середньостатистичній квартирі з доволі старою технікою 
(віком 5-10 років). Також слід відмітити те, що організація функції самодіагностики та самоко-
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нтролю побутової техніки можливі тільки для окремого типу техніки, тобто в якій дана функція 
закладена у конструкцію [5]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Одними із проблемних областей у питанні економії елек-
троенергії є житлово-комунальна сфера та підприємництво. Однією із існуючих та запровадже-
них технологій є система моніторингу енергоспоживання типу «Energoauditor»[2]. У результаті 
її впровадження можливо економити до 30% теплової та 15-20% електроенергії. В основі даної 
системи є безперервний моніторинг, в автоматичному режимі, загальнодоступних технічних 
ресурсів (електролічильники, стандартні ЕОМ, датчики та ін.). Дана система дозволяє здійсню-
вати контроль за споживанням теплової та електроенергії, а також управління на великій відда-
леності об’єктів один від одного, а результати моніторингу представляються у вигляді таблиць 
та графіків. 

Іншою системою автоматизованого контролю та моніторингу енергоспоживання є програ-
мно апаратний комплекс фірми InlineGroup [3]. Який складається з спеціалізованого електролі-
чильника «Меркурій-230» та програмного забезпечення компанії ПРОСОФТ. Дана система до-
зволяє проводити аналіз спожитої електроенергії у масштабах населеного пунтку, що охоплює 
близько 100 будинків. 

Також, досить потужною системою моніторингу енергоспоживання є система контролю 
«САТКОН-А» компанії «Сучасні технології» [4], яка дозволяє оперативно визначати небаланс 
за кожною фазою, контроль за обривом лінії, станом запобіжників, передачі первинної та аналі-
тичної інформації до датчиків перетворення інформації. 

Також слід відмітити, те що існують досить поширені інформаційні технології, методи та 
засоби цифрової діагностики та енергомоніторингу електрообладнання, зокрема асинхронних 
електродвигунів (АД). Даний тип двигунів є у основі багатьох побутових приладів, наприклад, 
фенів, пилососів, пральних машин тощо. Одним із перспективних варіантів розв’язання задач 
моніторингу та діагностики побутової техніки з АД є використання спектр-струмової діагнос-
тики на основі використання апарату нейромереж. Нейронні мережі можна використати для 
розв’язання задач класифікації, зменшення рівня шуму, виділення параметрів та розпізнавання 
змістовних елементів цифрових сигналів з високою точністю і швидкодією. Тому дані задачі є 
складовою загальної проблеми цифрової обробки сигналів і на сучасному етапі є важливі та 
актуальні. 

У силу своїх досягнень, всі розглянуті розробки та програмно-апаратні комплекси мають 
один головний недолік, а саме використання датчиків для зняття інформації з об’єктів, що може 
бути нераціональним з економічної точки зору для подальшого їхнього впровадження на під-
приємстві, житлово комунальній сфері, тощо. 

Серед існуючих методів [5, 15], спектр-струмовий аналіз є найбільш перспективним та оп-
тимальним методом, тому що він дозволяє досліджувати двигун не тільки безпосередньо 
під’єднавшись до нього (перші два способи), а й під’єднавшись до системи живлення. При 
спектр-струмовому аналізі найчастіше використовують пряме перетворення Фур’є, для отри-
мання, наприклад, амплітудно-частотної характеристики електродвигуна навіть у реальному 
часі. 

Постановка завдання. Науковою задачею виконуваних досліджень є розробка частини 
інформаційної системи «Інтелектуальний дім» на основі використання математичного апарату 
спектрального аналізу та нейронних мереж, з метою енергомоніторингу побутової техніки яка 
містить АД. Задача є актуальною, оскільки її вирішення забезпечить зменшення ймовірності 
роботи обладнання у аварійних режимах, і як результат, зменшення енергоспоживання. 

Викладення матеріалу та результати. Як і будь-яке обладнання, електродвигуни у про-
цесі своєї експлуатації піддаються дефектам, що у свою чергу може спричинити до збільшення 
споживання електроенергії або їх повного виходу з ладу. В основі розроблюваної інформацій-
ної системи є аналіз спектр-струменевих характеристик електродвигунів з використанням ма-
тематичного апарату розкладу функції у ряд Фур’є для отримання, наприклад, амплітудно-
частотної характеристики для подальшого її аналізу засобами нейронних мереж. 

Як відомо, кожне електрообладнання, а особливо електродвигуни, характеризується нега-
тивною властивістю - утворення гармонік вищих порядків, які «забруднюють» електромережу, 
і можуть спричинити утворення пошкоджень у електрообладнанні [6]. 
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Аналіз залежностей виникнення «ефекту» підвищеного енергоспоживання АД [15] показав 
ефективність використання струму в якості діагностичного параметру в інформаційній системі 
енергомоніторингу АД, а також його універсальність, яка полягає в аналізі спектрального шуму 
двигуна з подальшою можливістю використання у якості навчаючої вибірки для нейронної ме-
режі, з метою ідентифікації асинхронного електродвигуна. 

Для побудови інформаційної системи енергомоніторингу побутової техніки у якості осно-
вного методу було обрано спектр-струмовий метод [5, 15]. При цьому наявність виникнення 
того чи іншого дефекту, який, у свою чергу, може спричинити до підвищеного енергоспожи-
вання, характеризується підвищенням значення амплітуди на відповідній «дефектній» частоті з 
часом. Тому основною метою інформаційної експертної системи є аналіз (моніторинг) цих де-
фектних частот. Для реалізації процесу моніторингу, у відповідності до обраного методу, необ-
хідно запам’ятати спектральний шум асинхронного електродвигуна (ідентифікувати його), 
який він залишає у електромережі, та порівнювати його через фіксовані інтервали часу. 

У якості засобів класифікації даних було обрано нейроні мережі, а в якості навчаючої вибі-
рки для нейромережі обираються характерні частоти зі спектрального шуму асинхронного еле-
ктродвигуна. Під характерними частотами (ХЧ) розуміються частоти, де амплітуда має найбі-
льше значення, окрім амплітуди з частотою живлячої мережі. Вхідними даними, як при на-
вчанні нейромережі, так і при тестуванні (ідентифікації), є діапазони частот із максимальним 
значенням амплітуди, тобто із масиву спектрального шуму U[m], необхідно знайти діапазон 
частот [m-p, m], в котрих із часом встановлюються максимальні значення амплітуд, де р – ши-
рина (точність) діапазону, Ser – cереднє значення амплітуд: 

Ser=max(U[m])/p      (1) 
Для підвищення показника ефективності інформаційної технології розпізнавання та моні-

торингу дефектів електродвигунів, запропоновано використовувати статистичний корегуючий 
коефіцієнт θ, який враховує фізичні особливості електрообладнання, і розраховується наступ-
ним чином: 

     
n

n

i
i




1


,      (2) 

де n – кількість частот, які ідентифікують електродвигун,   - дисперсія амплітуд ХЧ із серії 
дослідів. 

Отже, із урахуванням фізичних особливостей електродвигунів, частоти, характерні для рі-
зних видів дефектів визначаються наступним чином: 

 fнf ,      (3) 

де fн  - частота відповідного дефекту, яка визначається у відповідності із існуючими залежнос-
тями. 

В умовах сучасних підприємств, якість споживаючої напруги не є ідеальною, що в свою 
чергу може істотно впливати на формування спектрального шуму АД. Дану особливість необ-
хідно враховувати при використанні апарату нейронних мереж, наприклад, використовуючи 
критерій розпізнавання дефектів ∆k []. 

В якості вихідної величини (базисної) було обрано еталонні значення амплітуд на характе-
рних для дефектів частотах. Під еталонними слід розуміти значення, отримані при навчанні 
нейронної мережі, тобто при запам’ятовуванні спектрального шуму АД у справному стані [15]. 

У свою чергу, при виникненні ймовірності підвищеного енергоспоживання, ∆k повинен 
приймати наступне значення: 

   ∆k>∂ ,      (4) 
де ∂ - поріг чутливості, за допомогою якого можна регулювати та контролювати несиметрію 
споживаючої напруги, вплив шумів тощо, яка впливає на формування. Діапазон чутливості 
встановлюється експериментально, відносно технологічно-конструктивних особливостей обла-
днання та електромережі. У випадку інформаційної системи «Інтелектуальній дім» діапазон 
чутливості визначається автоматично у режимі навчання. 

У загальному випадку модель підсистеми визначення технічного стану побутової техніки з 
АД на основі групової спектр-струмової діагностики АД та її інформаційні потоки представле-
на рис. 2. Де досліджувана побутова техніка з АД під’єднується до однофазної елетромережі 
живлення і у процесі своєї роботи та власних конструктивних особливостей утворює у елект-
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ромережі вищі гармоніки. У свою чергу, з метою подальшого дослідження вищих гармонік під-
система збору поточної інформації, яка може бути представлена звичайним аналогово-
цифровим перетворювачем (АЦП), перетворює аналоговий сигнал у цифровий з подальшим 
формуванням спектрального шуму електромережі для аналізу [8, 9].  

 
Рис. 2. Модель підсистеми енергомоніторингу побутової техніки з АД на основі групової 

 спектр-струмової діагностики АД та її інформаційні потоки 

 
Завданням підсистеми управління базами даних (СУБД) є збереження та управління всіма 

необхідними даними для правильної та ефективної роботи СППР. Зокрема до таких даних мо-
жна віднести: 

дані, які відповідають за збереження еталонного зразку роботи досліджуваного АД; 
дані, які відповідають за поточні значення параметрів роботи досліджуваного АД. 
Остаточне рішення щодо енергоспоживання підключених до електромережі побутових 

приладів з АД виконує інформаційна система «Інтелектуальний дім» (ІД). 
Але слід відмітити те, що особливостями сучасних електромереж є наявність скачків на-

пруги, перенавантаження мережі живлення особливо у опалювальний період та інших чинників 
які впливають на якість електромережі. Тому у відповідності до особливостей підсистеми «Ін-
телектуальний дім» необхідно дану особливість враховувати, наприклад, корегувати відповідні 
висновки які може прийняти ІД відповідно до умов або особливостей домашньої мережі будин-
ку.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Моніторинг енергоспоживання електро-
обладнання є актуальним та проблемним питанням на сучасних підприємствах, житлово-
комунальній сфері, тощо. Своєчасна ідентифікація надмірного енергоспоживання може призве-
сти до значного економії коштів або своєчасної перевірки обладнання на предмет дефектів. За-
пропоновано структуру підсистеми «Інтелектуальний дім» енергомоніторингу двигуна у елект-
ромережі на основі спектр-струменевого аналізу вищих гармонік, які утворює АД, яка відрізня-
ється автоматичним створенням еталонного зразку роботи двигуна шляхом запам’ятовування 
спектрального шуму роботи та порівнянням його із поточним, що дозволяє підвищити ефекти-
вність розпізнавання аварійних режимів електродвигуна на основі стійкості визначення пара-
метрів двигуна у відповідності до статичних та динамічних навантажень. 

На основі отриманих результатів доцільно проводити дослідження в напрямку створення 
інформаційної системи «Інтелектуальний дім» самодіагностики побутових приладів з АД у 
комплексі із іншими типами двигунів. 
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ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ СТРУКТУРЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Технологические систе-
мы современных промышленных предприятий относятся к классу  сложных систем [1, 2]. В 
системных  исследованиях понятие «сложная система»  применяется тогда, когда становится 
невозможным или достаточно трудным осуществить точное описание, исследование и предска-
зание поведения системы. Функция сложной системы – достижения заданных целей, предпи-
санных назначением системы. Для проектирования, изготовления и эксплуатации сложных 
систем необходимо иметь средства для ее описания, которые позволят изобразить многообра-
зие состояний системы в пространстве и времени с помощью той или иной информационной 
системы отсчета. Описание системы - это идентификация ее определяющих элементов и под-
систем, их взаимосвязей, целей, функций и ресурсов, т.е. описание допустимых состояний сис-
темы [3, 4].  Очевидно, что это описание должно быть адекватным, однозначным и удобным 
для использования в практике. Применяемые для этих целей средства пока еще весьма несо-
вершенны, хотя бы потому, что нет возможности составить описание сложной системы на од-
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ном языке. Для этих целей используют набор разнообразных средств, таких как чертежи уст-
ройств, математические формулы, словесные объяснения, специальные алгоритмические языки 
и др. Взаимное согласование описаний системы, выполненных на разных языках, связано с до-
полнительными расходами средств, а в ряде случаев и потерями информации или ее однознач-
ности. Традиционный способ описания систем основывается на двух основных приемах: а) де-
композиции (разделении) целого технического объекта на составные части и б) рассмотрении 
тех свойств составных частей объектов, которые важны для данного исследования. Этот способ 
хорошо согласовываются с основным принципом промышленного производства — изготовле-
нием элементов, из которых потом формируются составные части системы разной степени 
сложности, в т.ч. и сама система.  

Способы описания функций системы: алгоритмический – словесное описание в виде по-
следовательностей шагов, которые должна выполнять система для достижения поставленных 
целей; аналитический  – в виде математических зависимостей в терминах некоторого матема-
тического аппарата; графический – в виде графических зависимостей или временных диаграмм; 
табличный  – в виде различных таблиц, отражающих основные функциональные зависимости 
[5].  Н.П. Бусленко и А.И. Аверкин в работах [6, 7] отмечают, что "математическая модель 
сложной системы должна включать в себя формальные описания элементов системы и взаимо-
действия между ними». Далее в этой же работе отмечается, что в настоящее время "методам 
формального описания взаимодействия между элементами системы уделяется значительно 
меньшее внимание".  

Целью формализованного описания структуры технологических систем является пред-
ставление имеющихся данных об элементном составе системы и взаимодействии этих элемен-
тов, а также о процессах, происходящих в системе в виде специальных формальных объектов, 
удобных для проведения над ними вычислительных и имитационных экспериментов на ЭВМ. 
Выбор формализованного языка, учитывающего особенности технологических систем, являет-
ся основной задачей начального этапа проектирования.  

Анализ исследований и публикаций. Формальное описание системы - это разработка ее ма-
тематической модели, которая должна отображать структуру системы с определенными функ-
циями. Структура системы задается перечнем элементов, входящих в состав системы, и связей 
между ними. Одним из первых шагов при построении формального описания системы является 
расчленение системы на элементы. При данном рассмотрении системы в формализованной 
схеме элементы системы выступает как объекты, не подлежащие дальнейшему разбиению на 
части. Внутренняя структура элементов игнорируется и не является предметом исследований. 
Учитываются лишь те свойства элементов, которые определяют их взаимодействие с другими 
элементами системы и оказывают влияние на характер системы в целом. В наших исследовани-
ях учитываются лишь те свойства элементов системы, которые лимитируют их работоспособ-
ность и часто имеют лишь два пороговых значения 1 или 0.   

Описание системы должно включать: определение функций системы - выделение системы 
из ее внешней среды путем выбора границы, определение всех входов и выходов, описание 
функциональных соотношений между входами и выходами; формирование структуры системы 
- выделение элементов системы, определение взаимосвязей между ними, определение свойств 
элементов. 

Описания структуры системы возможно несколькими способами: графический способ  – в 
форме структурных схем, широко используемых в инженерных приложениях, в которых эле-
менты обозначаются в виде  специальных графических фигур или в форме графа, в котором 
вершины соответствуют элементам системы, а дуги – связям между ними;  аналитиче-
ский способ – путем задания в виде символов количества типов элементов, числа элементов 
каждого типа и связей, определяющих взаимосвязь элементов. Структурные схемы имеют для 
системного анализа фундаментальное значение, так как построение структурных моделей, по 
сути, сводится к установлению наиболее важных для данного исследования взаимосвязей меж-
ду элементами исследуемой системы. Структурные схемы проясняют механизм строения ис-
следуемого объекта и часто являются единственным типом модели, которую удается постро-
ить. Для построения более сложных моделей объекта структурные схемы используются в каче-
стве основы, на которую настраиваются дополнительные структуры низшего иерархического 
уровня. Структурные схемы обладают наглядностью и понятны широкому кругу специалистов, 
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служат удобной формой общения исследователей различных специальностей, а также удобной 
формой представления полученных результатов. На рис. 1 показана структурная схема системы 
технологического оборудования фабрики окомкования  Северного горно-обогатительного ком-
бината (1-я очередь) [9-11]. Элементами  структурной схемы является технологическое обору-
дование, которые реализуют процесс подготовки сырья к окомкованию, его обжиг, охлаждение, 
классификацию и отгрузку готового продукта.  

Рис. 1. Структурная схема системы технологического оборудования фабрики окомкования  Север-
ного горно-обогатительного комбината  (1-я очередь) 

 
В настоящее время разработка методов формального описания структуры сложных 

технологических представляет существенный теоретический и практический интерес. 
Несмотря на важность и актуальность проблемы, она не нашла достаточно полного 
практического решения ни  в одной из отраслей наук. Одним из решений этой проблемы 
может служить метод формального описания структуры сложных технологических 
систем,  предложенный проф. Ю.С. Рудь в работе [2].  

Постановка задачи. На основе анализа известных исследований разработать метод фор-
мального описания структуры сложных технологических систем, обладающий достаточной 
точностью и пригодный для практического применения. 

Изложение материала и  результаты. Чтобы исключить разногласия и обеспечить иден-
тичность понимания содержания данной статьи определимся с применяемой в ней терминоло-
гией. Под термином «система» понимается множество технических объектов - элементов вме-
сте с отношениями между объектами и между их свойствами [2, 12-13]. Структура системы 
имеет иерархический характер, т.е. это многоуровневая форма организации элементов со стро-
гим соотношением элементов нижнего уровня определенному системному объекту верхнего 
уровня. Элементом системы называется такая ее часть, которая выполняет определенные функ-
ции, необходимые для системы, и для которой определено ее техническое состояние [2, 14]. 
Элемент системы – это та ее динамическая часть, которая определенным образом зависит от 
других частей системы и определенным образом воздействует на них. Каждый элемент систе-
мы каким-то образом связан с другими элементами той же системы и имеет с ними некоторые 
отношения. Зависимость элементов от посторонних воздействий осуществляется через вход и 
выход каждого элемента. Каждый элемент связан с другими элементами системы через один 
вход и один выход. В системе не может быть элементов, которые полностью изолированы от 
других элементов. Для элемента характерна своя структура, сложность, поведение. Однако при 
решении конкретной задачи по отношению к системе более сложного иерархического порядка 
элементы рассматриваются как относительно неделимые первичные объекты – «атомы систе-
мы».  

При рассмотрении свойств элементов учитываются лишь те, которые объединяют их в од-
но целое - систему, рассматриваемую в каждом конкретном случае. В исследованиях авторов  
учитываются те свойств элементов, которые оказывают воздействие на процесс функциониро-
вания системы и влияют на состояние работоспособности элементов. В общем случае сущест-
вует множество состояний работоспособности элементов, зависящих от числа и уровня физи-
ческих параметров. С целью упрощения проведения исследований множество состояний эле-
ментов разделено на два подмножества: состояние работоспособности и состояние отказа. С 
некоторым приближением эти рассуждения могут быть отнесены и к более сложным, чем эле-
менты объектам – подсистемам. Технологическая подсистема - это более или менее самостоя-
тельная часть системы, состоящая из комплекса взаимозависимых элементов, структурно объе-
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диненных для решения одной технологической задачи, являющейся частью общего технологи-
ческого процесса производства определенного продукта. Таким образом, функциональные за-
дачи подсистем подчинены общей функциональной задаче, решаемой системой, так как изго-
товление конечного продукта, для которого предназначена система, требует выполнения от-
дельных технологических операций. Поведение подсистемы отличается от поведения системы 
в целом, так ее иерархический порядок ниже порядка системы, по крайней мере - на единицу. 
По аналогии с элементами подсистема взаимодействует с внешней средой и с внутренними 
подсистемами через вход и выход. Как внешние, так и внутренние подсистемы могут находить-
ся лишь в двух состояниях - работоспособности и отказа. 

Разработанный метод формального описания структуры сложных технологических систем 
[2] основан на использовании принципа декомпозиции. Декомпозиция - это разделение целого 
на части [15]. Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет рассматривать любую иссле-
дуемую систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем, которые, 
в свою очередь, также могут быть расчленены на части - подсистемы или элементы. Исходная 
система располагается на нулевом иерархическом уровне. После ее расчленения получают-
ся подсистемы первого уровня. Расчленение этих подсистем или некоторых из них приводит к 
появлению подсистем второго уровня и т.д. Согласно принципу декомпозиции предполагается, 
что для каждой системы So существует не менее одного способа ее декомпозиции. Способ де-
композиции определяется выбором размеров подсистем Sj и глубиной ее расчленимости. В свя-
зи с существованием различных способов декомпозиции системы, существуют и различные 
структуры одной и той же системы, а также варианты ее описания. Такое положение является 
нежелательным, так как формализация описания структуры  сложных технологических систем 
должна проводиться при едином подходе к процессу декомпозиции систем различной сложно-
сти. В связи с этим разработан метод формального описания структуры сложных технологиче-
ских систем, в котором единство принципов декомпозиции на всех иерархических уровнях сис-
темы обеспечивается выполнением  следующих основных требований:  

При декомпозиции системы So  иди подсистемы Sj  на подсистемы низшего уровня Sj+1, в 
каждую из них включают все элементы тех параллельных ветвей, которые имеют общий вход 
от предыдущей подсистемы и общий выход к последующей подсистеме.   

Глубина декомпозиции каждой подсистемы Sj ограничена иерархическим уровнем элемен-
тов Iэ, причем иерархический уровень элемента Iэ= I.  

Иерархический уровень Iо системы So, состоящей из нескольких подсистем Sj , определяет-
ся той из них, которая имеет максимальный иерархический уровень, т.е. Iо= Ij max.  

Иерархический уровень Iо системы So, состоящей из одного элемента, равен единице, т.е. 
соблюдается равенство Iо= Iэ=1.  

Подсистема сложной технологической системы обозначается символом Sj,,i  с двойным ин-
дексом и показателем степени, где 1-й индекс 1, 2,… обозначает порядковый номер подсисте-
мы в технологической системе, начиная от ее входа; 2-й индекс, имеющий вид 1-01; 2-01,… 
обозначает порядковый номер параллельной ветви и элемента, в который вырождается подсис-
тема в результате ее последовательной декомпозиции; показатель степени характеризует ие-
рархический уровень подсистемы.  

Последовательное соединение элементов и подсистем обозначается знаком «.» (он может 
опускаться), параллельное соединение – знаком «:». Параллельные ветви и подсистемы всех 
подсистем нижних иерархических уровней ограничиваются скобками всех видов )]}.  

Рис. 2. Варианты структуры систем, построенных из 
одного элемента а, двух элементов б, в, трех элементов г, че-
тырех элементов  д 

 
Порядок формального описания систем Sо, 

структурные схемы которых приведены на рис. 1, 
следующий. 

Система Sо состоит из одной подсистемы 
S1 (рис. 1а), которая в свою очередь состоит из 
одной параллельной ветви и одного элемента 01 

1
1,01,1

1
1  SSSo  (1) 
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Система Sо  состоит из двух последовательно соединенных подсистем S1I  и S2I (рис. 1б), каждая 
из которых состоит соответственно из одного элемента 01  или  02:   

1
2,01,2

1
1,01,1

1
2

1
1  SSSSSo       (2) 

Система S0 состоит из двух параллельно соединенных равнонадежных подсистем S1,1I  и S1,2I 
(рис. 1в),  каждая из которых состоит из одного и того же элемента 01:   

1
012,1

1
1,01,1

1
1

1
1 ::  SSSSSo        (3) 

Структура систем, приведенная на рис. 1а,б,в, описывается в результате одноразового 
применения операции декомпозиции, поэтому иерархический уровень этих систем Io=1. Иерар-
хический уровень Io систем So не зависит от числа элементов n, включенных в цепь последова-
тельно или количества параллельных ветвей т, если их формальное описание происходит за 
одну операцию декомпозиции. 

Система, показанная на рис. 1г, состоит из подсистемы S1  в составе элемента 01, по-
следовательно соединенной с подсистемой S2. Для подсистемы S2, состоящей из двух парал-
лельных элементов 2-01 и 2-02, операция декомпозиции применяется дважды, поэтому ее ие-
рархический уровень I2=2.  Иерархический уровень системы So в целом также равен Io =2.   

1 1 1 11 11
0 1 2 1,1 01 2,1 02 2,2 02( : ).S S S S S S   

      (4) 

Интересно отметить два следующих мнемонических правила: 1). Иерархический уровень 
Ij  каждой последующей подсистемы Sj увеличивается в том случае, если сомножители  Sj٠Sj или 
делитель и делимое Sj:Sj берутся в скобки. 2). Формальное описание системы S0 проведено пра-
вильно, если количество декомпозиций равно числу операции по преобразованию сложной 
системы S0  в эквивалентный ей элемент по формулам последовательного и параллельного со-
единения в смысле надежности. 

На рис. 2д показано более сложная система,  структура которой описана с помощью раз-
работанного авторами метода   

 
1 1 1 1 1 1 1 11 11

0 1 2 1,1 01 2,1 02 2,2 1,1 01 2,1 02 2,2 2,1 03
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       (5) 

Из последнего выражения следует, что рассматриваемая система So относится к системам 
третьего иерархического уровня, так как ее уровень I0 соответствует уровню  I2 =2  подсистемы S2. 
В свою очередь максимальный уровень подсистемы S2 обеспечивается структурным соединени-
ем элементов 2-02 и 2-03. 

Разработанный авторами метод формального описания структуры сложных технологиче-
ских систем применен для описания структуры, элементного наполнения и взаимодействия 
между элементами фабрик окускования Кривбасса. Для примера ниже  приведено формальное 
описание структуры системы технологического оборудования обжиговой фабрики СевГОКа (2-
я очередь) [16] 
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Выводы и направления дальнейших исследований. Применение на практике разрабо-
танного нами метода позволяет решить задачу формального описания структуры сложных 
технологических систем абстрактными символами и задачу обратного преобразования полу-
ченных уравнений с целью построения структурных схем систем, обеспечивает оценку иерар-
хического уровня структуры и упрощение обработки информации о системе на ЭВМ. 
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В АППАРАТАХ СЕДИМЕНТАЦИОННОГО ТИПА 
 

Актуальность. Определение параметров потоков, формирующихся в чане дешламатора, позволяет прогнози-
ровать эффективность процесса в зависимости от физико-механических свойств исходного сырья и его грануломет-
рического состава. Определяя скорость частиц твердой фазы пульпы исходного сырья, становится возможным выяс-
нить их поведение и соответственно определить прогнозные показатели такие как: масса песков, высота слоя песков, 
плотность сгущенного и осветленного продукта. Это позволит выбрать технологические параметры, на основании 
которых будут обеспечены как максимальное содержание полезного компонента в сгущенном продукте, так и мини-
мальное содержание его в сливе. 

Постановка задач. Целью данной работы является усовершенствование методики моделирование разделения 
железорудного сырья  в аппаратах седиментационного типа, что позволяет прогнозировать сепарационные характе-
ристики аппарата и изменять их в зависимости от технологических нагрузок на дешламатор. 

Результаты. С использованием радиальной подачи исходного материала при достижении  некоторой мини-
мальной скорости пульпы в струе, начинает ощущаться  действие на частицы железорудного сырья сил гравитации, 
что приводит к его разделению. Вместе с тем, частицы, которые покидают струю пульпы, и оказываются ниже этой 
струи, могут только осаждаться. Частицы, покинувшие струю, и оказавшиеся выше, могут только подниматься. В 
противном случае, частицы вновь попадают в струю пульпы, где происходит их перемешивание. За пределами даль-
нобойности струи наблюдается обычное гравитационное разделение железорудного сырья в ванне дешламатора.  

                                                       
 Кривенко Ю.Ю., Кривенко А.Ю., 2017 
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Выводы. Изучая массоперенос внутри дешламатора и, как следствие, образование сгущенного продукта и сли-
ва с определенными характеристиками, возможно прогнозировать сепарационные характеристики аппарата и изме-
нять их в зависимости от технологических нагрузок на дешламатор.  

Ключевые слова: дешламатор, исходное питание дешламатора, поток пульпы, гравитационное разделение, 
сгущенный продукт. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Процесс разделения ком-
понентов рудного сырья в дешламаторах достаточно сложен и его эффективность зависит от 
многих факторов, которые определяют как качество сгущенного продукта, так и слива. Одним 
из основных факторов, определяющих эффективность дешламации, является процесс распре-
деления частиц твердой фазы железорудной пульпы на выходе из загрузочного устройства ап-
парата, который реализуется за счет гидродинамического взаимодействия двух сред: потока 
исходного питания в виде "затопленной струи" и пульпы, находящейся в чане дешламатора. 

Взаимодействие указанных сред предопределяет возникновение турбулентных потоков, 
благодаря которым происходит осаждения частиц высокой плотности, формирующих сгущен-
ный продукт, а также вынос частиц низкой плотности в слив. 

Определение параметров потоков, формирующихся в чане дешламатора, позволяет прогно-
зировать эффективность процесса в зависимости от физико-механических свойств исходного 
сырья и его гранулометрического состава. 

В частности, определяя скорость частиц твердой фазы пульпы исходного сырья, становится 
возможным выяснить их поведение и соответственно определить прогнозные показатели такие 
как: масса песков, высота слоя песков, плотность сгущенного и осветленного продукта. Это 
позволит выбрать технологические параметры, на основании которых будут обеспечены как 
максимальное содержание полезного компонента в сгущенном продукте, так и минимальное 
содержание его в сливе. 

Анализ исследований и публикаций.  В настоящее время массопереносу внутри чана 
дешламатора разных конструкций, в частности движение частиц питающей пульпы, уделяется 
недостаточно [1,2,3]. В основном рассматривается картина движения частиц различной плотно-
сти и размера под влиянием восходящих и нисходящих потоков, скорость которых может быть 
больше или меньше скорости витания этих частиц. Образованию же песков, в частности их 
массы, высоты, плотности, а также плотности слива вниманию уделено не было. 

 Считаем, что такой подход к поставленной проблеме позволил бы прогнозировать сепара-
ционные характеристики дешламатора с учетом образования песков и слива аппарата.  

Постановка задачи. Задачей исследований явился расчет массы, высоты, плотности пес-
ков и слива дешламатора при радиально направленном исходном питании, что позволит про-
гнозировать работу аппарата при различных технологических нагрузках на него. 

Изложение материала и результаты. С использованием радиальной подачи исходного 
материала при достижении  некоторой минимальной скорости пульпы в струе, начинает ощу-
щаться  действие на частицы железорудного сырья сил гравитации, что приводит к его разде-
лению. Вместе с тем, частицы, которые покидают струю пульпы, и оказываются ниже этой 
струи, могут только осаждаться. Частицы, покинувшие струю, и оказавшиеся выше, могут 
только подниматься. В противном случае, частицы вновь попадают в струю пульпы, где проис-
ходит их перемешивание. За пределами дальнобойности струи наблюдается обычное гравита-
ционное разделение железорудного сырья в ванне дешламатора. 

Скорость прироста массы осаждаемых частиц под действием сил гравитации записывается 
в виде 
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где   -плотность частиц, кг/м3; v(x) - скорость осаждения частиц в ванне дешламатора, м/с; R – 
радиус диска РКУ, м; Rо - радиус ванны дешламатора, м. 

Скорость осаждения частиц в ванне дешламатора подчиняется дифференциальному урав-
нению 
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где m - скорость осаждения частиц в ванне дешламатора подчиняется дифференциальному 
уравнению 
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где - масса частицы, кг; сн(х) - начальное содержание твердого в пульпе, доли ед.;  - плотность 
жидкости, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2; F(x) - cила сопротивления среды, в 
которой осаждается частица, н. 

Принимая во внимание, что осаждение частиц в ванне дешламатора происходит достаточ-
но медленно, сила сопротивления среды определяется законом Стокса, который при условии, 
что осаждаемая частица имеет шарообразную форму, запишется так 

)(3)( xvdxF o   ,       (3) 

где  - динамическая вязкость; Па/с; do - диаметр частицы, м.  
Учитывая, что в начальный момент времени скорость осаждения частиц была нулевой 

( 0)0( tv ), решение дифференциального уравнения (2), с учетом (3), имеет вид 
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В рассматриваемом случае гидравлическая крупность частицы вычисляется по формуле 
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С учетом (5), скорость (4)  представится так 
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где  182  od  – гидравлическая единица времени, с.  
Тогда, с учетом (6), формула (1) принимает вид 
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Принимая во внимание, что осаждаемая частица достигает дна ванны дешламатора, необ-
ходимо для использования (7) найти время осаждения частицы. Согласно (6), это время to мо-
жет быть найдено путем решения уравнения 
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Уравнение (8) является нелинейным и допускает только численное решение. 
С учетом найденной величины времени осаждения частиц согласно (8), формула (7) опре-

деляет величину весового расхода загущенного продукта, то есть 

 
o oR

R

xt

н xdxexcG )1))((1(2
)(

2
 ,     (9) 

где G2 - весовой расход загущенного  продукта, кг/c. 
Полученное решение (9) предполагает непрерывную разгрузку загущенного продукта. 

Вместе с тем, при такой разгрузке загущенного продукта вследствие достаточно быстрого оса-
ждения частиц возможна ситуация, когда не будет достигнуто заданное содержание твердого. В 
этом случае естественно применение циклической разгрузки загущенного продукта из ванны 
дешламатора. С этой целью на дне  ванны дешламатора накапливается без разгрузки загущен-
ный продукт, содержание твердого в котором определяется особенностями осаждения частиц. 
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Затем после достижения определенной массы песков на дне ванны дешламатора, что определя-
ется фиксацией высоты слоя песков, производится выгрузка  загущенного продукта.  

Масса песков на дне ванны дешламатора находится путем решения уравнения (7) при ну-
левом начальном условии M(t=0)=0 
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Согласно (10), высота слоя песков  на дне ванны дешламатора находится по формуле 
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где с2 -  содержание твердого в загущенном продукте, кг/кг. 
Для дешламатора имеют место такие балансовые соотношения 

21 QQQo  ,      (12) 

211 GQQoo   ,    (13) 

где о - плотность пульпы на выходе из РКУ, кг/м3; 1 -плотность осветленного продукта, кг/м3; 
Qо - расход пульпы, поступающей в дешламатор, м3/с; Q1 - расход осветленного продукта, по-
ступающего в слив, м3/с; Q2  - расход сгущенного продукта, м3/с. 

Принимая во внимание, что 

222 GQ  ,     (14) 

(2 - плотность загущенного продукта, кг/м3), находим, пользуясь (12) и (13), 
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то, с учетом (15), получаем 
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Задавая плотность осветленного продукта, например, в пределе, равной плотности воды, 
можно по формуле (16) рассчитать максимально возможное содержание твердого в загущенном 
продукте. Если вычисленное содержание твердого окажется меньше заданной величины, то 
необходимо перейти от непрерывной работы дешламатора к циклической. Таким способом бу-
дет обеспечено заданное содержание твердого в загущенном продукте.   

Из уравнения (12), с учетом (14), находим расход осветленного продукта 
Q1=Qo-Q2,       (17) 

В свою очередь, находим плотность осветленного продукта 
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2
1 Q
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 .     (18) 

Как видно из уравнений, сепарационные характеристики дешламатора напрямую зависят 
как от конструктивных параметров аппарата, так и от высоты слоя песков на его дне, их плот-
ности, а так же плотности осветленного продукта (слива) 

Выводы и направление дальнейших исследований. Изучая массоперенос внутри деш-
ламатора и, как следствие, образование сгущенного продукта и слива с определtнными харак-
теристиками, возможно прогнозировать сепарационные характеристики аппарата и изменять их 
в зависимости от технологических нагрузок на дешламатор. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПОТУЖНИХ  
КРУТОСПАДНИХ РУДНИХ ПОКЛАДІВ 

Актуальність. Найбільш перспективними системами розробки рудних покладів в Криворізькому басейні є си-
стеми з відкритим очисним простором, які на перевагу від систем з обваленням дозволяють зменшити втрати та за-
смічення руди за рахунок того, що більш ніж 30% балансових запасів виймальної одиниці випускаються практично 
чистими. Чим більше об’єм камери, тим кращі показники добування по системі розробці. Обов’язковою умовою 
застосування камерних систем - це природна стійкість руди та оточуючих порід, або ж технологічне штучне вико-
нання ряду заходів по підвищенню стійкості оголень конструктивних елементів системи розробки. Аналіз робіт по-
казує, що мало досліджень виконано щодо можливості застосування камерних систем і в подальшому на глибоких 
горизонтах ряду рудних шахт. Недостатньо нових  заходів по підвищенню стійкості оголень в камерах та ціликів, 
зниженню тривалості існування підземних конструкцій за рахунок інтенсифікації випуску та доставки рудної маси і 
покращенню показників вилучення її при цьому. Практика показує, що на досягнутих глибинах на шахтах за умов 
незабезпечення стійкості конструктивних елементів існує відмова від ефективних камерних систем розробки на ко-
ристь систем з обваленням, які гірші за показниками вилучення рудної маси. 

Результати. Спосіб розробки родовищ дозволяє знизити витрати на проведення підготовчо-нарізних робіт за 
рахунок ефективних схем розбурювання масиву, оригінальних конструкцій днища блоку та компенсаційного просто-
ру. Оптимальна технологія відпрацювання міжкамерного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження ру-
ди. Технологічна схема відпрацювання запасів блоку розширює область застосування камерних систем розробки.  

Висновки.  З глибиною на шахтах Криворізького басейну спостерігається відмова від ефективних у порівнянні 
з системами з обваленням камерних систем розробки. Це пов’язано з активними негативними проявами гірського 
тиску та вимушеним прийняттям збільшених розмірів ціликів та зменшенням камерних запасів,які відпрацьовуються 
з незначними втратами і засміченням у порівнянні з ціликами. Запропонована технологічна схема відпрацювання 
запасів блоку розширює область застосування камерних систем розробки. Впровадження цієї технології дозволяє 
знизити витрати на проведення підготовчо-нарізних робіт за рахунок ефективних схем розбурювання масиву, оригі-
нальних конструкцій днища блоку та компенсаційного простору. Оптимальна технологія відпрацювання міжкамер-
ного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження руди. 

Ключові слова: Системи з відкритим очисним простором, міжкамерні цілики, обвалення руди, випуск та до-
ставки рудної маси. 

Проблема та зв’язок з науковими та практичними задачами. Виймання запасів корис-
них копалин на глибоких горизонтах ряду шахт спряжене з активними проявами гірського тис-
ку, що тягне за собою зменшення розмірів камер паралельно зі збільшенням параметрів різного 
роду ціликів, втрату контурів вибухових свердловин, гірничих виробок технологічного напрям-
ку. При цьому погіршуються умови безпеки виконання гірничих  робіт, значно зростають мате-
ріальні та трудові витрати на їх проведення, а також показники вилучення рудної маси і, в ці-
лому, ефективність видобутку корисних копалин. Найбільш перспективними системами розро-
бки рудних покладів в Криворізькому басейні є системи з відкритим очисним простором, які на 
перевагу від систем з обваленням дозволяють зменшити втрати та засмічення руди за рахунок 
того, що більш ніж 30% балансових запасів виймальної одиниці випускаються практично чис-
тими. Чим більше об’єм камери, тим кращі показники добування по системі розробці. 
Обов’язковою умовою застосування камерних систем - це природна стійкість руди та оточую-
чих порід, або ж технологічне штучне виконання ряду заходів по підвищенню стійкості оголень 
конструктивних елементів системи розробки. 

Аналіз досліджень та публікацій. З метою удосконалення систем з відкритим очисним 
простором виконана значна кількість досліджень. Вони,як правило, направлені на розробку но-
вих варіантів систем, удосконалення існуючих, визначення ефективних параметрів очисного 
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виймання,способів проведення підготовчо-нарізних виробок [1,2,3,4]. Для камерних систем 
розробки рудних покладів Криворізького басейну дослідження приведені в роботі [5], де наве-
дені основні наукові та практичні результати щодо підвищення їх ефективності. Викладена 
технологія відпрацювання багатих та бідних залізних руд,яка дозволяє спростити конструкцію 
системи розробки. Також виконано удосконалення методу розрахункових функціональних ха-
рактеристик врахуванням впливу кута падіння,коефіцієнта міцності на стійкість оголень, вияв-
лення взаємозв’язку між параметрами оголень та засміченням рудної маси. В роботі [6] авто-
ром розроблено принципову розрахункову схему для визначення параметрів між камерних та 
бар’єрних ціликів згідно гіпотези склепіння тиску. Існує спосіб підвищення ефективності роз-
робки покладів корисних копалин за рахунок зниження негативного впливу високого гірського 
тиску на технологічні процеси очисного виймання [7]. Пропонується обвалення руди виконува-
ти підповерхами знизу вгору, підривання віял свердловин за приведеними формулами в конту-
рах криволінійних трикутників на пірамідальний компенсаційний простір вибуховими речови-
нами типу акванити. 

Аналіз робіт показує, що мало досліджень виконано щодо можливості застосування каме-
рних систем і в подальшому на глибоких горизонтах ряду рудних шахт. Недостатньо нових  
заходів по підвищенню стійкості оголень в камерах та ціликів, зниженню тривалості існування 
підземних конструкцій за рахунок інтенсифікації випуску та доставки рудної маси і покращен-
ню показників вилучення її при цьому. Практика показує, що на досягнутих глибинах на шах-
тах за умов незабезпечення стійкості конструктивних елементів існує відмова від ефективних 
камерних систем розробки на користь систем з обваленням, які гірші за показниками вилучення 
рудної маси. В той же час на ринку рудної сировини стали жорсткішими вимоги з якості про-
дукції. Тому розробка технологічних схем відпрацювання рудних покладів на глибоких горизо-
нтах, які забезпечують зниження обсягу робіт на процесах очисного виймання, безпечні умови 
та інтенсифікацію відробки покладів з мінімальним часом існування підземних конструкцій і 
зменшення втрат та засмічення рудної маси в очисних блоках є актуальною задачею. 

Викладення матеріалу та результати. Розроблено технологічну схема відпрацювання 
рудних родовищ, яка передбачає орієнтований по вертикалі двокрилий фронт обвалення руди в 
камері по взаємопов’язаному порядку, її магазинування та послідовний випуск. Це дозволяє 
підвищити ефективність камерної системи за рахунок зниження обсягів підготовчо-нарізних 
робіт, інтенсифікування випуску та доставки, підтримки оголень і часу їх активного стояння. 
Сутність технології полягає в наступному (рис. 1-4).  

  
Рис. 1. Вертикальна проекція навхрест простягання з похилим днищем, підсічкою та схемами розбурювання;  

фіг. 2 - вертикальна проекція за простяганням з похилим днищем, віялами свердловин, контурами запасів стелини та 
міжкамерного цілика;  фіг. 3 – вертикальна проекція з обваленими запасами, двокрилим компенсаційним простором 
після часткового випуску першого підповерху; фіг. 4 – вертикальна проекція з обваленими запасами камери та ком-

пенсаційним простором для відбійки частини міжкамерного цілика 
 

Вона передбачає виймання запасів поверху блоками з поділенням їх на камери, міжкамерні 
цілики та стелини, свердловинну відбійку верхньої  частини блоку в межах камери  з наступним 
обваленням стелини, міжкамерних ціликів і налягаючих порід, магазинуванням цих запасів з 
наступним послідовним їх випуском через щілину та воронки днища блоку. 
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 Запаси руди розбурюються з підповерхових бурових виробок  лежачого боку, формується 
похилий під кутом більшим природного укіс днища як навхрест простягання, так і за простя-
ганням, утворюється компенсаційна щілина для першого обвалюваємого вертикальними шара-
ми двокрилого похилого під кутом природного укосу підповерху, виконується частковий ви-
пуск обваленої при цьому рудної маси, та наступних підповерхів камерного запасу, причому, 
останні обвалюються в межах підповерху двокрилими шарами на компенсаційний простір такої 
ж форми, магазинуються запаси відбитої руди і забезпечується тимчасове підтримання оточую-
чих порід. Потім здійснюється випуск рудної маси з воронок з боку міжкамерного цілика, який 
відпрацьовується, відбиваються запаси частини цього цілика на утворений компенсаційний 
простір, виконується масовий випуск замагазинованої рудної маси з камери, обвалюються та 
випускаються запаси стелини та залишеної частини міжкамерного цілика. Таким чином міжка-
мерний цілик відпрацьовується у 2 стадії: спочатку частина на камеру, та випуск її з показни-
ками запасів камери, а потім залишена частина (огороджуючий цілик). Параметри ціликів ви-
значаються з урахуванням часу їх існування. Форма та розміри між камерного цілика визнача-
ються стійкістю рудного масиву та оточуючих порід і регламентують вплив на показники до-
бування при його відпрацюванні та за системою в цілому. Існують методики розрахунку пара-
метрів конструктивних елементів системи розробки. Але вони не завжди враховують працезда-
тність ціликів з урахуванням реологічних властивостей порід та в умовах змінення полів на-
пружень. Виходячи з теорії акад. Л.Д. Шев’якова, інтерпретації характеру напружено-
деформованого стану налягаючих порід та тривалої їх взаємодії з підземними конструкціями, 
розміри міжкамерного цілика можливо визначити з рівняння 

А1 а³ - В1 а² - С1 а – D = 0,      (1) 
де А1=4А; В1=4В; С1=5Вlк; D=Вlк

2 -для ціликів з відношенням його довжини  (висоти) до шири-
ни, яке дорівнює 4.  

Прийнято  
А= σст/mг;  В=γH(tgα+λ)nt ; С= γ H (tgα+λ) nt lк , 

де γ – середня об’ємна вага налягаючих порід, Мн/м³ ; Н – глибина до горизонтальної вісі ціли-
ка, м; а, lк – відповідно, ширина цілика та камери за простяганням, м; λ – коефіцієнт бокового 
розпіру; α – кут падіння покладу, град; σст – тривала межа міцності на одновісне стискання, 
МПа; nt  - тривалий запас міцності цілика.  

Його можливо визначити з формули 
t = [(nt – 1) kф

-1 ]1/m ,      (2) 
де t – заданий строк існування цілика, міс.; kф – коефіцієнт форми цілика; m – реологічний кое-
фіцієнт, який характеризує зміну властивостей та стан гірських порід з часом.  

Вкажемо, що формули (1,2) приведені для форми цілика з відношенням для вигляду 

11 
ram , при 1 rф amk . Якщо в результаті розрахунків буде встановлено, що величина від-

ношення ширини цілика до його висоти виявиться меншою, або дорівнюватиме 1, то послідов-

ність визначень треба приймати для відношення розмірів, яке характеризується   5,01 rф amk . 

Для підвищення показників видобування руди, відбійка запасів камери ведеться похилими 
шарами за простяганням почергово зі сторони раніше відпрацьованого блоку та блоку який го-
тують до виймання, на утворений частковим випуском похилий компенсаційний простір. 

Послідовність операцій технології виконується таким чином. Поверх відпрацьовується 
блоками, які поділяються на камери, стелини та міжкамерні цілики. Причому, міжкамерний ці-
лик СДКЛ поділяють на дві частини II - MNKЛ і IV - CDKNM. Виймаються запаси блоку за 
такої послідовності: камери (І), частини міжкамерного цілика (II), а потім з уповільненням сте-
лини (III) і огороджуючого цілика (IV). 

Конструктивні параметри стелини розробки визначають згідно діючих методичних вказі-
вок, причому, розміри міжкамерного цілика СДКЛ розраховуються на весь термін відпрацю-
вання блоку, а огороджуючого - CDKNM - на термін масового випуску замагазинованих запасів 
камери І. Підготовка блоку виконується шляхом проведення відкотного штреку 1, ортів-заїздів 
2, блокового підняттєвого 3, бурових штреків 4. Готується похиле під кутом, більшим природ-
ного укосу, днище блоку як у проекції навхрест простягання, так і за простяганням. Для цього 
проходяться доставочні виробки 6, воронки 7,утворюється компенсаційна щілина 8. Остання 
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виконується шляхом проведення відрізного підняттєвого 9, його розширення свердловинами 10, 
які вибурюються з підсічного орту 11 та відбійкою свердловин 12 так, щоб компенсація у прое-
кції за простяганням після випуску частини руди мала вигляд двокрилого простору 13. Причо-
му, вертикальні віяла свердловин 12 відбиваються на попередньо утворену щілину над ворон-
ками 7 (фіг. 1,2).Такий компенсаційний простір забезпечує відбійку наступних шарів рудного 
масиву камери в межах ОПРТ при підтриманні замагазинованою рудою оточуючих порід. Для 
відбійки зазначених запасів камери свердловини 14 у віялах комутуються так, щоб шар відбій-
ки мав вигляд двокрилого масиву руди (фіг. 3). 

Після відбійки рудних запасів камери (І) до стелини (III) замагазинована рудна маса част-
ково випускається через воронки, які розташовані з боку раніше відпрацьованого блоку так, 
щоб забезпечити компенсаційний простір (15) для відбійки частини міжкамерного цілика 
MNKЛ (фіг. 4). Після відбійки цих запасів замагазинована рудна маса масово випускається. З 
уповільненням відбиваються запаси стелини III та огороджуючого цілика IV та проводиться 
випуск відбитої руди. Отже, оточуючі породи в камері підтримуються замагазинованою ру-
дою,а для зменшення часу стояння оголень при масовому випуску рудної маси пропонується 
оригінальна маловитратна конструкція днища та інтенсифікація випуску застосуванням вібро-
конвеєрів або самохідної техніки. Порівняно зі скреперною доставкою продуктивність на до-
ставці зростає у 3-4 рази і, відповідно, час експлуатації конструктивних елементів системи роз-
робки на стільки ж зменшується. 

Для підвищення показників видобування руди, відбійка запасів камери також може  вестись 
похилими шарами за простяганням почергово зі сторони раніше відпрацьованого блоку та бло-
ку, який готується до виймання, на утворений частковим випуском похилий компенсаційний 
простір. 

Впровадження запропонованого способу розробки родовищ дозволяє знизити витрати на 
проведення підготовчо-нарізних робіт за рахунок ефективних схем розбурювання масиву, ори-
гінальних конструкцій днища блоку та компенсаційного простору. Оптимальна технологія від-
працювання міжкамерного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження руди. Крім 
того, запропонована технологічна схема відпрацювання запасів блоку розширює область засто-
сування камерних систем розробки. 

Висновки та напрям подальших досліджень. З глибиною на шахтах Криворізького ба-
сейну спостерігається відмова від ефективних у порівнянні з системами з обваленням камерних 
систем розробки. Це пов’язано з активними негативними проявами гірського тиску та вимуше-
ним прийняттям збільшених розмірів ціликів та зменшенням камерних запасів,які відпрацьо-
вуються з незначними втратами і засміченням у порівнянні з ціликами. Запропонована техноло-
гічна схема відпрацювання запасів блоку розширює область застосування камерних систем роз-
робки. Впровадження цієї технології дозволяє знизити витрати на проведення підготовчо-
нарізних робіт за рахунок ефективних схем розбурювання масиву, оригінальних конструкцій 
днища блоку та компенсаційного простору. Оптимальна технологія відпрацювання міжкамер-
ного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження руди. Подальші дослідження на-
правлені на встановлення раціонального співвідношення геометричних розмірів конструктив-
них елементів запропонованої технологічної схеми відпрацювання очисного блоку, виду і ти-
порозміру застосовуваної геотехніки шляхом їх оптимізації. 
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ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ВІТРОВОГО ПОТОКУ І ПАРАМЕТРІВ РОТОРА  
ВІТРОДВИГУНА НА ЙОГО ЕНЕРГЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

Мета. Мета дослідження – установити у загальному виді залежності енергетичних параметрів горизонтально-
осьових і вертикально-осьових вітродвигунів від параметрів вітрового потоку та параметрів їх роторів. 

Методи дослідження. Метод дослідження – аналітичний. 
Наукова новизна. Установлені в загальному виді залежності енергетичних параметрів горизонтально-осьових 

та вертикально-осьових вітродвигунів від параметрів вітрового потоку і параметрів роторів вітродвигунів. 
Практична значимість. Установлені залежності необхідні для визначення критеріїв подібності робочих про-

цесів натурних зразків вітродвигунів та їх фізичних моделей і ефективного проведення експериментальних дослі-
джень на їх фізичних моделях. 

Результати. Аналізом процесу обтікання вітровим потоком лопатей горизонтально-осьового та вертикально-
осьового ВД установлено, що його основний параметр – потужність Рр є функцією параметрів вітрового потоку та 
параметрів ВД: швидкості вітру , густини  та кінематичної в’язкості  повітря, коефіцієнта підйомної сили Cy, 
коефіцієнта сили лобового опору Cx, коефіцієнта бокової сили Cz, коефіцієнта сили тиску на тильний бік лопаті при 
обертанні вертикально-осьового ротора Cq, коефіцієнта сили лобового тиску на траверсу вертикально-осьового рото-
ра CxT, діаметра ротора D, довжини лопаті l, хорди лопаті b, кута установки лопаті , кута атаки , площі лопаті S, 
площі обмаху ротора SP, кількості лопатей n, кутової швидкості ротора ω, шорсткості поверхонь лопаті Rz. 

Крім потужності важливою характеристикою ВЕУ є пускова швидкість вітру ВД n, від якої залежить також кі-
лькість електричної енергії, яку виробляє установка за рік, крім названих параметрів залежить і від моментів інерції 
ротора ВД Ір та момента інерції ротора електричного генератора Іг. 

На основі детального аналізу процесу обтікання вітровим потоком лопатей роторів горизонтально-осьового та 
вертикально-осьового вітродвигунів установлені в загальному виді залежності потужності та пускової швидкості 
вітродвигунів від параметрів вітрового потоку та параметрів їх роторів. Одержані залежності необхідні для визна-
чення критеріїв подібності робочих процесів натурних зразків вітродвигунів і їх фізичних моделей та для вибору 
раціональних параметрів вітродвигунів. 

Ключові слова: вітровий потік, вітроелектрична установка, вітродвигун, ротор, лопать, аеродинаміка. 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Одним із напрямків 

вирішення енергетичної проблеми України є створення та застосування високоефективних віт-
роелектричних установок (ВЕУ) малої потужності, які могли б бути використані для автоном-
ного енергозабезпечення об’єктів невеликої потужності. 

Створення високоефективних ВЕУ малої потужності неможливе без глибокого аналізу 
процесу обтікання вітровим потоком робочих органів вітродвигунів (ВД) різних конструкцій. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню процесу обтікання вітровим потоком робочих 
органів вітродвигунів присвячені роботи ряду авторів: Н.Е. Жуковський, В.П. Ветчинкін. Г.Х. 
Сабінін. Е.М. Фатеев, Я.І. Шефтер та ряд інших [1 – 6]. Але із-за складнощів цього процесу (рі-
зка зміна напрямку і швидкості вітрового потоку, його фізичних характеристик, різноманітність 
конструктивних виконань робочих органів ВД, складність самого процесу обтікання) це питан-
ня ще недостатньо вивчене. 

Постановка задачі. Виконати аналіз процесу обтікання вітровим потоком лопатей вітро-
двигунів та установити в загальному виді залежності їх енергетичних параметрів від параметрів 
вітрового потоку та параметрів їх роторів. 

Викладення матеріалу та результати. При обтіканні вітровим потоком лопатей ротора 
вітродвигуна для створення обертального момента на його валу можуть використовуватись: 

ефект опору вітровому потоку (карусельні і чашкові ротори та горизонтально-осьові з пло-
скими лопатями); 

різниця сил тиску вітрового потоку на випуклу та угнуту поверхню лопатей (ротор Савоні-
уса), які виконані у формі циліндричних сегментів (коефіцієнт аеродинамічного опору випуклої 
поверхні Сх=0,34, а угнутої Сх=1,3) [1]; 

ефект виникнення підйомної сили на лопатях аеродинамічного профілю, які обертаються 
навколо осі ротора і зорієнтовані під певним кутом до напрямку вітрового потоку (горизонта-
льно-осьові з лопатями аеродинамічного профілю, ротори Дар’є та комбіновані ротори Дар’є-
Савоніуса). 

                                                       
 Гулівець О.А., Олійник С.Ю., Ільченко Р.А., 2017 
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Профіль поперечного перерізу лопаті, що має витягнуту форму вздовж потоку, округлену 
до потоку передню і гостру задню кромку, називається криловим профілем. 

Внаслідок дії вітрового потоку на лопаті ротора на них виникає сила аеродинамічного тис-
ку qF , складовими якої на лопатях з аеродинамічним профілем є підйомна сила Y , солового 

опору X  та бокова сила профілю Z  (рис. 1, а): 
2

2yY C S


   ; 
2

2xX C S


   ; 
2

2zZ C S


   , 

де  – густина повітря;  – швидкість набігаю чого на лопать потоку; S – площа лопаті; Сх, Сy, 
Cz – аеродинамічні коефіцієнти відповідно підйомної сили, лобового опору та бічної сили при 
обтіканні набігаючим потоком лопаті з аеродинамічним профілем. 

Основна частина підйомної сили на лопатях ВД створюється за рахунок розрідження над 
аеродинамічним профілем. 

Швидкість набігання вітрового потоку  є векторною сумою швидкості вітру та колової 
швидкості певного елемента лопаті  

 2 2
в     . 

Значення колової швидкості певного елемента лопаті, який знаходиться на відстані r від осі 
ротора 

 r    , 
де  – кутова швидкість ротора. 

Для точок кінця лопаті 
 R    , 

де R – радіус ротора. 
Якщо розглянути елемент лопаті горизонтально-осьового ротора довжиною dl, площа яко-

го буде dS b dl  , то на нього будуть діяти: підйомна сила 

 
2

2ydY C dS
    

та сила лобового опору 

 
2

2xdX C dS
   . 

Спроектувавши значення сил, що діють на елемент лопаті ротора, на площину його обер-
тання і помноживши на відстань цього елемента від осі обертання та проінтегрувавши вздовж 
осі лопаті одержимо величину обертального момента на валу ротора, який створюється силами, 
які виникають при обтіканні набігаючим потоком однієї лопаті. 

Добуток величини обертального момента на кутову швидкість ротора визначає його поту-
жність. Аеродинамічні коефіцієнти Сх, Сy, Cz в свою чергу залежать від геометрії профілю ло-
паті і кута атаки  – кута між вектором набігаю чого потоку і хордою профілю лопаті (лінією, 
що з’єднує носок та задню кромку профілю лопаті) (рис. 2). 

Аеродинамічні коефіцієнти є абстрактними числами, які визначаються при продувці моде-
лей в аеродинамічних трубах і використовуються при визначенні відповідних сил, що виника-
ють при обтіканні вітровим потоком лопатей з аеродинамічним профілем натурних об’єктів 
(роторів вітродвигунів, крил літаків, повітряних гвинтів). Наприклад, для аеродинамічного 
профілю [4] при куті атаки =5 коефіцієнт Сy=0,35; Сх=0,02; Сy /Сх=17,5, а при куті =10 – 
Сy=0,5; Сх=0,05; Сy /Сх=10. 

При збільшенні кута атаки підйомна сила збільшується поки не досягне точки зриву пото-
ку, де потік відривається від поверхні профілю в задній його частині. При цьому підйомна сила 
зменшується, а сила лобового опору швидко зростає. 

Аеродинамічний ефект зриву потоку на лопатях зумовлений перетворюванням ламінарного 
обтікання лопаті повітряним потоком в турбулентне (див. рис. 1, б). Це явище може бути нас-
лідком як збільшення швидкості вітру при сталій швидкості обтікання ротора, так і збільшен-
ням швидкості обертання ротора при сталій швидкості вітру. Для кожного профілю лопаті не-
обхідно визначати такий кут атаки , для якого відношення Сy /Сх, яке в аеродинаміці назива-
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ється аеродинамічною якістю, буде найбільшим. Знаходження точного значення оптимального 
кута  є досить складною задачею. Складність цієї задачі в тому, що підйомна сила і сила лобо-
вого опору залежать від форми перерізу і від числа Рейнольдса, яке в свою чергу залежить від 
розміру хорди і швидкості потоку відносно лопаті. Практично всі профілі мають найбільшу ае-
родинамічну якість Сy /Сх при куті атаки =5 [4, 7]. Як видно з рис. 2, знаючи швидкість вітро-
вого потоку в  і задаючись величиною швидкохідності ротора Z=R/в можна визначити куто-
ву швидкість ротора, колову швидкість в поперечних перерізах лопатей ротора, що дозволяє 
визначити напрям вектора сумарного набігаючого потоку  та величину кута його нахилу до 
площини обертання ротора – кута . Знаючи величину кута  та кута атаки  можна визначити 
кут установки лопаті  (кут між лінією хорди профілю лопаті та площиною обертання)в будь 
якому її перерізі     . 

 

 
а б 

Рис. 1. Обтікання вітровим потоком лопатей з аеродинамічним профілем: 
а) – при ламінарному режимі; б) – зрив потоку на верхній поверхні профілю крила [1] 

 

 
а б 

Рис. 2. Взаємодія вітрового потоку з лопатями горизонтально-осьового вітродвигуна: 
а) – біля кінця лопаті; б) – біля кріплення лопаті до вала 

 
Так як у горизонтально-осьового ВД значення кута  по мірі віддалення поперечних пере-

різів лопатей від осі обертання внаслідок зростання їх колових швидкостей буде зменшуватись 
(див. рис. 2), то звідси висновок – лопаті такого вітродвигуна повинні бути закрученими навко-
ло своєю поздовжньої осі. 

У вертикально-осьових ВД на відміну від горизонтально-осьових, де обертальний момент 
на валу ротора створюється одночасно всіма лопатями, обертальний момент створюється лише 
частиною лопатей залежно від їх положення відносно напрямку вектора набігаючого потоку. 
При цьому для зменшення опору лопатей, що рухаються назустріч вітровому потоку їх вигото-
вляють випуклими, або прикривають ширмою [1, 10]. 

При проходженні набігаючого вітрового потоку через площу обмаху ротора SP (перпенди-
кулярну вітровому потоку площину, в якій рухаються лопаті ротора) основна частина його ене-
ргії перетворюється в механічну енергію обертання ротора та приведення в дію електричного 
генератора. Частина енергії вітрового потоку витрачається на його закручування і подолання 
сил тертя між частинками вітрового потоку та між частинками вітрового потоку і поверхнями 
лопатей, а частина енергії залишається в вітровому потоці, який продовжує рухатись після про-
ходження через площу обмаху ротора. Частина вітрового потоку не взаємодіючи з лопатями 
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може обтікати площу обмаху ротора при великому значенні коефіцієнта швидкохідності Z та 
коефіцієнті заповнення площі обмаху ротора 

 
P

nS
i

S
 , 

де n – кількість лопатей ротора; S – площа лопаті. 
Загальноприйнятим критерієм аеродинамічної ефективності роторів є коефіцієнт викорис-

тання енергії вітру або коефіцієнт потужності СР. 
Коефіцієнт використання енергії вітру визначається як відношення потужності ротора до 

розрахункової потужності вітрового потоку, який проходить через площу обмаху ротора [1], і 
показує, яку частину кінетичної енергії вітрового потоку ротор перетворює в енергію обертання 
вала 

 р
р

в

Р
С

Р
 ,  

де:  1р qР F     – потужність ротора (енергія вітрового потоку, яка перетворена ротором в 

енергію обертання вала); qF  – сила тиску вітрового потоку;   – швидкість набігаю чого вітро-

вого потоку; 1  – швидкість вітрового потоку за ротором; 3 / 2в рP S     – потужність вітро-

вого потоку перед ротором;   – густина повітря; PS  – площа обмаху ротора. 

Максимальна теоретична границя величини коефіцієнта PC  для роторів, які використову-
ють ефект виникнення підйомної сили на лопатях аеродинамічного профілю (горизонтально-
осьові ротори і ротори Дар’є), називається границею Бетца max 0,593рC  . 

Для роторів, робота яких ґрунтується на застосуванні принципу тиску вітрового потоку на 
лопаті (ротор Савоніуса, карусельні, чашкові) коефіцієнт використання енергії вітру визнача-
ється за формулою 

 
4

27р qC C  ,  

де: qС  – коефіцієнт тиску. 

В реальних вітроустановках коефіцієнт використання енергії вітру завжди є меншим від 
свого максимального теоретичного значення із-за ряду причин. 

По-перше, на величину коефіцієнта рС  впливають ряд параметрів роторів, основними з 

яких є: 
аеродинамічні коефіцієнти профілів: Сх, Сy, Cz; 
відношення довжини лопаті до діаметра ротора l/D; 
коефіцієнт заповнення площі обмаху ротора і: 
кутова швидкість обертання ротора ; 
кут установки лопатей ; 
шорсткість обробки поверхонь лопатей Rz; 
форма лопаті в плані; 
крутка лопаті; 
звуження лопаті; 
форма торців лопаті; 
кількість і форма траверс (для роторів Дар’є); 
зазор між лопатями (для роторів Савоніуса). 
По-друге, в реальних конструкціях є втрати енергії на тертя між поверхнями лопаті і вітро-

вим потоком. 
Втретє, в роторах Дар’є джерелом аеродинамічних втрат є траверси, на яких установлю-

ються лопаті (аеродинамічний коефіцієнт лобового опору циліндричної траверси 
0,35 0,45ц

xC   , а траверси з аеродинамічним профілем 0,05 0,08а
xC    [1]). 

На ефективність взаємодії лопатей ротора з вітровим потоком впливає також і частота його 
обертання: 
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при малій частоті обертання частина вітрового потоку проходить не встигаючи взаємодіяти 
з лопатями; 

при оптимальній частоті обертання весь вітровий потік взаємодіє з лопатями ротора; 
при великій частоті обертання відбувається турбулізація потоку, внаслідок чого частина 

енергії розсіюється. 
Крім цього, є принципіальні особливості роторів, які знижують їх аеродинамічні особливо-

сті. Для горизонтально-осьових роторів – це запізнення системи орієнтації на майже постійно 
змінний напрям вітрового потоку, що приводить до неспівпадання положення нормалі до пло-
щини вітрового колеса з напрямом вітрового потоку, а при відсутності крутки лопатей навколо 
їх осі виникають різні енергетичні стани на їх ділянках вздовж осі із-за різниці їх колових шви-
дкостей і кутів атаки. Для вертикально-осьових роторів із-за нерівномірності обертальної сили, 
що діє на лопать при її русі по колу, приводить до нерівномірності обертання ротора в межах 
одного оберту. 

Потужність на валу ротора залежить і від алгоритму управління. При роботі ротора з по-
стійною швидкістю обертання максимальне значення коефіцієнта використання енергії вітру 
досягаються лише в певному діапазоні швидкостей вітру, а при роботі ротора зі змінною швид-
кістю – в всьому діапазоні швидкостей вітру, але з втратами потужності із-за інерціальності 
системи регулювання вітроустановки. 

Крім потужності важливою характеристикою ВЕУ є пускова швидкість вітру п, від якої 
також залежить кількість електричної енергії, яку виробляє установка за рік. Пускова швид-
кість вітру залежить від тих же параметрів, що і потужність, а крім того на її величину вплива-
ють моменти інерції ротора ІР та генератора ВЕУ. 

На основі аналізу обтікання вітровим потоком лопатей з аеродинамічним профілем можна 
записати в загальному виді залежності основних експлуатаційних характеристик (потужності та 
пусової швидкості) як функцій параметрів ротора ВД та параметрів вітрового потоку: 
для горизонтально-осьового вітродвигуна 

PPг = f1 (, , , Cy, Cx, Cz, D, l, b, , , S, SP, n, , Rz); 
nг = f3 (, , , Cy, Cx, Cz, D, l, b, , , S, SP, n, Rz, IP, Iг); 

для вертикально-осьового вітродвигуна 
PPв = f2 (, , , Cy, Cx, Cz, Cq, CxT, D, l, b, , , S, SP, n, , Rz); 
nв = f4 (, , , Cy, Cx, Cz, Cq, CxT, D, l, b, , , S, SP, n, Rz, IP, Iг). 

Висновки. Обтікання вітровим потоком лопатей роторів ВД ВЕУ є складним аеродинаміч-
ним процесом. 

Установлені в загальному виді залежності потужності та пускової швидкості вітродвигунів 
від параметрів їх роторів, які необхідні для визначення критеріїв подібності робочих процесів 
натурних зразків ВД та їх фізичних моделей і визначення раціональних значень їх параметрів. 

При створенні нових високоефективних конструкцій ВД ВЕУ малої потужності для визна-
чення раціональних значень їх параметрів доцільно застосовувати крім математичного і фізич-
не їх моделювання. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТОНКОГО ГРОХОЧЕННЯ В СХЕМАХ ПЕРЕРОБКИ  
МАГНЕТИТОВИХ КВАРЦИТІВ 
 

Мета. Метою даної роботи є визначення можливості отримання високоякісного концентрату при збагаченні 
магнетитових кварцитів з використанням операції тонкого грохочення в різних схемах збагачення. Підвищення ма-
сової частки заліза в концентраті та зменшення витрат на його виробництво досягається завдяки розвитку технологій 
та обладнання при збагаченні залізних руд, які дозволяють не тільки підвищити якість концентрату, але і зменшити 
вміст шкідливих домішок. 

Методи дослідження. Узагальнення та аналіз науково-технічної інформації При аналізі технологій переробки 
залізних руд, що дозволяють отримувати високоякісні концентрати з’ясовано, що найбільш перспективним напрям-
ком робіт з підвищення якості концентрату є застосування операції тонкого грохочення як циклах подрібнення так і 
в якості дозбагачення концентрату в різних технологічних схемах. В комплексі це дозволяє збільшити масову частку 
заліза в концентраті або знизити питомі витрати на переробку руди. 

Наукова новизна. Використання в схемах переробки залізорудної сировини операції тонкого грохочення на 
грохотах корпорації Derrick для підвищення якості концентрату по діючій схемі та можливості його дозбагачення. 

Практична значимість. Визначено доцільність використання операції тонкого грохочення при переробці маг-
нетитових кварцитів. Використання грохотів тонкого грохочення в різних діючих схемах у відкритому та замкнуто-
му циклах, замість обладнання для класифікації третьої стадії подрібнення та як обладнання для дозбагачення кон-
центрату є доцільним як з технологічної так і економічної точки зору. 

Результати. Операція тонкого грохочення на гірничо-збагачувальних фабриках використовується для підви-
щення якості концентрату та зниження в ньому вмісту кремнезему. При видаленні частинок крупніше 75 мкм з кін-
цевого залізорудного концентрату саме з використанням тонкого грохочення можливо зменшити вміст кремнезему 
на 1,0-1,5% та підвищити його якість, в середньому, на 1,5-2,0%. Важливо також відзначити, що витрати на цей про-
цес нижче ніж на тонке подрібнення або флотацію. 

Ключові слова: магнетитові кварцити, технологія збагачення, тонке грохочення, підвищення якості, концентрат. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Боротьба за змен-
шення собівартості та підвищення якості продукції, що виготовляється є важливим завданням 
для керівників різних підприємств, а в умовах сучасних надскладних ринкових відносин - вона 
є ключовою.  

Для зниження собівартості металургійного виробництва необхідне підвищення якості маг-
нетитових концентратів як вихідної сировини. Важливим показником якості залізорудних кон-
центратів є не тільки масова частка заліза в них, але й вміст шкідливих домішок. Одним з пока-
зників, що впливають на ціну концентратів є вміст кремнезему. Високий вміст кремнезему в 
концентраті значно підвищує витрати на металургійне виробництво, а отже, це призводить до 
зменшення ціни концентрату. 

Сучасні напрямки розвитку технологій переробки залізних руд на ГЗК України та країн 
СНД спрямовані на підвищення масової частки заліза в концентраті та зменшення витрат на 
його виробництво за рахунок впровадження нових технологій та/або використання сучасного, 
високоефективного обладнання, що дозволяє не тільки підвищити якість концентрату, але і 
зменшити вміст шкідливих домішок. 

Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є використання в схемах переробки залізних руд 
операції тонкого грохочення, яким все частіше цікавляться більшість підприємств через високу 
ефективність цього процесу та можливості покращення технологічних та економічних показників. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вперше про грохоти тонкого грохочення стало відомо в 
ще 70-х роках минулого сторіччя завдяки розробці компанією «Derrick» багатошарової ситової 
панелі, що не забивається, запатентованої як «Сендвіч панель». В подальшому, компанія ство-
рила поліуретанові сита з високим коефіцієнтом «живого перетину». Але сьогодні велику заці-
кавленість серед гірничо-збагачувальних підприємств має грохот Деррік «Стек Сайзер» 
(StackSizer™) який має п’ять паралельних ситових дек, розташованих одна над іншою та харак-
теризується високою питомою продуктивністю [1]. 

                                                       
© Булах О.В. Запорожець О.Ю., 2017 
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В даний час усе більшого розповсюдження в практиці збагачення різноманітної мінераль-
ної сировини знаходять високоефективні операції тонкого грохочення на основі застосування 
високочастотних віброгрохотів корпорації Derrik. 

За останні роки процес тонкого грохочення набув широкого розповсюдження в технологіч-
них схемах збагачення різних типів корисних копалин по всьому світу. Це стало можливим за-
вдяки появі саме грохотів Derrick із зносостійким сітками, що не забиваються, що забезпечують 
високу ефективність розділення по класам крупності – 0,07 та – 0,05 мм від 70 до 80% і вище. Та-
кі грохоти доцільно використовувати коли необхідно отримати якісний підрешітний продукт з 
невеликою допустимою кількістю тонкого в надрешітному матеріалі. Використання тонкого гро-
хочення на більшості підприємств при невеликих капітальних витратах дозволяє підвищити  
вміст заліза в концентраті на 1,7-2,7%, а особливо це важливо через зростання цін на енергоносії 
та збільшення вартості сировини та витрат при металургійному виробництві [2,3]. 

Наразі галузь використання тонкого грохочення достатньо широка. В роботі [4] наведено 
можливості застосування тонкого грохочення, а саме:  

в технологічних процесах переробки техногенних вугільних родовищ;  
в технологічних схемах діючих вуглезбагачувальних фабрик, наприклад, для виділення 

крупнозернистого шламу;  
в замкнутих циклах подрібнення руд чорних, кольорових та благородних металів замість 

гідравлічної класифікації;  
в схемах збагачення, коли вміст одного з розділяємих компонентів в дрібних класах є бі-

льшим, ніж в крупних;  
в технологічних схемах доведення промпродуктів перед їх збагаченням, де потребується 

висока точність розділення при відносно невисокій продуктивності. 
Постановка завдання. Підвищення якості концентратів практично неможливо при діючих 

схемах збагачення та кількості обладнання при збільшенні обсягів виробництва та частки важ-
козбагачуваних руд, залучених у переробку.Типові схеми збагачення більшості залізних руд 
характеризуються стадіальністю процесів подрібнення та магнітної сепарації з виділенням хво-
стів після кожної операції.  

Кінцевий концентрат,отримуваний після останньої стадії подрібнення і магнітної сепарації, 
коли порожня порода виведена з хвостами збагачення, часом не задовольняє вимогам 
пред’явленим споживачами продукції. Виникає необхідність вдосконалення існуючих схем 
збагачення з використанням нового, більш ефективного обладнання або розглядання можливо-
сті дозбагачення концентрату, отриманого по базовій схемі переробки. Той чи інший варіант 
повинен бути більш ефективним та менш витратним. 

Викладення матеріалу і результати. Для розділення по крупності необхідно використовува-
ти вібраційний гідравлічний грохот, тому що в ньому часткове розділення за густиною, пов’язане з 
сегрегацією та частковим характером переміщення частинок в підрешітний продукт сприятиме під-
вищенню масової частки заліза в готовому продукті. В гідроциклоні, часткове розділення за густи-
ною знижує масову частку заліза в готовому продукті (зливі).  

При подрібненні магнетитових руд по використовуваних схемах відбувається вибіркова зміна 
розмірів магнетиту і вміщуючих порід. Це проявляється в більш високій масовій частці заліза в дрі-
бних класах крупності.  

Тому тонке грохочення магнетитвміщуючих продуктів слід віднести до вибіркового грохочен-
ня, що дозволяє підвищити якість готового продукту.  

При цьому вибірковість грохочення проявляється і в замкнутому циклі подрібнення.  
В стадіях подрібнення магнетитових руд (на відміну від інших руд) широко застосовується як 

збагачувальна операція в замкнутому циклі для виведення відвальних хвостів.  
Використання в замкнутому циклі подрібнення тонкого грохочення і магнітної сепарації до-

зволяє не тільки отримати готовий по крупності продукт, але і, порівняно з гідроциклонами, підви-
щити масову частку заліза в готовому продукті і знизити циркулююченавантаження [5]. 

У даний час є багато варіантів використання операції тонкого грохочення в схемах переро-
бки корисних копалин. 

Відомі схеми збагачення [5] з використанням тонкого грохочення в замкнутому циклі по-
дрібнення, зі стадіальним виділенням концентрату, з розділенням промпродукту на два сорти, з 
підвищенням якості концентрату (рис. 1). 
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Рис. 1. Варіанти використання тонкого грохо-
чення в схемах збагачення залізних руд: а – замкну-
тий цикл подрібнення; б – стадійне виділення кон-
центрату; в – розділення промпродукту на два сор-
ти; г – підвищення якості концентрату 

В роботі [6] наведено дослідженняна 
рудах ПівнГЗК поточного видобутку з 
впровадженням грохоту тонкого грохо-
чення фірми Derrick в схему збагачення. 

На підставі проведених досліджень була 
вдосконалена існуюча технологічна схема 
збагачення магнетитових кварцитів (рис. 
2),що включає наступні операції: подріб-

нення дробленої до 25-0 мм вихідної руди, магнітне збагачення (І стадія) зливу класифікатора, 
подрібнення магнітного продукту, знешламлення зливу гідроциклона з подальшим його магні-
тним збагаченням (ІІ стадія), грохочення магнітного продукту по класу 0,063 мм, підрешітний 
продукт знешламлюється і збагачується на магнітному сепараторі (ІІІ стадія). 

Рис. 2. Рекомендована технологічна схема 
збагачення магнетитових кварцитів ПівнГЗК з 
впровадженням операції тонкого грохочення 

 
 Надрешітний продукт подрібню-

ється, класифікується. Злив класифіка-
тора повертається на магнітне збагачен-
ня у другу стадію.В комплексі це дозво-
ляє збільшити масову частку заліза в 
концентраті або знизити питомі витрати 
на переробку руди. За даною технологі-
єю отриманий концентрат містить 67,2% 
заліза при вилученні – 72,1%.  

Відомі дослідження [3] з підвищен-
ня масової частки заліза у концентраті, 
де одним із завдань було впровадження 
операції тонкого грохочення в техноло-
гію переробки мінеральної сировини 

були проведені на рудозбагачувальній фабриці №2 гірничо-збагачувального комплексу ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», але за результатами було запропоновано два варіанти технологі-
чних схем: 1 – з тонким грохоченням у відкритому циклі; 2 – с тонким грохоченням у замкне-
ному циклі.  

По першій схемі (рис. 3) концентрат надходить на тонке грохочення, над решітний продукт 
до збагачується у окремому циклі.  

Дана схема дозволяє отримувати концентрат з вмістом заліза 68,0% при виході 27,71%.  
На рис. 4 наведено фрагмент другого варіанту схеми, де замість гідроциклонів в третій 

стадії подрібнення встановлені грохоти Derrick типу 2SG48-60R/W-5STK.  
а обома варіантами схем при повному  впровадженні тонкого грохочення  можливо отри-

мувати високоякісні концентрати. 
Схожі дослідження [7] були виконані на тому ж ГЗК «АрселорМіттал Кривий Ріг», але їх 

метою було визначення можливості дозбагачення концентратів з використанням операції тон-
кого грохочення.  

При детальному вивченні концентратів та за результатами кількісних мінералогічних під-
рахунків зроблений висновок про можливість підвищення якості концентрату шляхом відді-
лення від нього найбільш крупнозернистого матеріалу.  

Аналіз результатів досліджень показав, що концентрат необхідної якості для обох збагачу-
вальних фабрик можливо отримати виділенням фракції з розміром частинок – 0,05 мм з вико-
ристанням тонкого грохочення.  



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 59

 

 
Рис. 3. Технологічна схема збагачення магнітного про-
дуктутретьої стадії магнітної сепарації на секції №10 з 
використанням тонкого грохочення у відкритому циклі 

Рис. 4. Технологічна схема збагачення магнітного про-
дукту другої стадії на секції №10 з використанням тон-
кого грохочення в замкнутому циклі подрібнення 

При цьому, для першої фабрики вміст корисного компоненту у концентраті складає 68,0% 
при його виході 90,3%, а для другої фабрики ГЗК – 68,1 % та 86,8 % відповідно (рис. 5).  

Загальний вміст заліза в матеріалі крупністю +0,05 мм концентрату РЗФ-1 складає 40,2 
мас.%, для концентрату РЗФ-2 – 43,2 мас.%. В роботі пропонуються такі варіанти використання 
надрешітного продукту. 

Рис. 5. Технологічна схема підвищення якості концентрату РЗФ-1 з ви-
користанням тонкого грохочення  

Скидання його з хвостами збагачення. Внаслідок цього, 
буде збільшено вміст заліза у хвостах до 16-16,5 мас.%. Також 
буде знижено обсяг виробництва концентрату на 10% у порів-
нянні з теперішнім. 

Повернення крупнозернистого надрешітного продукту в 
технологічні процеси збагачувальної фабрики. Це дозволить до 
подрібнити матеріал, але суттєвого збільшення якості кінцево-

го продукту не очікується. 
Доподрібнення цього продукту в індивідуальному режимі з наступним його збагаченням 

магнітними або гравітаційними методами. Саме цей варіант є найбільш раціональним, оскільки 
він забезпечує мінімальні втрати продуктивності фабрики по концентрату. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Операція тонкого грохочення на гірничо-
збагачувальних фабриках використовується для підвищення якості концентрату та зниження в 
ньому вмісту кремнезему. При видаленні частинок крупніше 75 мкм з кінцевого залізорудного 
концентрату саме з використанням тонкого грохочення можливо зменшити вміст кремнезему 
на 1,0-1,5%. Важливо також відзначити, що витрати на цей процес нижче ніж на тонке подріб-
нення або флотацію. 
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Мета. Метою цієї роботи є формулювання принципів автоматичного формування нежорстких вимог до розкла-

ду з боку викладачів у випадку їх відсутності, на основі аналізу розкладів попередніх періодів. Розв’язання даної 
задачі складає актуальність роботи. 

Методи дослідження. Для вирішення цього завдання проведено аналіз теоретичних й експериментальних робіт 
та використані метод найближчого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази розкладів та загальна тео-
рія розкладів для розробки математичних моделей формування розкладу занять. 

Наукова новизна. Розроблено принципи автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з боку ви-
кладачів на основі аналізу розкладів занять попередніх періодів з використанням модифікованого методу найближ-
чого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази розкладів, що дозволить зменшити кількість операцій 
введення нежорстких обмежень. 

Практична значимість. У випадку відсутності сформульованих побажань викладачів до розкладу занять ви-
конується аналіз розкладів за попередні роки з якого визначаються критерії якості розкладу з точки зору викладача, 
виходячи з припущення, що якщо розклади попередніх періодів задовольняли викладача, то і новий розклад складе-
ний за тими самими критеріями також буде задовільним. Таким чином, у підсумку база даних нежорстких вимог з 
боку викладачів може бути вичерпною, що дозволить задіяти автоматичний режим формування розкладу занять. 

Результати. До складу узагальненого критерію врахування інтересів викладачів входять наступні частинні 
критерії: число "вікон" у розкладі викладачів, виконання обмеження на максимальне число зайнятих днів у тиждень 
для викладачів, виконання обмеження на мінімальне число занять у довільний день тижня для викладачів, особисті 
побажання викладачів. Узагальнений критерій оптимальності розкладу викладачів враховує ступінь оптимальності 
індивідуального розкладу кожного викладача. Для кількісного порівняння та ранжування часткових критеріїв опти-
мальності вводиться числовий еквівалент ступеня важливості кожного часткового критерію оптимальності. Пошук 
рішення на основі прецедентів в базі даних попередніх розкладів полягає у визначенні ступеня подібності поточної 
ситуації з прецедентами, які мали місце раніше, а потім у виконанні спроби розв'язати сформовану проблемну ситу-
ацію, використовуючи прецедент, що має найбільшу ступінь схожості з поточною ситуацією. Безумовного введення 
будуть потребувати тільки ті обмеження, що стосуються нових дисциплін, або потребують змінення на нові значен-
ня. Обмеження введені для поточного розкладу мають пріоритет перед сформованими автоматично. 

Ключові слова: розклад занять, метод найближчого сусіда, база прецедентів, автоматичний розклад, якість 
розкладу, алгоритм розкладу. 

 
Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Серед характеристик, 

що можна вимірювати і контролювати, які визначають якість керування освітнім процесом, іс-
тотне положення займають показники якості управління ресурсами. Стосовно завантаження 
аудиторного фонду критерії якості мають об'єктивний характер і досить просто визначаються у 
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кількісній мірі. З якістю використання професорсько-викладацького складу ситуація дещо 
складніша: кожен викладач має своє особисте уявлення до якості складеного для нього розкла-
ду та якості розкладу студентів стосовно його дисципліни. Як відомо [1, 2], розклад занять має 
досить суттєвий вплив на якість підготовки фахівців взагалі. Суб’єктивна оцінка якості розкла-
ду занять з боку викладачів залежить від ступеню виконання їх побажань до розкладу. Автома-
тичне складання розкладу занять потребує наявності вимог викладачів до розкладу до початку 
його формування, інакше не може бути мови про їх виконання та задоволеність розкладом його 
суб’єктами. Формулювання вимог викладачів до розкладу занять у випадку їх відсутності мож-
ливе в результаті аналізу розкладів попередніх періодів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Численні дослідження у галузі теорії розкладів доводять, 
що проблема створення оптимального розкладу за один цикл є дуже складною, оскільки не іс-
нує єдиного критерію оптимальності для розкладу занять [3, 4, 5]. Різні види інтегральних кри-
теріїв оптимальності є компромісними і в більшості випадків вони вступають у протиріччя з 
локальними критеріями [6]. Задача складання оптимального розкладу розкладається на дві під-
задачі: складання повного розкладу і вирішення всіх протиріч та оптимізація складеного роз-
кладу [7]. Задача складання оптимального навчального розкладу в загальному випадку характе-
ризується великою розмірністю, тобто великим числом елементів у векторі невідомих, великою 
кількістю обмежень і критеріїв оптимальності. У роботах [3, 4, 8] обґрунтована необхідність 
декомпозиції цієї складної задачі на підзадачі. Існуючі способи складання навчального розкла-
ду розрізняються кількістю, видом обмежень, що враховуються, і критеріїв оптимальності. До 
того ж часто ці завдання є NP – важкими [9], тому для їхнього вирішення застосовуються різ-
номанітні підходи й методи. 

Постановка завдання. Дійсно оптимальний розклад занять можливий лише коли критерій 
оптимальності один. У цьому випадку розклад буде оптимальним, якщо критерій оптимальнос-
ті набуває екстремального значення. Чи може розклад занять мати один критерій оптимальнос-
ті? Ні, не може, оскільки суб’єктами розкладу занять є студенти, викладачі та аудиторії, які 
мають різні, і подекуди взаємовиключні, критерії оптимальності, задоволення яких одночасно 
неможливе. Побудова інтегральних критеріїв, що враховують декілька різних часткових крите-
ріїв дозволить створити досить непогані розклади занять, але вони не будуть оптимальними, 
оскільки сам критерій є компромісним. 

Задача складання розкладу занять університету має велику розмірність [6] і при деяких 
умовах взагалі може не мати рішення. Наприклад при дефіциті ресурсів (деяких лабораторій, 
викладачів) неможливо спланувати заняття в зазначені часові рамки. У випадку відсутності де-
фіциту ресурсів, що характерно для потужних університетів, задача складання розкладу занять 
має рішення і головним стає питання оптимальності розкладу. 

Проблема оптимального розкладу занять має дві складові: оптимальність розкладу з точки 
зору використання ресурсів вишу (назвемо це явище «оптимальність у великому») і оптималь-
ність з точки зору суб’єктів розкладу, в першу чергу студентів і викладачів (назвемо це явище 
«оптимальність у малому»). Задачу оптимальності у великому можна сформулювати як задачу 
пошуку чи задачу оптимізації [10, 11, 12] і в цьому випадку інтегральний критерій оптимально-
сті доречний. Задача оптимальності у малому це намагання задовольнити численним вимогам і 
побажанням викладачів та студентів до розкладу [13]. 

Враховуючи, що основною задачею складання розкладу занять у виші є забезпечення ви-
конання навчального плану підготовки фахівців у повному обсязі з безумовним виконанням 
жорстких вимог до розкладу і виконанням за можливістю нежорстких вимог, в роботі була по-
ставлена задача розробки структури та алгоритму функціонування модуля формування нежорс-
тких вимог до по розкладу з боку викладачів на основі аналізу розкладів попередніх періодів. 

Викладення матеріалу та результати. Нежорсткі обмеження до розкладу умовно можна 
поділити на три групи: побажання до розкладу кафедри, викладачів та студентів. Побажання зі 
сторони кафедри це, як правило, рекомендовані аудиторії для проведення конкретних занять, 
побажання зі сторони студентів це, наприклад, виконання санітарних вимог, виконання вимог 
до послідовності викладання різних дисциплін, до кількості занять у різні дні тижня. Як було 
зазначено вище, якість розкладу з точки зору викладача визначається ступенем урахування йо-
го побажань. Побажання викладачів має сенс стандартизувати до декількох найбільш вживаних 
варіантів: бажане заняття, небажане заняття, вільний день, обов’язковий день, кількість пар у 
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день. Побажання викладачів доповнюються побажаннями кафедри. Наприклад, викладач для 
своєї дисципліни вказує побажання про час проведення заняття, а кафедра рекомендує аудито-
рію для цього заняття. На жаль, такі побажання формулюють далеко не всі викладачі та не всі 
кафедри, що значною мірою знижує якість розкладу складеного в автоматичному режимі. 

У розкладах занять попередніх періодів вже є інформація якої недостає в поточних даних. 
Таким чином, пошук рішення на основі прецедентів в базі даних (БД) попередніх розкладів по-
лягає у визначенні ступеня подібності поточної ситуації з прецедентами, які мали місце раніше, 
а потім у виконанні спроби розв'язати сформовану проблемну ситуацію, використовуючи пре-
цедент, що має найбільшу ступінь схожості з поточною ситуацією. Якщо дисципліна, для якої 
потрібно призначити аудиторії, вже викладалась у минулому і викладач співпадає з поточним, 
то можна вважати аудиторії, що використовувались в попередні роки рекомендованими в по-
рядку спадання кількості використання. У випадку, коли викладач інший, то знайдений список 
аудиторій буде мати меншу ступінь достовірності. Для врегулювання випадків, коли дисциплі-
на раніше не викладалася, або змінена її назва, для кожної дисципліни встановлюється іденти-
фікатори групи аудиторій. Кожна аудиторії може входити до декількох груп. Наприклад, 
комп’ютерний клас входить до груп аудиторій для практичних і лабораторних занять, 
комп’ютерних класів, комп’ютерних класів з встановленим пакетом програм Visual Studio, 
комп’ютерних класів з встановленим пакетом програм Microsoft SQL Server. 

З урахуванням перерахованих особливостей був запропонований модифікований метод 
найближчого сусіда для визначення прецедентів з бази прецедентів (БП) [14]. Дана модифікація 
полягає в тому, що вводиться спеціальна величина H – граничне значення ступеня подібності 
(близькості) прецедентів з БП та поточної проблемної ситуації, яка задається експертом або 
ОПР. В результаті порівняння вибирається не один єдиний найближчий сусід (прецедент), а 
деяка множина найближчих сусідів, ступінь подібності яких більше або дорівнює граничному 
значенню S(C,T) ≥ H. Це дозволяє вирішити проблему для випадку, коли є кілька прецедентів, 
рівновіддалених від поточної ситуації в заданій метриці. Далі ОПР може бути видано множину 
знайдених прецедентів із зазначенням ступеня їх подібності з поточною ситуацією для подаль-
шого вибору найкращого рішення. 

Існують декілька методів пошуку та вилучення прецедентів і їх модифікацій. Найбільш 
розповсюджені методи це метод найближчого сусіда (NN – Nearest Neighbor), метод вилучення 
прецедентів на основі дерев рішень, метод вилучення прецедентів на основі знань, метод вилу-
чення прецедентів з урахуванням їх придатності до застосування. Як зазначено [15, 16], метод 
найближчого сусіда – найбільш популярний і він часто застосовується для пошуку прецедентів, 
для вирішення задач класифікації, регресії, розпізнавання образів і т. д. В основі методу лежить 
певний спосіб вимірювання ступеня схожості (близькості) прецеденту і поточної проблемної 
ситуації. Говорячи формально, необхідно ввести метрику на просторі параметрів (ознак, влас-
тивостей) для опису прецедентів і поточної ситуації, а потім, визначаючи на основі обраної ме-
трики відстань між точками, відповідних прецедентів, і точкою, що відповідає поточній ситуа-
ції, вибрати точку (прецедент), найближчу до поточної ситуації. 

Безумовно, ефективність методу найближчого сусіда багато в чому залежить від вибору 
метрики. Нехай задано прецедент (C) і поточна проблемна ситуація (T) в n - мірному просторі 
ознак (параметрів, властивостей), тоді ступінь подібності або близькості S(C,T) прецеденту С і 
ситуації T можна визначити, використовуючи одну з таких основних метрик, що визначають 
відстань між двома точками [15]  

евклідова метрика (евклідова відстань):  2

1

n
C T

CT i i
i

d x x


  .       (1) 

Евклідову метрику слід використовувати якщо ознаки xi однорідні за фізичним вмістом і 
мають однакову ступінь важливості для ідентифікації об’єкту. Якщо ознаки мають різну важ-
ливість, то використовується 

зважена евклідова метрика  2
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         (2) 

де wk – вага k – ї ознаки; 
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манхеттенська метрика 
1

n
C T

CT i i
i

d x x


  ;        (3) 

квадрат евклідової відстані  2
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  ;        (4) 

відстань Чебишева max C T
CT i i

i
d x x  ;         (5) 

міра близькості Журавльова 
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;   (6) 

міра подібності за Хеммінгу  С, CTn
S T

n
 ,       (7) 

де nCT – число співпадаючих ознак (параметрів) у прецеденту C і ситуації T. 
У модифікованому методі передбачені також наступні можливості. 
Врахування коефіцієнтів важливості параметрів об'єкта у відповідності з експертними 

знаннями. Коефіцієнт важливості (вага) i - го параметра позначимо wi, а його значення хай буде 
змінюватися в інтервалі від 0 до 1. За замовчуванням вага параметра вважається рівним 1, але 
експерт (ОПР) має можливість вказати необхідні на його погляд значення для коефіцієнтів ва-
жливості параметрів. Для врахування коефіцієнтів важливості параметрів при добуванні преце-
дентів з БП необхідно скоригувати значення параметрів xi, з формули (1)  помноживши їх на 
відповідні коефіцієнти wi і використовувати величини межі діапазонів параметрів для опису 
прецедентів поч

i ix w , кінц
i ix w  при обчисленні максимальної відстані dmax. 

Робота з неповною інформацією у вихідних даних. У разі відсутності значень параметрів в 
описі прецеденту передбачається, що за даними параметрами прецедент і поточна ситуація збі-
гаються, тобто C T

i ix x , а параметри з відсутніми значеннями не є важливими для даного пре-
цеденту. 

Для пошуку нежорстких обмежень до розкладу з використанням модифікованого методу 
визначення найближчого сусіда були розроблені відповідні алгоритми визначення прецедентів, 
що використовують різні метрики для визначення ступеня подібності (близькості) прецедентів 
з БП системи та поточної проблемною ситуацією. 

Розглянемо алгоритм визначення прецедентів з використанням евклідової метрики. Вхідні 
дані: поточна ситуація T (тобто повинні бути задані числові значення параметрів, що описують 
ситуацію), CL – непорожня множина прецедентів, що зберігається в БП, w1 ... wn – ваги (коефі-
цієнти важливості) параметрів, m – кількість розглянутих прецедентів з БП і граничне значення 
ступеня подібності H. 

Вихідні дані: Множина прецедентів SC (Set of Cases), які мають ступінь подібності (близь-
кості) більшу або дорівнює порогового значення H для всіх занять для яких не задані у поточ-
ному розкладі побажання кафедри, викладачів та студентів та дисципліни викладалися в попе-
редні роки. 

Проміжні дані: допоміжні змінні i, j (параметри циклу). 
Крок 1. SC = Ø, j = 1; перехід до кроку 2. 
Крок 2. Якщо j ≤ m, то вибрати прецедент Cj з БП (Cj  CL) і перехід до кроку 3, інакше 

вважати, що всі прецеденти з БП розглянуті і перехід до кроку 6. 
Крок 3. Обчислити відстань 

jC Td  в евклідовій метриці між вибраним прецедентом Cj і по-

точною ситуацією T з урахуванням коефіцієнтів важливості параметрів 

        2

1

j

j

n
C T

C T i i i
i

d w x x


  .     (8) 

Якщо значення параметра jC

ix  в описі прецеденту Cj відсутнє, то обчислити відстані 
jC Td , 

враховуючи, що jC T
i ix x , а якщо відсутнє значення параметра T

ix  в описі поточної ситуації T, 

то вирахувати відстань 
jC Td , вважаючи 
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2

max min
T min i i
i i

x x
x x


  .   (9) 

Перехід до кроку 4. 

Крок 4. Обчислити ступінь подібності  , 1 – /
jj C T maxS C T d d , враховуючи при обчисленні 

dmax ваги параметрів. 
Перехід до кроку 5. 
Крок 5. Якщо S(Cj,T) ≥ H, то витягти прецедент Cj з БП і додати в результуючу множину 

SC; присвоїти j = j + 1 і перехід до кроку 2. 
Крок 6. Якщо SC ≠ Ø, то прецеденти для поточної ситуації успішно знайдені, зберегти їх у 

таблиці побажань викладачів з позначкою автоматичного призначення і перехід до кроку 7. Ін-
акше, якщо SC = Ø і прецеденти для поточної проблемної ситуації не знайдені, видати повідом-
лення про необхідність зменшення порогового значення H і перехід до кроку 7. 

Крок 7. Якщо множина прецедентів для всіх дисциплін не вичерпана, перехід до кроку 2, 
інакше - кінець алгоритму. 

Зазначимо, що знайдені прецеденти можуть бути впорядковані за спаданням їх значень 
ступенів схожості з поточною ситуацією і диспетчер може з урахуванням власного досвіду ви-
брати найбільш відповідні прецеденти і на їх основі отримати рішення (діагноз і рекомендації) 
для поточної проблемної ситуації. Зауважимо також, що для обчислення відстані (8) можуть 
бути використані і інші з розглянутих показників (формули (2)-(7)), вибір яких робиться з 
урахуванням специфіки проблемної області.  
, 

Що стосується алгоритму, що базується на міру подібності за Хеммінгом, то його відмін-
ність від розглянутого вище алгоритму полягає в тому, що на кроці 3 визначається не відстань 
між прецедентом та поточною ситуацією, а кількість параметрів 

jC Tn , значення яких у прецеде-

нту і поточної ситуації збігаються. Цей алгоритм може працювати із символьними значеннями 
параметрів в описі прецедентів і проблемної ситуації. Перед виконанням обчислень значення 

jC Tn  повинно бути обнулено ( 0
jC Tn  ). Крім того, для врахування коефіцієнтів важливості при 

збігу значень параметрів значення 
jC Tn  не збільшується на одиницю, а на wi. 

У разі відсутності значення параметра jC
ix  в описі прецеденту Cj передбачається, що 

jC T
i ix x  і 

jC Tn  збільшується на wi, а у разі відсутності значення параметра T
ix  в описі поточної 

ситуації T, передбачається, що jCT
i ix x  і значення 

jC Tn  не змінюється. Далі на кроці 4 обчислю-

ється міра подібності за Хеммінгом, а решта кроків алгоритму залишаються без змін. 

 о
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. (10) 

Необхідно відзначити, що в алгоритмах визначення прецедентів для врахування коефіцієн-
тів важливості параметрів може виконуватися попередній етап (крок 0) для коригування зна-
чень меж діапазонів параметрів і самих параметрів, що виключає необхідність в подальшому 
врахування коефіцієнтів важливості при пошуку прецедентів. 

Наведена методика дозволить зменшити кількість операцій введення нежорстких обме-
жень. Обмеження реалізовані у розкладах попередніх періодів будуть занесені до бази даних 
автоматично. Безумовного введення будуть потребувати тільки ті обмеження, що стосуються 
нових дисциплін, або потребують змінення на нові значення. Обмеження введені для поточного 
розкладу мають пріоритет перед сформованими автоматично. 

По закінченню навчального року виконується процедура архівування розкладу (див. рис. 1). 
Розклад приводиться до неявного вигляду, тобто посилання на конкретну академічну групу 

замінюється на спеціальність і семестр. Наприклад, група СУА-13-1 буде замінена на спеціаль-
ність СУА та семестр 3 (для осіннього семестру 2014-2015 навчального року) та семестр 4 (для 
весняного семестру). 
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Рис. 1. Алгоритм формування побажань 
викладачів та рекомендованих аудиторій 

Перед початком складання роз-
кладу на поточний навчальний рік 
для кожного заняття виконується 
вибірка даних на всю глибину архі-
ву у розрізі викладач – аудиторія – 
день тижня – пара (блоки 2-4, рис. 
1). У випадку, коли викладач з архі-
вного запису співпадає з виклада-
чем поточного заняття для нього 
визначаються аудиторії що рекоме-
ндуються для розкладу та день про-
ведення занять і пару, інакше ви-
значаються лише аудиторії (блоки 
10-12, рис. 1). 

По закінченню перевірки ар-
хівних записів для поточного за-
няття дані по заняттю угрупову-
ються і сортуються по зменшенню 
частоти використання відповідної 
аудиторії чи часу проведення за-
нять (блок 8, рис. 1). На основі цієї 
вибірки формується список бажа-
них аудиторій для проведення по-
точного заняття (блок 9, рис. 1). 

Після закінчення сканування всіх занять для поточного розкладу виконується угрупування 
сформованих списків у розрізі викладач – день тижня – пара занять і формуються побажання 
викладачів щодо днів та пар занять, вільних днів (блок 5 – 6, рис. 1). 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Практичне використання розробленої 
системи показало, що якість складеного розкладу в значній мірі залежить від кількості і якості 
побажань викладачів та обмежень введених в систему. Маючи базу даних розкладів за 
попередні роки можливо, до деякої міри, автоматично сформувати та доповнити побажання 
викладачів, що безумовно підвищить якість розкладу занять. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССА ИХ РАЗРАБОТКИ 

Цель. Целью работы является посроение моделей программных продуктов и процесса разработки программ. 
Рассматривается проблема моделирования программных систем. Предложены  значимые характеристики программ-
ных систем,  которые необходимо отобразить в модели. Выделены зависимости критериев и этапов разработки. Ана-
лизируется  такая  единица измерения временных показателей программирования, как человеко-месяц.  Ясно, что 
стандартные методы математического программирования, дифференциального исчисления и теории множеств огра-
ничены в использовании при построении моделей  программных систем . Необходим подход на основании комбини-
рованного метода. 

Методы.  Для решения поставленных задач используются методы аналитического и статистического имитаци-
онного моделирования процесса разработки программных систем. Применены элементы агрегирования и комбини-
рования.  

Научная новизна.  Предложены  варианты  элементов моделей  программных систем. Рассмотренны модели 
этапов разработки программного обеспечения. 

Практическая значимость.  Предложенные  модели  можно использовать для общей оценки качества програ-
ммных систем, рассчетов прогноза  трудозатрат разработок, сложности программ, стоимости и времени программи-
рования и др.  

Результаты.  Построены варианты элементов моделей  программных систем. Отмечены показатели, оказы-
вающие влияние на производительность программистов.  Систематизированы  количественные оценки процесса 
программирования. Выделены взаимосвязи показателей. 

Ключевые слова: моделирование,  программные системы, оценивание, производительность, программные 
ошибки,  время разработки,  человеко-месяц. 

 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Структуры современных 

технических систем отличаются большим разнообразием и сложностью. В связи с этим перед 
разработчиками систем возникает ряд серьезных проблем, связанных с проведением качествен-
ного и количественного анализа эффективности функционирования систем. 

Анализ технологического опыта лидеров производства программных продуктов показыва-
ет, насколько дорого обходится несовершенство прогноза  трудозатрат, сложности программ, 
негибкость контроля и управления, приводящие  к последующей трудоемкой его переделке. 
Эти обстоятельства, требуют тщательного отбора методик, моделей, методов оценки качества 
программных систем.  

Постановка задачи. Повышение требований к функционированию влечет за собой совер-
шенствование средств и методов изучения и разработки программных систем. Фредерик Брукс 
отмечает: “Слабо развиты наши методы оценок”. В методах оценок достигнутый результат 
подменяется затраченными усилиями. Кроме этого, типовые методы и средства, используемые 
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в других инженерных дисциплинах, при разработке программного обеспечения почти не при-
меняются.  Это могло бы обеспечить ускорение создания и повышение качества программ. 

Для анализа, при обнаружении дефектов в системах, целесообразнее использовать модели 
систем. Поэтому совершенствование методов и средств моделирования программного  обеспе-
чения является актуальной задачей.  

Сложности при моделировании программных систем обусловлены: разнородностью эле-
ментов, изменчивостью структуры, разнообразием режимов работы, сложностью программного  
обеспечения и др. Для моделирования сложных программных систем непригодны или ограни-
чены в применении методы математического программирования, дифференциального исчисле-
ния и теории множеств. 

Изложение материала и результатов. В моделях необходимо учитывать: производитель-
ность программистов, частоту программных ошибок, методы оценок. Кроме этого желательно 
учитывать: ясность цели (в  виде коэффициента), человеческий ресурс, время, интенсивность 
обмена информацией, адекватность технологий, сложность программной системы.  

Аналитический вариант модели программных систем 
При моделировании процесса создания программных систем, особенно их временных по-

казателей, оценивания и планирования,  используют  такую единицу измерения как человеко-
месяц. Мы считаем, что эта единица измерения не всегда соответствует действительности.  
Моделировать стоимость  программного продукта, как произведение числа занятых на число 
месяцев работы над программой можно в том случае, когда работники последовательно не со-
гласовывают результаты. Если модель взаимодействия при разработке программной системы 
имеет вид представленный на рис.1, то затраты возрастают как  n(n-2)/2 [1]. 

Рис.1 Модель согласования информации 
между программистами 

При построении модели  процесса 
разработки программного обеспече-
ния используют следующее эмпири-
ческое правило [1]: 

на планирование – 1/3 времени 
разработки; 

на написание программ – 1/6 вре-
мени разработки; 

на тестирование компонентов и предварительное системное тестирование – 1/4 времени 
разработки; 

на системное тестирование при наличии всех компонентов –  1/4  времени разработки. 
При построении модели временных затрат на разработку необходимо учитывать: затраты 

времени на планирование, написание программы,  время на обмен информацией, время на со-
ставление документации, тестирование, время на отладку, системную интеграцию, обучение.   

При построении  модели временных затрат на разработку программного продукта, которая  
бы максимально точно описывала процесс разработки, необходимо добавить время на сбои 
программного и аппаратного обеспечения, срочные  мелкие задания, составление бюрократи-
ческих бумаг, болезни, личное время. Все это может занимать до 50 % времени на программи-
рование и отладку. 

Время решения задач ограничено уравнением продуктивности 
Время решения задачи = (частота)i  (длительность)i. 

При построении модели  стоимостных показателей учитывают, что стоимость сопровожде-
ния составляет 40% стоимости разработки [1] (). 

Выделим некоторые моменты, которые надо учитывать при построении модели программ-
ного продукта: 

нельзя строить модель разработки по части относящейся к написанию программы,  ведь эта 
часть только 1/6 всего процесса; 

нельзя модели и оценки малых программ использовать для сложных и больших программ-
ных систем; 
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надо учитывать, что при сопровождении, исправление ошибок влечет появление новых с 
вероятностью 0,35. 

Практика показала, что объем работ растет как степенная функция размера программного 
продукта [1] 

Объем работ = (константа)  (количество операторов в программе) 5,1 . 
Учитывая указанные соотношения можно предложить следующие модели. 

Стоимость программного продукта=(число занятых умноженное на число месяцев работы) n(n-2)/2; 

Пусть: 
стоимость  программного продукта – S; 
число занятых – n;  
число месяцев работы – m; 
стоимость сопровождения  – Ssp. 
С учетом () получаем, полная стоимость равна 

S = nmn(n-2)/2 + Ssp= nmn(n-2)/2 + 0,4nmn(n-2)/2= 0,7n2m(n-2). 
Модель  процесса разработки программного продукта можно представить в следующем 

виде  
Время разработки = Количество дней планирования+ 

+Количество дней на написание программ+  
+Количество дней на тестирование компонентов и предварительное системное тестирование + 

+Количество дней на системное тестирование при наличии всех компонентов. 
Пусть временя разработки – T . С учетом эмпирического правила можно записать:   
количество дней на планирование –  p = 1/3  времени разработки; 
количество дней на написание программ – r = 1/6 времени разработки; 
количество дней на тестирование компонентов и предварительное системное тестирование 

– x=1/4 времени разработки; 
количество дней на системное тестирование при наличии всех компонентов – y=1/4  време-

ни разработки. 
Тогда T=p+r+x+y ; а с учетом эмпирического правила можно записать так: 

T=1/3T+1/6T+1/4T+1/4T. 
Но в модели надо так же учитывать: 
время на обмен информацией – tо; 
время на составление документации – ts; 
время на отладку – tot; 
время на обучение персонала –  tob. 
Время на сбои программного и аппаратного обеспечения, время на срочные  мелкие зада-

ния, время на составление бюрократических бумаг, болезни, личное время и т.п. – ttp=1/2(r+tot). 
Тогда можно записать 

T=p+r+x+y+ tо+ ts + tot+ tob + ttp = p+r+x+y+ tо+ ts+ tot+ tob+1/2(r+tot)= 
=p+1,5r+x+y+ tо+ ts+1,5tot+ tob. 

Для обеспечения моделирования без ощибок можно использовать процедуру разработки, 
которую годами используют лучшие прграммисты – модель нисходящего проектирования. 

В этом случае модель делится на модель архитектуры, модель разработки, модель реализации. 
При нисходящем проектировании можно уменьшить количество ошибок т.к.: 
прозрачность структуры облегчает формулировку требований к модулям и функциям; 
помогает избежать системных ошибок; 
скрытие деталей помогает увидеть ошибки в структуре; 
тестирование можно выполнять после каждого шага подмодели. 
При моделировании сложности программного продукта надо учитывать, что программы 

принципиально отличаются от других объектов созданных человеком, которые имеют повто-
ряющиеся части в большом количестве. В программе эти части объединяются в подпрограммы. 
Поэтому сложность программных систем очень зависит от их размеров.  У программных сис-
тем число возможных состояний на несколько порядков выше, чем у самых сложных уст-
ройств. А эти состояния надо понять, описать, тестировать. При увеличении размеров про-
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граммы, ее элементы взаимодействуют нелинейно, следовательно, сложность растет быстро. 
Сложность программ это важное их свойство.  

Сложность -  причина многих ошибок в программе; 
сложность -  причина повышения стоимости разработки; 
сложность -  причина не выполнения графика разработки; 
сложность -  причина трудности вызова функций; 
сложность -  причина трудности развития программ; 
сложность -  причина нарушения систем защиты; 
сложность -  причина технических проблем; 
сложность -  причина нагрузки при обучении персонала. 
Поэтому создавая упрощенную модель программы нельзя игнорировать сложность, так как 

на ней замыкаются многие другие характеристики. Иначе модель потеряет важнейшие свои 
свойства – адекватность и информативность. 

Необходимой харатеристикой, которую надо рассмотреть в модели, является время реак-
ции системы. Оно не должно быть меньше порога скорости человеческого восприятия, что рав-
но 100 миллисекунд.   

При моделировании надо учитывать, что для создания системного программного продукта 
надо в 9 раз больше напряжения от разработчиков, чем для прикладного. 

Метод статистического моделирования программных систем. Это один из вариантов 
построения модели программной системы. Структура программной системы является основой 
для построения ее математической модели. Основываясь на структуре системы, строим ее ими-
тационную модель. Статистическим  имитационным моделированием называется следующая 
последовательность действий: 

многократный прогон модели; 
накопление результатов прогонов; 
статистическая обработка накопленных результатов; 
расчет средних значений необходимых характеристик; 
расчет математических ожиданий искомых характеристик. 
Статистическое моделирование может быть организовано по принципу приращения време-

ни, по принципу особых состояний, по принципу логико-вероятностного моделирования. В 
нашей работе использован принцип приращения времени, т.к. два следующих принципа, хоть и 
уменьшают машинное время обработки, но требуют построения сложных подмоделей, что в 
итоге сводит на нет выигрыш во времени. Данный принцип  основан на следующем алгоритме: 
ввод исходных данных; формирование исходных условий; формирование случайных событий; 
приращение времени; прогон системы; анализ результатов; статистическая обработка; проверка 
достижения нужного числа прогонов и результатов; анализ окончания моделирования; доку-
ментирование. 

При изучении программных систем, определении их сложности, надежности и других ха-
рактеристик, оптимально применение комбинированного моделирования. Для определения и 
исследования системных показателей применяем  статистическое моделирование, для опреде-
ления и изучения верификационных характеристик, цикломатического числа - строим графиче-
скую модель в виде управляющего графа. При построении комбинированной математической 
модели программных систем возможно так же, использование метрики сложности по Холстеду: 
Словарь программы: n=n1+n2;  

длина программы:  N=n1 log1(n1)+n2 log2(n2); 
объем программы:  V=N log2(n); 
прогноз числа ошибок: B=Nlog2 (n) / 3000; 
индекс сопровождаемости кода: MI=MAX(0, (171–5,2ln(V)–0,23CC–16,2ln(LoC))100/171); 
время  программирования  программы:  

T=(n1N2 (n1log2(n1)+n2log2 (n2))log2(n1)/2 n2 S, 
где S – число Страуда; CC – Цикломатическая сложность; LoC – количество строк кода; n1–  
число операторов; n2 –  число операндов. Объединив аналитический и статический вариант мо-
дели можно получить уточнения в моделировании. 

Выводы и направленность дальнейших исследований. Полученные элементы модели 
облегчат разработчикам программных систем и аналитикам решение проблем, связанных с 
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проведением качественного и количественного анализа эффективности функционирования сис-
тем, прогноза  трудозатрат, времени разработки и стоимости программмирования. При по-
строении моделей объединены несколько методов моделирования и опыт ведущих отечествен-
ных  и зарубежных программистов.  Модели требуют доработки с учетом тех закономерностей, 
которые были отмечены в статье, но не учтены в моделях, а так же иных положений не учтен-
ных в ней. В перспективе возможны построения элементов моделей сложности программных 
систем, моделей расчета количества возможных ошибок (отличной от модели Холстеда) и т.п. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МНОГОФАКТОРНАЯ ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ  
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
Цель. Целью настоящей работы является совершенствование методики геометризациии качественных показа-

телей железорудных месторождений для построения такой горно-геометрической модели месторождения, которая 
давала бы возможность описать закономерности размещения важнейших качественных показателей в пространстве с 
тем, чтобы спрогнозировать их изменение в процессе развития горных работ. Особенно важным аспектом примене-
ния геометризации месторождений железорудных полезных ископаемых является горно-геометрическое прогнози-
рование их качественных показателей для решения заданий перспективного и текущего планирования с тем, чтобы 
наладить с максимальной эффективностью работу горнодобывающего предприятия в режиме усреднения качества 
руды и повысить рационализацию освоения месторождения. 

Методы исследования. Задача работы определила применение комплексного метода исследований, включаю-
щего проведение теоретических исследований, лабораторные и промышленные эксперименты. При проведении от-
дельных исследований были использованы геостатистические методы и методы программирования для ЭВМ. 

Научная новизна. Описан многомерный эвристический алгоритм прогнозирования, эффективно реализующий 
уравнения математической модели многомерного случайного геохимического поля, путем использования предло-
женного полинома произвольной степени. Показано, что в качестве математического описания элементов прогнози-
руемого горного массива целесообразно принимать систему уравнений многомерного случайного геохимического 
поля. Установлено, что в качестве метода обработки маркшейдерско-геологической информации, полученной по 
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нерегулярной разведывательной сети целесообразно использовать метод крайгинга. 
Практическое значение. Практическое значение работы заключается в разработке горно-геометрического ме-

тода прогнозирования качественных показателей железорудных залежей, позволяющего определять перспективные 
направления развития горных работ и решать задачи перспективного и текущего планирования по результатам, по-
лученным при геометризации. 

Результаты. Предложено решение актуальной научной задачи, имеющей важное народнохозяйственное значе-
ние, заключающейся в разработке горно-геометрического метода прогнозирования качественных показателей желе-
зорудных месторождений, реализованного в математической модели многомерного случайного геохимического по-
ля. Для реализации этой модели описан новый математический метод, являющийся многомерным эвристическим 
алгоритмом прогнозирования. Ввиду того, что на месторождениях Кривбасса детальная геологическая разведка ве-
дется, как правило, с помощью нерегулярной сети скважин, метод крайгинга является наиболее приемлемым для 
оценки и повышения достоверности исходной геологической информации. Фактически получены результаты, по-
зволяющие описывать случайные функции с несколькими компонентами, имеющими стационарные приращения. 
Каждая последующая гипотеза обобщает предшествующие. Точно так же и сама теория пространственных перемен-
ных включает все ранее перечисленные случаи. По сути, гипотеза универсального крайгинга характеризует распре-
деление пространственных переменных месторождения, описываемого случайным многомерным геохимическим 
полем. 

Ключевые слова: геометризация, горно-геометрические методы прогнозирования, вариограмма, крайгинг, 
многомерное случайное геохимическое поле, эвристические алгоритмы прогнозирования. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В связи с исчерпанием 
минеральных ресурсов, в том числе и железных руд, возникает проблема, связанная с повыше-
нием стоимости их отработки. Усугубляется она, кроме всего прочего, отсутствием в настоя-
щее время достаточно надёжных способов прогнозирования качественных показателей добы-
ваемых железных руд. Таким образом, разработка подобных способов является первоочередной 
задачей геометризации месторождений полезных ископаемых как отрасли маркшейдерии. 
Должны быть учтены все параметры, влияющие на функцию размещения качественных показа-
телей. 

Геометрические графики, отображающие качественные показатели месторождений, дают 
возможность установить определенную зависимость между компонентами, которые входят в 
состав полезного ископаемого, и, тем самым, обнаружить характер размещения этих компонен-
тов. Последнее имеет существенное значение при проектировании разработки месторождения и 
его эксплуатации. Имея такие графики, можно планировать добычу полезной ископаемые с оп-
ределенным составом, необходимым для технологического процесса его переработки. 

Особенно важным аспектом применения геометризации месторождений железорудных по-
лезных ископаемых является горно-геометрическое прогнозирование их качественных показа-
телей для решения заданий перспективного и текущего планирования с тем, чтобы наладить с 
максимальной эффективностью работу горнодобывающего предприятия в режиме усреднения 
качества руды и повысить рационализацию освоения месторождения. 

Анализ исследований и публикаций. Детальный анализ современных представлений о 
геометризации месторождений твердых полезных ископаемых показал, что прогнозные горно-
геометрические планы и разрезы, изображающие пространственное размещение различных по-
казателей месторождения и использующихся для перспективного и текущего планирования 
горных работ, строятся с использованием количественных геологических методов прогнозиро-
вания. Общим недостатком прогнозирования с помощью градиента поля, прогнозно-
динамического метода построения функций, методов аналитического и цифрового моделиро-
вания функции размещения показателей является тот факт, что на месторождениях с высокой 
изменчивостью характера залегания полезной ископаемые эти методы не дают ожидаемых от 
них высоких результатов, не удовлетворяют требованиям точность прогноза и не дают возмож-
ности учесть влияния на прогноз «ураганных» значений проб. Все эти методы являются одно-
мерными или двумерными, что не дает возможности в полном объеме раскрыть закономер-
ность размещения полезного ископаемого. Использование для построения моделей месторож-
дения принципов эвристической самоорганизации математических моделей сложных систем 
исключает ряд вышеперечисленных недостатков. Одному из наиболее точных из этих методов, 
методу группового учета аргументов, свойствен такой недостаток, как большой объем подгото-
вительных работ. Этим методам также свойственны недостатки вышеописанных методов, по-
скольку за исходную принимается функция, уже имеющая начальный вид (полином, ряд Фу-
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рье). Но сам принцип эвристической самоорганизации представляется наиболее приемлемым 
для прогнозирования качественных показателей железорудных месторождений. 

Постановка задачи. Задачей геометризации, на современном этапе развития горной науки, 
является построение такой горно-геометрической модели месторождения, которая давала бы 
возможность описать закономерности размещения важнейших качественных показателей в 
пространстве с тем, чтобы спрогнозировать их изменение в процессе развития горных работ. 

Изложение материала и результаты. В качестве примера рассмотрим Скелеватское ме-
сторождение железистых кварцитов. На этом месторождении разрабатывается железистый го-
ризонт - PR1sx4f. К нему относятся семь геологических подгоризонтов, из которых в продуктив-
ную толщу входят пять - PR1sx4f2, PR1sx4f3, PR1sx4f4, PR1sx4f5, PR1sx4f6. Также выделяются два под-
горизонта - PR1sx4f1 и PR1sx4f7, которые в разработке участия не принимают из-за высокой неод-
нородности пород в них. 

На месторождении железистых кварцитов существует тесная связь между содержанием в 
руде железа магнетитового и выхода концентрата из руды. В свою очередь содержание железа 
общего связано с содержанием железа магнетитового. Пробы, в большинстве случаев, берутся 
по содержанию железа общего и железа магнетитового. Поэтому нужно найти зависимости 
между содержанием этих компонентов, и технологическими показателями добываемых руд. 

Перед статистической обработкой геологические данные нужно привести к одинаковому 
уровню точности, так как они определяются в целом по взрывным блокам разной площади, и к 
окну сглаживания, размеры которого определяются в пределах месторождения, или его участ-
ка. Размеры окна сглаживание должны учитывать изменчивость и радиусы корреляции за на-
правлениями. 

Выделяются участки, на которых изменчивость средних содержаний показателей имеет за-
кономерный характер. 

Часто имеют место нерегулярные буровые сети, имеющие, однако, «равномерную плот-
ность» – внутри каждой ячейки случайно размещена скважина. В этом случае по определению 
дисперсия оценивания содержаний в ячейках сети по содержаниям в случайных скважинах 
внутри ячеек есть величина, которую мы называем «дисперсией точки в ячейке» и обозначаем 
как 2(0|B), где В – ячейка. Для быстрой прикидки без сложных вычислений будем иметь в ви-
ду, что эта дисперсия является F(В) – функцией и что линейный эквивалент l ячейки сети пред-
ставляет собой ее диагональ. Тогда F(B) = F(l) = Al/3, если А – угол наклона вариограммы. При 
общем оценивании рудного тела в качестве оценки среднего содержания используем среднее 
арифметическое по N имеющимся пробам. Тогда дисперсия оценивания равна 2(0|B)/N. 

Когда невозможно построить сеть, на каждую ячейку которой приходится одна скважина, 
возникает задача подбора весовых коэффициентов для содержаний в каждой скважине. Чаще 
всего наиболее высокая плотность бурения характерна для площадей с повышенными содер-
жаниями полезных компонентов. Если просто осреднять содержания по всем скважинам, то это 
приведет к систематическому завышению запасов. Простой путь для получения несмещенных 
оценок среднего содержания по месторождению заключается в рассмотрении только тех проб, 
которые образуют сеть с равномерной плотностью. Разрежение сети не позволяет, однако, пол-
ностью использовать имеющуюся информацию. Таким образом, получение наилучшей оценки 
среднего содержания упирается в проблему оптимального взвешивания имеющихся данных. 
Эта проблема называется проблемой крайгинга и состоит в следующем. 

Рассматривая блок V, имеющий точное неизвестное содержание Z(V), и множество проб с 
известными содержаниями Z(xi), i = 1, .., п, необходимо найти такое множество весовых коэф-
фициентов ai, i = l, ..., п, благодаря которым среднее взвешенное 




n

i
ii xZaZ

1

* )(       (1) 

является наилучшей оценкой содержания Z(V). «Наилучшее» может быть определено многими 
путями. Естественный путь определения качества оценочной процедуры заключается в нахож-
дении дисперсии ошибок, которые при этом совершаются. Дисперсия оценивания содержания 
Z(V) посредством Z* равна 

  


n
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где 2
V  обозначает var[Z (V)] –дисперсию содержаний в блоках, подобных изучаемому блоку V;  

обозначает cov[Z(V), Z(Xi)] – ковариацию содержаний в блоке V и пробе Хi, 
ji XX  обозначает 

cov[Z(Xi), Z(Xj)] – ковариацию содержаний в пробах Xi и Xj. 
Так как все эти величины  могут быть найдены на основе вариограммы, становится воз-

можным минимизировать 2
e , варьируя значения коэффициентов аi, чтобы найти то взвешен-

ное среднее, которое имеет наименьшую дисперсию погрешностей. Это составляет основу раз-
виваемых представлений. 

Итак, определим в качестве лучшей такую линейную оценку, которая имеет наименьшую 
дисперсию. Этого, однако, недостаточно. Требуется также, чтобы в среднем значения, которые 
надо найти, были равны реальному значению, т. е. не приводили к систематическому его завы-
шению или занижению. Это – условие несмещенности. Несмещенность означает, что должно 
иметь место соотношение Е(Z*) = m, а это в свою очередь требует, чтобы  

i
ii mxZaE )]([  или 

 
i

iii mXZaEa )]([ . Так как E[Z(Xi)] = m, то должно быть  
i

ia 1. Оба условия и определяют 

лучшую линейную несмещенную оценку. 
Этот метод дает возможность оценки исходной маркшейдерско-геологической информа-

ции с минимальными ее потерями и искажениями. Метод крайгинга решает основные задачи: 
определение оценки запасов руды и определение точности этой оценки при использовании не-
регулярных геологоразведочных сетей низкой плотности. 

Метод крайгинга позволяет получать несмещенные оценки, имеющие минимальные диспер-
сии погрешностей и дает результаты наиболее близкие к условному математическому ожида-
нию, в силу чего является наиболее точным из известных способов интерполяции и оценки ис-
ходной маркшейдерско-геологической информации. 

Горно-геометрические графики размещения параметров месторождения нашли широкое 
применение при решении большого круга практических задач разведки, проектирования и экс-
плуатации месторождения, однако в ряде случаев они не удовлетворяют требованиям практики 
как по своей точности, так и по эффективности использования для своего построения геолого-
маркшейдерской информации. Основная причина такого положения заключается в том, что ос-
новная масса методов геометризации основаны на упрощенном представлении математической 
модели размещения параметра как геохимического поля и случайного геохимического поля. 

Закономерность размещения параметра Р в зависимости от координат пространства x, y, z и 
времени t может быть описана функцией общего вида (геохимическое поле П.К. Соболевского) 

),,,( tzyxfP  ,     (3) 

При наличии случайности в размещении параметра (Р) математическую модель его разме-
щения можно записать так (случайное геохимическое поле) 

)(),,,( ptzyxfP  ,     (4) 

где  )();();();()( ppppp izyx  ; x(p), y(p), z(p), i(p) – дисперсии параметра по координа-

там пространства и времени i. 
Эти модели, с помощью которых был решен ряд крупных теоретических и практических за-

дач, на современном этапе уже нельзя считать адекватными по сложности исследуемым объ-
ектам. Поэтому и существующие методы геометризации имеют ряд серьезных ограничений, 
которые либо не могут быть устранены принципиально в рамках применяемых математических 
моделей, либо вызывают при этом большие трудности теоретического и практического харак-
тера. 

Кроме того, применяемая при построении горно-геометрических графиков главным образом 
линейная интерполяция может приводить к значительным ошибкам определения параметра в 
межскважинном пространстве. Использование для этих целей других степеней интерполяции 
(квадратичной, кубичной и т.д.) тоже не всегда дает хороший результат, так как отсутствуют 
надежные приемы установления степени интерполяции, соответствующей сложности изобра-
жаемой поверхности. К тому же построение графических моделей с нелинейной интерполяцией 
весьма трудоемко. 

Вышеизложенное заставляет искать более совершенную и сложную модель размещения па-
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раметра и основанные на ней новые методы решения большого круга горно-геометрических 
задач. Такой моделью является многомерное случайное геохимическое поле. Эта модель пре-
емственна, сна является логическим развитием и усложнением уже существующих математи-
ческих моделей размещения. 

Криворожские месторождения железных руд имеют весьма неоднородное геологическое 
строение. Закономерности размещения показателей имеют многофакторный характер. Поэтому 
для их описания в качестве математической модели принимается многомерное случайное гео-
химическое поле 

 )()( ppfP  , (5) 

где  mppptzyxp ,...,,,,,, 21  и  pmppizyx ppppp  ;...,;);();();();()( 21 . 

Из уравнения (3) следует, что значение геологического параметра Р складывается из много-

мерного вектора )( pf , описывающего закономерность размещения параметра в зависимости 

от входящих в )( pf  пространственно-временных координат x, y, z, t и других геологических 

параметров р1; р2; р3; ...; рm, а также многомерной дисперсии размещения )( p . 
Практическое построение модели (5) возможно с использованием принципов эвристической 

самоорганизации математических моделей сложных систем. В качестве примера рассмотрим 
метод группового учета аргументов (МГУА). 

Идея метода заключается в том, что математическая модель сложной системы строится по-
степенно, в процессе так называемой многорядной селекции. Перед построением модели зада-
ются список возможных аргументов уравнения и элементов будущего уравнения (опорная 
функция). В соответствии с алгоритмом по предложенным критериям селекции путем много-
кратных переборов конструируется такой вид уравнений (подбираются его переменные и ко-
эффициенты), которые оптимальным образом отвечают сложности (изменчивости) и изученно-
сти моделируемого объекта. 

В процедуре МГУА вся исходная информация 
  n

iiP 1 ;  nijx 1 , 

где Р – прогнозируемый показатель; x ={х1, х2,..., хm} – возможные аргументы прогнозных урав-

нении; i= 1, 2,..., n – точки наблюдения показателей Р и x , разбиваются на две совокупности: 

Обучающую  r
iiP 1 ;  rijx 1  и контрольную  k

iiP 1 ;  kijx 1 , причем r+k=n. 

На первой совокупности точек уравнение строится (модель обучается), на второй, являю-
щейся внешним дополнением, контролируется качество получаемого уравнения, его прогно-
стические свойства. 

Важной особенностью МГУА является то, что полное многомерное описание природного 
объекта заменяется несколькими рядами специально выбранных частных описаний (опорных 
функций), составленных для пар входных аргументов 
 Р=аo+a1xg+a2xc; 
 Р=аo+a1xg+a2xc+a3xgxc;  (6) 
 Р=аo+a1xg+a2xc+a3xgxc+ 2

4 gxa + 2
5 cxa . 

Построение математической модели начинается с вычисления по методу наименьших квад-
ратов (МНК) коэффициентов любого из частных описаний на точках обучающей совокупности: 

   21
1

11 , xxfP  ;   21
1

22 , xxfP  ,   mmss xxfP ,1
1

 , (7) 
где s=c2

m; (1) – номер ряда селекции. 
На контролирующих точках, не участвующих в вычислении коэффициентов этих моделей, 

проверяется их качество по критерию среднего квадратического отклонения измеренных Рi от 
вычисленных Рвi, по уравнениям (7) значений прогнозируемого показателя 

 
  




k

i
ik

k 1

21 1  ; в
iii PP  . (8) 

Далее все уравнения (7) ранжируются по критерию (8) и лучшие из них (по минимальным 
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значениям k ) принимаются в качестве аргументов в уравнение (6) на втором ряду селекции 
модели, после чего на точках обучающей совокупности вычисляются коэффициенты новых за-
висимостей 

   21
2

11 , PPfy  ;   31
2

22 , PPfy  , ...,   TTVV PPfy ,1
2

 . (9) 
На точках контролирующей совокупности вновь вычисляется для каждого уравнения (9) 

критерий 
 2
k  (8), по нему ранжируются и отбираются Т лучших уравнений. Если 

   21

minmin kk   , 
то необходимо перейти к третьему ряду селекции, на котором все описанные процедуры повто-

ряются. Построение модели ведется до тех пор, пока не выполняется неравенство 
   j

k
j

k minmin

1
 


. 

Сложность конструируемого уравнения увеличивается от ряда к ряду селекции – растет чис-
ло входных переменных и их степень. При применении первого описания из (6) возрастает 
только число учитываемых аргументов, второго и третьего – еще и степень. 

Каждое частное описание (6) является функцией двух переменных, что позволяет строить 
надежные зависимости по малому числу экспериментальных точек (7–10 точек). Полученные 
описанным способом математические модели типа (5) являются оптимальными как по сложно-
сти, так и по изученности прогнозируемого показателя и связанных с ним аргументов. Метод 
позволяет выбрать из большого числа аргументов системы «месторождение» только те, кото-
рые действительно связаны с прогнозируемым показателем, и установить вид и силу этой свя-
зи. Найденным уравнением описывается закономерность размещения прогнозируемого показа-
теля. Величина (8) оценивает ошибку прогноза по этому уравнению и является многомерной 
дисперсией модели. 

Подготовительные операции включают в себя выделение для прогноза геологически одно-
родных районов, выбор пространства переменных, необходимых для составления прогнозного 
уравнения, и выбор точек обучающей и контролирующей совокупностей. 

Этап выделения однородных геологических районов необходим для повышения точности 
прогнозных уравнений. Районы следует выделять по категориям разведанности, по крупным 
тектоническим нарушениям, по линии выклинивания пласта, геологическим типам руд и т. п. 
Следует иметь в виду, что с уменьшением величины района (числа разведочных скважин) 
уравнение будет точнее описывать локальную закономерность на прогнозируемом участке, но 
будет малопригодно для выделения более общих закономерностей по всему добычному полю. 
Обратная картина будет наблюдаться при увеличении прогнозируемой площади (числа раз-
ведочных скважин). Метод позволяет находить коэффициенты уравнения даже по 8 – 10 точкам 
замера показателя. Однако из опыта оптимальное число разведочных точек в однородном рай-
оне лежит в пределах 20 – 40 скважин. 
Пространство переменных, необходимое для составления прогнозного уравнения, выбирается 
из соображений возможных генетических взаимосвязей с прогнозируемым показателем. В на-
шем случае в соответствии с геологическими концепциями генетического единства пород, уча-
ствующих в формировании Скелеватского месторождения железистых кварцитов, а также ис-
ходя из необходимости спрогнозировать технологические параметры добываемых руд, в каче-
стве возможных аргументов прогнозных уравнений принимаются такие показатели, как содер-
жание общего железа в рудах (Feобщ), железа магнетивого (Femt) и выход концентрата (). Это 
обосновано тем, что показатели имеют закономерный характер размещения, подтверждённый 
данными статистической обработки. 

Исходя из вышеизложенного, метод группового учета аргументов представляется весьма 
перспективным. Основным его недостатком является весьма большой объем подготовительных 
работ. 

Многомерный эвристический метод прогнозирования (МЭАП), с максимальной эффектив-
ностью реализующий уравнения математической модели многомерного случайного геохимиче-
ского поля в меньшей мере подвержен недостаткам известных количественных методов про-
гнозирования. 

Суть алгоритма заключается в нахождении оптимального вида функции размещения пока-
зателя, что дает минимальное отклонение суммы абсолютных величин вычисленных значений 
от фактических 
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 (12) 

где a, b, c, d, k, h – числовые коэффициенты. 
Коэффициенты и степени выражения (10)-(12) могут иметь как целочисленное, так и дроб-

ное или отрицательное значение. Степени, в свою очередь, могут быть функциями того же ви-
да, что и все выражение. Повышение порядка степеней не ограничено, как не ограничено и ко-
личество переменных, которые добавляются в выражение. 

Методика использования алгоритма заключается в следующем. На месторождении есть 
сеть скважин детальной разведки. Необходимо найти функциональную взаимосвязь между ка-
чественными показателями, которые определены по скважинам, и содержанием железа магне-
титового во взорванной массе, а затем распространить ее на неразработанные участки место-
рождения. В межскважинном пространстве значения показателей, полученных по скважинам 
детальной разведки, интерполируются на точки с известным значением железа магнетитового 
во взорванной массе, и принимаются как аргументы. За аргументы выражения (10)-(12) в пер-
вую очередь целесообразно принимать те показатели, которые имеют с прогнозируемым пока-
зателем похожий закон распределения, как такие, которые с большей вероятностью имеют за-
кономерность с размещением прогнозируемого показателя. В данном случае это содержание 
железа общего и железа магнетитового по скважинам детальной разведки. Обязательно следует 
принимать за аргументы расстояния от точки до ближайшей скважины детальной разведки, по-
скольку с отдалением от скважины точность интерполяции падает. Введение этих расстояний 
даст возможность уточнить закономерность изменения точности и определить поправки. 

За критерий результативности работы алгоритма принимается сумма отклонений абсолют-
ных величин вычисленных значений от фактических во всех точках месторождения, с извест-
ными качественными показателями. Отдельные отклонения вводятся в общую сумму с весом, 
обратным расстоянию от данной точки к ближайшей скважине. Таким образом, результаты по-
строения функции, имеющие большую точность, имеют больший приоритет при оценивании 
качества построенной прогнозной функции. 

Алгоритм состоит из нескольких основных составляющих алгоритмов, таких как алгоритм 
двойного увеличения (уменьшения) числового коэффициента, основанного на увеличении аб-
солютной величины коэффициента при аргументе до тех пор, пока соблюдается условие опти-
мума функции (10)-(12), и модифицированного алгоритма половинного деления, уточняющего 
результаты предыдущего алгоритма. Работа обоих алгоритмов, а также очередность их исполь-
зования, регулируется системой условных переходов, что дает возможность при уменьшении 
результативности поиска числовых коэффициентов прогнозной функции переходить к добав-
лению новых коэффициентов, или к другой методике поиска оптимального вида уже имею-
щихся коэффициентов. Если предыдущая методика поиска не дает позитивных результатов, 
осуществляется переход к алгоритму поиска чувствительности числовых коэффициентов. В 
этом алгоритме по специальной методике изменяются числовые коэффициенты и фиксируются 
изменения значений прогнозной функции. С помощью вышеописанных алгоритмов проводится 
повторный поиск числовых коэффициентов, начиная с того, который дал наибольшее измене-
ние прогнозной функции и показал наибольшую чувствительность. Потом рассматривается ко-
эффициент, который дал наименьшее изменение и чувствительность и т.д. Если такая методика 
поиска не дает позитивных результатов, рассмотрение начинается с коэффициента, который 
дал наименьшее изменение при его исключении. Таким образом, определяется оптимальная 
методика и направление поиска вида прогнозной функции. Потом производится переход к ал-
горитму группировки данных по значениям отклонений и построения локальных прогнозных 
функций для отдельных участков месторождения по вышеописанной методике. 

В алгоритме при делении на нуль или взятии корня четной степени из отрицательной вели-
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чины, что может произойти на отдельных точках месторождения, условно принимается любое 
постоянное значение, наиболее удовлетворяющее критерию результативности. Это дает воз-
можность описывать прерывистую функциональную зависимость.  

Исходя из характера выражения (10)-(12), можно описать любую функциональную зависи-
мость. Предложенный по результатам исследований горно-геометрический метод прогнозиро-
вания качественных показателей железорудных месторождений был внедрен, с последующим 
его использованием, на карьерах ОАО «ЮГОК» и ОАО «ЦГОК».  

Относительная погрешность прогноза значения содержания железа магнетитового во взо-
рванной массе по разработанному способу для потребностей перспективного планирования не 
превышает 6,8 %. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Таким образом, предложено реше-
ние актуальной научной задачи, имеющей важное народнохозяйственное значение, заключаю-
щейся в разработке горно-геометрического метода прогнозирования качественных показателей 
железорудных месторождений, реализованного в математической модели многомерного слу-
чайного геохимического поля.  

Для реализации этой модели описан новый математический метод, являющийся многомер-
ным эвристическим алгоритмом прогнозирования.  

Ввиду того, что на месторождениях Кривбасса детальная геологическая разведка ведется, 
как правило, с помощью нерегулярной сети скважин, метод крайгинга является наиболее при-
емлемым для оценки и повышения достоверности исходной геологической информации.  

Фактически получены результаты, позволяющие описывать случайные функции с несколь-
кими компонентами, имеющими стационарные приращения. Каждая последующая гипотеза 
обобщает предшествующие.  

Точно так же и сама теория пространственных переменных включает все ранее перечис-
ленные случаи.  

По сути, гипотеза универсального крайгинга характеризует распределение пространствен-
ных переменных месторождения, описываемого случайным многомерным геохимическим по-
лем. 
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В.А. КОНОВАЛЮК., канд. техн. наук, доц., Криворізький національний університет 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ТЕПЛООБМІННИКАХ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИХОВАНОЇ ТЕПЛОТИ КРИГОУТВОРЕННЯ 

Мета. Метою роботи є розробка енергозберігаючої методики для зменшення витрат енергії на нагрівання 
повітря за рахунок використання прихованої теплоти кригоутворення. Цей спосіб є нетрадиційним, але при 
наявності великого водоймища достатньої глибини існує можливість підігрівання повітря в вертикальних камерах 
зрошення з використанням теплоти кригоутворення. При цьому замерзлі краплі за допомогою води повертаються у 
водоймище, де ця крига буде танути. 

Методи дослідження. В роботі використано метод теоретичного й експериментального дослідження на моделі 
камери зрошення в зимовий період року. Теоретично встановлені залежності між параметрами повітря і води, експе-
риментально визначено термічні коефіцієнти тепло- і масообміну. 

Наукова новизна полягає в розробці нетрадиційного способу використання прихованої теплоти кригоутворен-
ня і створенні практичної методики розрахунку теплообмінника. 

Практична значимість. В роботі описаний процес замерзання крапель під час їх падіння. Встановлено, що 
термічний коефіцієнт корисної дії залежить від діаметрів крапель, швидкості руху повітря, рівномірності розподілу 
крапель у камері зрошення. Найбільша ефективність теплообміну досягається при знаходженні крапель в «завислому 
стані». Для цього необхідно, щоб краплі були приблизно однакового розміру, а це в свою чергу залежить від 
діаметра сопла форсунок і тиску води перед нею. Цим умовам найкраще відповідають форсунки тангенціального 
типу з соплами діаметром 2 мм. Швидкість руху повітря в камері зрошення повинна бути в межах 1,3÷1,5 м/с. Роз-
роблена методика розрахунку нетрадиційного теплообмінника з використанням прихованої теплоти кригоутворення. 

Результати. Отримано теоретичні залежності і розроблено практичні рекомендації для проектування 
теплообмінників з використанням прихованої теплоти кригоутворення. Розроблена методика розрахунку параметрів 
камер зрошення. Кількість рядів форсунок повинна бути рівною 2. Відстань між форсунками слід приймати 0,5м. 
Для надійного транспортування криги водою, відношення маси криги до маси води повинна бути 1:1. Таким чином 
робота дозволяє проектувати камери зрошення з використанням прихованої теплоти кригоутворення. 

Ключові слова: прихована теплота кригоутворення, термічний коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт 
теплообміну, коефіцієнт масообміну, водяна крапля. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Енергетичні затрати в 
загальному балансі більшості країн світу є найбільш вагомі. На сьогодні паливно-енергетичний 
комплекс України характеризується технологічною відсталістю, зношеністю промислово-
виробничих фондів, неактивною політикою диверсифікації джерел нафто- і газопостачання то-
що. З метою розв'язання енергетичних проблем визначено пріоритети енергетичної політики 
України, серед яких розширення використання беземісійних джерел енергопостачання, розви-
ток відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива. Тому питан-
ня, які стосуються нетрадиційних способів отримання енергії є достатньо актуальними.  

З досвіду Канади і Скандинавських країн пропонується для отримання теплової енергії ви-
користовувати приховану теплоту кригоутворення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Процеси теплообміну і теплопередачі відіграють істотну 
роль у різних галузях техніки та побуті. Сучасна технічна термодинаміка є основою теорії та 
технологічних процесів, в яких як вихідна енергія, що зазнає перетворень у робочому процесі, 
використовується теплота, в тому числі і та, що виділяється або поглинається тілом при фазо-
вому переході [3,4]. Більш глибокі теоретичні дослідження теплових процесів викладені у фун-
даментальних працях [5,6,7] та в довідниках [8,9]. Можливості використання прихованої тепло-
ти конденсації водяної пари достатньо вивчені, на відміну від використання прихованої тепло-
ти кригоутворення. При нагріванні теплоносія теплота кригоутворення може використовувати-
ся лише в якості першого ступеня нагріву, остаточний нагрів повинен здійснюватися за допо-
могою теплового насосу чи традиційного теплогенератора, але і при цьому буде істотна 
економія енергії. Цей спосіб можливо використовувати для подачі підігрітого повітря в великі 
чи надвеликі виробничі приміщення, наприклад, цехи промислових підприємств. Основні ме-
тодики технологічного розрахунку теплообмінних процесів та обладнання для їх реалізації на-
ведено [10, 11, 12, 13], але теорія процесів теплообміну в камерах зрошення і їх розрахунок за 
умови використання прихованої теплоти кригоутворення розроблені в недостатній мірі. Із ог-
ляду наукових робіт і практичних даних слід зробити висновок, що проблема є достатньо 
складною і недостатньо вивченою, як теоретично так і практично. 

                                                       
 Коновалюк В.А., 2017 
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Постановка завдання. Задачею цієї роботи є теоретичні дослідження процесу замерзання 
крапель води в залежності від їх дисперсності і процесу руху. Необхідно визначити експери-
ментальним способом значення термічного коефіцієнта корисної дії, а також коефіцієнтів теп-
ло- і масообміну, розробити методику розрахунку теплообмінних апаратів, що здатні викори-
стовувати приховану теплоту кригоутворення. 

Викладення матеріалу та результати. Найкращий спосіб використання енергії прихова-
ної теплоти кригоутворення це застосування вертикальних камер зрошення, де рух водяних 
крапель і повітря протитічний, тобто водяні краплі падають вниз, а холодне повітря 
підіймається вверх. Так як краплі полідисперсні, то при відповідній швидкості повітря дрібні 
краплі підіймаються догори, осідають на сепараторі і у вигляді крупних крапель падають вниз. 
Краплі середньої дисперсності можуть падати дуже повільно, при цьому віддають більше тепла 
ніж краплі іншої дисперсності. Крупні краплі падають швидше і віддають меншу кількість теп-
ла. Було б доцільніше якби краплі були монодисперсними, і їх дисперсність була невеликою. 
Але в сучасних умовах відсутні форсунки, що здатні створювати монодисперсні краплі. Прак-
тичний досвід роботи форсунок показує, що найкраще даним вимогам задовольняють форсунки 
тангенціального типу. 

Для вивчення впливу різних факторів і параметрів теплообмінника на ефективність тепло- 
масообміну теоретично опишемо діючу між ними залежність. Скористуємось для цього мето-
дикою розрахунку горизонтальної форсуночної камери, запропонованої О.Н. Щербанем і О.А. 
Кремневим [5]. Для цього візьмемо елементарний об’єм висотою dy. Диференційне рівняння, 
яке пов’язує зміну вологовмісту і температури повітря з підведенням тепла, має вигляд 

)PP(dF)tt(dF)dxrGdtcG( вyвyv  
                                    (1) 

де G - витрата повітря, кг/год; c - теплоємність повітря, кДж/кг�град; dt - зміна температури 
повітря на шляху dy, град; r – прихована теплота пароутворення, кДж/кг; dx - зміна вологовміс-
ту повітря на шляху dy; F - площа поперечного перерізу камери, м2; αv - об’ємний коефіцієнт 
тепловіддачі, кДж/м3�град�год; βv - об’ємний коефіцієнт масовіддачі, кДж/м3�мм.рт.ст�год; t 
і P - температура і парціальний тиск водяної пари повітря на відстані у від початку теплообмін-
ника, С, мм.рт.ст; tв і Pв - температура води і парціальний тиск водяної пари повітря при тем-
пературі води, С, мм.рт.ст. 

Ліва частина рівняння представляє собою кількість тепла, отриманого повітрям при його 
нагріванні )( dtcG  і зволоженні )( dxrG  , а права частина – кількість тепла отриманого за ра-
хунок конвективного теплообміну і масообміну. Вирішим це рівняння для умов: 

1. Тиск насиченої пари в межах (0 – (-20)) � лінійно залежить від температури повітря. При 
цьому похибка не може перевершувати 1%, але значно спрощується розрахунок. 

2. Температура води для нагрівання повітря взимку в великих водоймищах чи підземних 
водоводах має мінімальну температуру (+4÷0) �. 

3. Водяні краплі розподіляються в об’ємі теплообмінника рівномірно. 
4. Коефіцієнти αv, βv, а також r і c незмінні по всьому об’єму теплообмінника. 
5. Процес нагрівання і зволоження повітря відбувається при відносній вологості φ=1. Крім 

того процес масообміну при низьких температурах зовсім несуттєвий. 
6. Зважаючи на дуже малий парціальний тиск водяної пари парціальний тиск сухої частини 

повітря практично не змінюється. Парційний тиск сухої частини повітря визначається як 
різниця барометричного тиску і середнього парціального тиску водяної пари (В- Рср) і практич-
но дорівнює В, тобто барометричному тиску.  

Залежність тиску насиченої пари повітря від його температури описується рівнянням 

                                                         )at(nPнп  ,                                                                     (2) 

або з числовими коефіцієнтами  )23t(185,0Pнп                                                                (3) 
Вологовміст повітря при даній температурі, відносній вологості і тиску визначається із 

залежності                                      
)РВ/()P(629,0x срн  
                                                         (4) 

Підставивши вираз (3) в (4), отримаємо )( atАx  , де 
)РВ/()185,0629,0(А ср
       (5) 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 80 

Із виразу (5) витікає, що при зміні температури повітря на величину dt його вологовміст 

зміниться на величину А�dt , тобто             dtАdx                                                                         
(6) 
Підставивши вирази (2) і (6) в (1), отримаємо    yвvv dFttndtrAcG  )()()(    (7) 

Поділим перемінні і проінтегруємо праву і ліву частини диференційного рівняння (7) в ме-
жах: по температурі повітря від tвх до tвих і по висоті камери від 0 до H, будемо мати 

dyF
)rAc(G

n

tt

dt H
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vv
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t в

вих

вх

 










, 
 після інтегрування маємо  
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вх
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)(

ln


     (8) 

Із залежності (8) видно, що використовуючи лише приховану теплоту кригоутворення, от-
римати температуру повітря 0 � і вище неможливо. Але так як вода у відкритих водоймищах з 
глибиною не менше 10 м може мати температуру 4 � і вище, то на виході можливо отримати 
температуру повітря до 2 �. При відомих значеннях коефіцієнтів αv і βv залежність (8) може 
бути вирішена відносно будь-якого іншого параметра. 

Процес замерзання крапель відбувається з периферії до центру концентричними шарами. 
Швидкість промерзання крапель визначається умовами теплообміну між краплею і повітрям.  

Якщо водяна крапля діаметром d з температурою 0 � знаходиться в повітряному потоці з 
негативною температурою, то рівняння теплового балансу матиме вигляд 

 d)PP(rFd)tt(FldG пкsnks                                      (9) 
де dG - кількість створеної криги за час dτ; l - прихована теплота кригоутворення, кДж/кг; 

αs і βs - коефіцієнти тепло- і масовіддачі по поверхні краплі, кДж/(град�с�м2), 
кг/(с�м2�мм.рт.ст); F - площа поверхні краплі, м2; tк і tп – відповідно температура краплі і 
повітря, �; Рк і Рп - парціальний тиск пари на поверхні краплі і в повітрі, мм.рт.ст; r - прихована 
теплота випаровування, кДж/кг. 

Якщо відомий ступінь зрошування, то можливо визначити об’єм повітря, який припадає на 
одну краплю відповідного розміру. 

Зміна температури цього повітря і вміст в ньому водяної пари можна описати дифе-
ренційними рівняннями 

 dttFdtсG nкsпвп  )()/( ;   dPPFdРGP пкsпБ  )()/()/622,0(   (10, 11) 

де ρ - ступінь зрошення, кг/кг; впс  - об’ємна вага волого повітря, кг/м3; БP  - барометричний 
тиск повітря, мм.рт.ст. 

При масообміні діаметр краплі змінюється за рахунок конденсації чи випаровування, але не 
на суттєву величину, тому цим можна знехтувати. 

Якщо масу краплі записати через її діаметр і густину, то рівняння (8), (10) і (11) набудуть 

вигляду                               )PP()tt()l/(Gd/dd пкsnкs                                 (12) 
)tt()cd/()G(d/dt nквп0sn                     (13) 

)PP()d/()РG(d/dР пк
622,0

0sБп                                  (14) 
Інтегрування рівняння (13) від tпоч до tкін  і від 0 до  , а рівняння (14) від Рпоч до Ркін і від 0 

до   дасть  
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                        (15, 16) 

Підставимо вирази (15) і (16) в залежність (12) 
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При незначних змінах температури повітря з незначною похибкою можливо припустити 
лінійну залежність коефіцієнта масовіддачі від коефіцієнта тепловіддачі, а також тиску насиче-
ної пари від температури. Прийнявши за граничні умови зміну діаметру краплі від d0 до 0 і час 
від 0 до τ3, проінтегруємо вираз (17) 

  )0)(()/()(ln)/()( 622,0/1
03 n

пР
c

ss tlnmllGdGd
Б

вп 


 ,                 (18) 

або    )0(ln)/( 03 nss tBAd   ,    де   GA / ; )()/( 622,0/1
nР

с
Б

вп lnmllGB



  . 
Таким чином, час замерзання краплі визначається в залежності від її діаметра, коефіцієнтів 

тепло- і масовіддачі і часу падіння. Залежність коефіцієнта тепловіддачі падаючої краплі води 
від її діаметра експериментально встановив Кутателадзе С.С. [6] 

8,0356,054,033,0 RePr35,0RePr03,02 Nu  
де Nu –критерій Нуссельта; Pr – критерій Прандтля; Re – критерій Рейнольдса. 

При зменшенні діаметра крапель коефіцієнт тепловіддачі збільшується майже по 
гіперболічній залежності. При діаметрах крапель більше 0,5 мм зміна коефіцієнта не суттєва. 
Так як дисперсність крапель в камері зрошення знаходиться в межах 0,1÷0,5 мм, то викори-
стання формули (18) ускладнено, але вона дуже добре показує сам процес теплообміну в 

камері. Апроксимація цієї залежності дає формулу )t0()d180( n
4,1

3  . 
З цієї спрощеної формули добре видно, що чим нижче температура повітря, тим швидше 

здійснюється процес замерзання крапель, але починаючи з температури приблизно 00С процес 
прискорення сповільнюється. Із викладеного вище витікає, що дисперсність крапель в 
кінцевому рахунку визначає параметри самої камери. Камера для використання теплоти криго-
утворення обов’язково повинна бути протитічна. Теоретично час нагріву повітря відповідає 
часу замерзання крапель, але практично це не так. Замерзлі краплі необхідно транспортувати 
водою, кількість якої достатньо велика. 

У даному випадку для виконання теплотехнічних розрахунків доцільно використовувати 
термічний коефіцієнт корисної дії теплообмінника. Він представляє собою відношення 

кількості використаного тепла до максимально підведеного 
))lсТ(()іі рвхвхвих  
,     

де івих - тепловміст повітря на виході, кДж/кг; івх - тепловміст повітря на вході, кДж/кг; Твх - тем-
пература води на вході, 0С; ср - питома теплоємність води, кДж/кг�град; l - прихована теплота 
кригоутворення, кДж/кг; ρ - ступінь зрошення, кг/кг. 

Обробка дослідних даних полягає у визначенні термічного ККД установки, а також 
об’ємних значень коефіцієнтів тепло- і масообміну. При дослідженні теплообмінника визначав-
ся вплив кожного фактору окремо (ступеня зрошення, швидкості повітря, температури повітря і 
води та конструктивних параметрів камери при постійних величинах інших факторів. 
Вимірами, в яких відхилення теплового балансу перевищувао 10% нехтували, а в якості резуль-
тату кожного досліду приймали середню величину від 2 до 10 вимірів. 

На процес нагрівання і зволоження повітря значний вплив має ступінь зрошення, швид-
кість руху повітря і його температура. При невеликих ступенях зрошення використовується 
майже все явне і приховане тепло замерзання крапель. Зі збільшенням ступеня зрошення змен-
шується використання прихованої теплоти і відповідно зменшується і термічний ККД теплооб-
мінника. 

При високому ступені зрошення можливе використання лише явного тепла. Залежність ве-
личини термічного ККД від ступеня зрошення наведено на рис. 1.  

При збільшенні кількості рядів форсунок і діаметра сопел величина термічного ККД 
зменшується за рахунок укрупнення крапель при перетині факелів і потраплянні води на стінки 
камери. Найбільше значення ККД спостерігається при одному ряді форсунок з діаметром сопел 
2 мм. Зі зменшенням температури повітря, що входить, ККД зростає.  

Згідно з проведеними дослідами при збільшенні швидкості повітря в камері зрошення 
термічний ККД зростає до певної величини, а потім зменшується (рис. 2).  

Слід відзначити, що максимальна величина ККД має місце при швидкості повітря від 1 до 
1,5 м/с, що відповідає швидкості зависання крапель. 
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Для отримання розрахункових залежностей був встановлений зв'язок між термічним ККД 
теплообмінника, швидкістю повітря, ступенем зрошення, температурою повітря і конструктив-
ними параметрами камери. В усіх цих випадках при відносній вологості повітря в межах від 60 
до 100 % і температурі води відкритих водоймищ 3÷6 0С дослідні точки описуються наступною 
залежністю  

       )72,054,11/()1,0/()00078,00064,0 2VVVtс                            (19) 

де с - коефіцієнт, що характеризує конструкцію камери зрошення і залежить від 

теплоізоляційних властивостей стінок камери. Значення коефіцієнту залежить від кількості 
рядів форсунок, діаметра їх сопел і тепловтрат через стінки. 

У результаті досліджень тепло- і масообміну в камері зрошення напівпромислової моделі  
теплообмінника були також отримані значення об’ємних коефіцієнтів тепло- і масовіддачі.  

 
Їхні значення визначалися за формулами )/())(0012,0( 12 VtAttcG cрv  , 

кДж/м3�град�с ,  )1000/())(( 12 VРddcG cрспv ,  кг/м3�мм.рт.ст. 

де cрР і cрt - середньологарифмічна різниця тиску і температури; V  - робочий об’єм тепло-

обмінника, м3; 
G

 і спG  - витрати вологого і сухого повітря, кг/кг. 

 
 
Значення коефіцієнтів тепло- і масовіддачі, віднесені до об’єму камери зрошення, так же як 

і термічний ККД залежить від ступеню зрошення, швидкості повітряного потоку, кількості ря-
дів форсунок і діаметра їх сопел. Крім того коефіцієнт масовіддачі змінюється при зміні темпе-
ратури повітря на вході. При збільшенні ступеня зрошення об’ємні коефіцієнти тепло- 
масовіддачі збільшуються. Залежність коефіцієнтів тепло- масовіддачі від швидкості 
повітряного потоку має такий самий характер як і залежність термічного ККД від цього пара-
метру (рис. 3, 4). 

Зі збільшенням температури вхідного повітря коефіцієнт масовіддачі теж збільшується.  
В загальному вигляді значення цих дослідних коефіцієнтів описується емпіричними за-

лежностями 
 )57,0325,11/( 25,0 VVVсv    , )57,0325,11/()0/( 262,07,0 VVVtсv    , 
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де с і с - коефіцієнти, які враховують конструкцію камери зрошення і розподіл води.  
Дослідні значення цих коефіцієнтів наведені в табл. 

Таблиця 

Значення коефіцієнтів с , с і с залежно від кількості рядів і діаметра сопла форсунок 

Діаметр сопла форсунки, мм 
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 Кіль-

кість 
рядів 

Коефіцієнт, який враховує 
конструкцію камери зрошення, 

с  

Коефіцієнт, який враховує 
розподіл води в камері зрошення, 

с  

Коефіцієнт, який залежить від 
теплоізоляційних властивостей 

стінок камери зрошення, с  
1 176 – – – 3,22 – – – 2,89 – – – 
2 167 155 – 133 2,70 3,00 – 2,20 0,95 0,90 – 0,91 
3 115 93 90 84 1,77 1,64 1,21 1,12 0,90 0,71 0,57 0,56 

 
Найбільша ефективність теплообміну досягається при використанні форсунок 

тангенціального типу з соплами діаметром 2 мм. Швидкість руху повітря в камері зрошення 
повинна бути в межах 1,3÷1,5 м/с. 

Найвище значення термічного ККД досягається при мінімальному значенні тепловмісту 
води 0 0С, тобто коли всі краплі замерзають. 

В цьому випадку ступінь зрошення визначається з рівняння теплового балансу 
   l)t0(с/)tt(с pрвхвихп 

                                         (20) 

де пс - питома теплоємність вологого повітря, кДж/кг�град; вихt і вхt - температура повітря на 

виході і вході, 0С; рс - питома теплоємність рідини, кДж/кг�град; рt - температура рідини на 

вході, 0С; l - прихована теплота кригоутворення, кДж/кг. 
Виходячи з формули (20) розрахункова величина ступеня зрошення при температурі зов-

нішнього повітря (-7) 0С і температурі води (+4) 0С дорівнює 0,05 кг/кг. Згідно результатів про-
ведених дослідів, оптимальне значення ступеня зрошення - 0,13 кг/кг. Оптимальне значення 
ступеня зрошення для кожного типу камери необхідно приймати лише згідно дослідних даних 
на моделі відповідної камери. 

Гідрокалориферна установка повинна розрахуватись на мінімальну середньозимову темпе-
ратуру для району експлуатації, а в разі зменшення температури - автоматично збільшувати 
подачу води. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Використання прихованого тепла криго-
утворення достатньо ефективно. Для отримання високого значення термічного коефіцієнта 
корисної дії необхідно створювати максимально монодисперсні краплі. Швидкість руху повітря 
в теплообміннику повинна бути близькою до швидкості зависання крапель.  

В цьому випадку час замерзання крапель буде максимальним при тих же витратах води. 
Для надійного транспортування суміш води і криги повинна бути в співвідношенні 1:1 по масі. 

Подальші дослідження повинні бути направлені на економічне обґрунтування використан-
ня прихованої теплоти кригоутворення в конкретних умовах. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСЦИНКОВАНИЯ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАМОВ 

Цель. Для улучшения технологических показателей обесцинкования металлургических сухих шламов необхо-
димо разработать технологию их магнитного обогащения с целью получения обесцинкованного продукта, пригодно-
го для использования при агломерации железорудного сырья. 

Методы. Исследован метод сухой магнитной сепарации цинкосодержащих металлургических шламов, который 
позволяет значительно снизить содержание цинка в обогащенном продукте. Окускованные материалы, полученные с 
использованием обесцинкованного продукта, не вызовут трудностей в доменном процессе получения чугуна. 

Научная новизна. Предложена альтернативная технология обесцинкования металлургических шламов с высо-
ким содержанием цинка, основными преимуществами которой можно считать низкие эксплуатационные затраты и 
возможность использования уже существующих на предприятии агрегатов. 

Практическая ценность. Улучшение технологических показателей обесцинкования металлургических шламов 
достигается за счет лучшего разделения рудных и нерудных минералов в воздушном потоке, поскольку в меньшей 
степени проявляется магнитная флокуляция и адгезия рудных и нерудных частиц. В зависимости от типа сырья су-
хая схема разделения пылевозгонов металлургического производства может легко трансформироваться. 

Результаты. Результаты экспериментальных исследований по разделению возгонов сталеплавильного процес-
са показывают, что в сухом магнитном сепараторе циклонного типа происходит разделение минералов по магнит-
ным свойствам. Технологические показатели обогащения улучшаются с увеличением расхода воздуха через систему, 
поскольку возрастает линейная скорость газового потока в сепараторе, что способствует концентрации в магнитном 
продукте более мелких частиц оксида железа. Свободные частицы цинкосодержащих минералов с бедными железо-
содержащими сростками транспортирующим потоком выносятся в немагнитный продукт. Массовая доля железа 
общего в магнитном продукте составила 64,1 % при извлечении 62,8 %, а в немагнитном продукте концентрирова-
лись минеральные образования цинка. Массовая доля цинка в нем достигала 3,46 % при извлечении 79,1 %. 

Ключевые слова: металлургические шламы, обесцинкование, магнитная сепарация, циклонный сепаратор, из-
влечение, массовое содержание. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Проблема цинка в рудном 
сырье доменных печей известна давно и ей посвящено большое количество работ. Переход 
цинка в доменную шихту колеблется в пределах 0,1-5,0 кг/т чугуна, причем основным его ис-
точником является агломерат (60-99%).  

Поступающий в доменные печи цинк при температуре выше 900-1000° С начинает восста-
навливаться до газообразного состояния, поднимаясь с газовым потоком в верхние горизонты 
шахты. Часть его окисляется посредством СО2 или оксидов железа, сублимируется и может 
снова опускаться с шихтовыми материалами до горизонта восстановления, создавая таким об-
разом контур циркуляции. Оставшаяся часть цинка вместе с потоком выносится из печи с пы-
левидными частицами в доменных газах. Масса накапливаемого цинка в доменных печах по 
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некоторым данным, доходит до 50-100 кг/т чугуна. Так, например, при нормальной работе печи 
на ММК объёмом 2014 м3 в контурах циркуляции перемещается 9-12 т цинка. 

Ранее считалось, что эта проблема не является актуальной для украинских металлургиче-
ских предприятий, работающих на чистом по примесям цветных металлов, в том числе и по 
цинку, железорудном сырье и при разомкнутых схемах (сброс шламов в шламонакопители). 
Однако в последнее время ситуация изменилась, поскольку в качестве техногенного сырья при 
агломерации стали использоваться доменные шламы (замыкание цикла) и сталеплавильные 
шламы с повышенным содержанием цинка, который попадает в них из оцинкованного метал-
лолома при выплавке стали [1]. Вовлечение в переработку цинкосодержащих металлургиче-
ских шламов возможно только после их предварительного обесцинкования. 

Анализ исследований и публикаций. Предложено значительное количество технологий 
обесцинкования металлургических шламов, которые можно подразделить на обогатительные, 
пирометаллургические и гидрометаллургические.  

В мировой практике наибольшее применение нашли пирометаллургические методы пере-
работки шламов, которые обеспечивают высокую степень удаления цинка с одновременным 
получением металлизированного железосодержащего продукта для производства чугуна и ста-
ли. Общими недостатками пирометаллургических способов обесцинкования железосодержа-
щих пылей и шламов являются: сложность технологической схемы; высокие капитальные вло-
жения и большие энергетические затраты; возможность загрязнения окружающей среды вред-
ными выбросами и отходами [2]. 

Такие технологии используются в Японии, например, на заводах Касима, Вакуяма и Мит-
цусима с получением металлизованных окатышей и товарного цинкосодержащего продукта. 
[3]. На двух последних предприятиях эксплуатируются промышленные установки для металли-
зации пылевидных отходов металлургического производства с использованием агрегатов «ре-
шётка-трубчатая печь». Отличительными особенностями установок являются:  

смешивание шихты происходит в дезинтеграторе; 
подготовленная шихта окомковывается в тарельчатых грануляторах; 
сушка и подогрев окатышей производится на подвижных конвейерных решетках; 
восстановление происходит в трубчатой вращающейся печи; 
охлаждение металлизованных продуктов осуществляется в водяной ванне; 
из технологической схемы исключена стадия сортировки и дробления спеков. 
Контроль процесса металлизации ведётся по температуре отходящих газов и содержанию в 

них монооксида углерода. Производимые окатыши содержат ~80 % общего железа, ~70 % ме-
таллического и 0,1 % цинка. К достоинствам рассмотренного процесса можно отнести возмож-
ность использования широкого диапазона пылей и шламов, а также любого вида топлива. К 
недостаткам процесса следует отнести низкую удельную производительность и высокий расход 
топлива, а также опасность настылеобразования и усложненную схему рециркуляции твердого 
топлива. 

В последние годы разрабатываются новые способы извлечения цинка и других цветных 
металлов из дисперсных отходов металлургического производства. В частности, был разрабо-
тан DECM-процесс, в основе лежит жидкофазное восстановление оксидов металла в коксовой 
насадке. Нагрев, разложение, восстановление и плавление материалов, формирование чугуна и 
возгонка обеспечиваются теплом с помощью электроэнергии. Процесс ведется непрерывно с 
периодической загрузкой шихты и выпуском продуктов плавки (чугун, шлак или – при предот-
вращении восстановления железа – железофлюс). Образующиеся газы и летучие цветные ме-
таллы удаляются через систему газоотводов, затем металлы конденсируются [4]. 

Сотрудниками Донецкого национального университета предлагается периодически выво-
дить цинк из замкнутой системы (аглофабрика – доменная печь) на 10 суток. За один год рабо-
ты доменной печи шламы больше одного месяца будут выводиться из цикла и направляться в 
отвал [1]. Однако сами же авторы считают, что это трудно осуществить практически при одно-
временной работе нескольких доменных печей, а также приведёт к их нестабильной эксплуата-
ции. Учитывая, что 60-70 % цинка сосредоточено в шламах от каплеуловителей тонкой очистки 
доменного газа в трубе Вентури и дроссельной группы, цитируемыми исследователями пред-
ложена другая схема обесцинкования. Согласно этой технологии шламы очистки газа из скруб-
бера (полутонкая очистка) направляются на обезвоживание и утилизацию по общепринятой 
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схеме их подготовки к агломерации. Шламы же тонкой очистки идут на сгущение и обезвожи-
вание совместно со сталеплавильными цинкосодержащими шламами. Авторы полагают, что 
при постоянном выводе тонкой фракции из шламов существенно снизится удельное поступле-
ние цинка в доменную печь и заметно улучшится технология доменного процесса. Однако, на 
наш взгляд, при этом значительно усложнится эксплуатация водно-шламовой системы. 

Известные гидрометаллургические способы извлечения цинка, основанные на обработке 
шламов кислотами и щелочами, обладают неоспоримыми достоинствами: обеспечение ком-
плексной переработки сырья с высоким извлечением всех ценных составляющих, высокая эко-
номическая эффективность и т.д. Однако их применение сдерживается тем, что цинк находится 
в пыли в виде ферритных форм, которые практически не вскрываются щелочами, а использо-
вание кислот сопровождается переходом в раствор железа. Решением проблемы создания эф-
фективной гидрометаллургической переработки цинкосодержащей пыли может стать примене-
ние другого типа растворителей – комбинированных растворов солей [5, 6]. Например, при 
выщелачивании доменных шламов аммиачно-карбонатным раствором цинк переходит в рас-
твор, а примеси (железо, кремнезем и др.) остаются в нерастворимом осадке. После разделения 
твердой и жидкой фаз цинкосодержащий аммиачный раствор подвергается дистилляции с кри-
сталлизацией карбоната цинка, а аммиак и углекислый газ улавливаются и возвращаются в 
процесс. После прокалки карбоната цинка образуется оксид ZnO с содержанием цинка 95 %. 

Несмотря на возможность получения высококачественного цинкосодержащего продукта, 
гидрометаллургические способы неприемлемы для широкого промышленного внедрения. Это 
объясняется высокими эксплуатационными расходами, связанными не только с большой стои-
мостью реагентов, но и необходимостью использования специального кислотоупорного и доро-
гостоящего оборудования. Образующиеся при обогащении отходы по степени воздействия на 
окружающую среду относятся к классу чрезвычайно опасных и требуют высокозатратной и 
дорогостоящей системы их улавливания и нейтрализации [7]. 

Заслуживают внимания исследования, проводимые по извлечению цинка из шламов путем 
их обработки ультразвуком. Так, при акустическом воздействии на цинкосодержащий материал 
значительная часть цинка переходит из шламов в пульпу, из которой цинк следует извлекать 
известными методами обогащения. Работы по ультразвуковому удалению цинка пока не полу-
чили практического применения, хотя из неопубликованных источников известно, что такая 
попытка была сделана в Венгрии в текущем десятилетии на опытно-промышленной установке. 

В настоящее время наибольший интерес представляют обогатительные технологии [8-10] 
обесцинкования металлургических шламов, основным преимуществом которых можно считать 
низкие эксплуатационные затраты и возможность использования уже существующих на пред-
приятии агрегатов. Сотрудниками обогатительной лаборатории ЦЛК ОАО «ММК» изучалась 
возможность обогащения доменных шламов с помощью гравитационных и магнитных методов. 
В ходе исследований усредненные пробы доменных шламов с массовой долей железа 51,1 % и 
цинка 0,66 % подверглись гравитационному разделению по классу 30 мкм. Полученные резуль-
таты позволили сделать вывод о недостаточности применения только гравитационной класси-
фикации, поскольку в гидроциклоне вместе с цинком теряется более 63 % железа. С целью от-
деления железа от цинка пробы подвергались мокрой магнитной сепарации при низкой напря-
женности поля. Извлечение цинка в немагнитный продукт достигало 83,4 % при повышении 
массовой доли железа в магнитном продукте до 64,9 %. Это показывает эффективность метода 
магнитной сепарации для удаления цинка из доменных шламов и создает предпосылки для 
дальнейших исследований [10]. 

О.Е. Горловой (Магнитогорский ГТУ им. Г.И. Носова, РФ), исследовавшей технологиче-
ские свойства шламов ОАО «ММК» показано, что цинк в основном концентрируется во фрак-
циях –0,25+0,18 и -0,04 мм, извлечение цинка в эти фракции составляет 22,7 и 25,9 % соответ-
ственно [11]. Массовая доля цинка в пробе составляла 2,08 %. Установлено, что на долю оксида 
цинка (минерал цинкит) приходится 7,3 %, а на ферриты – 92,7 % цинка. Феррит цинка облада-
ет слабомагнитными свойствами, а цинкит немагнитен. Экспериментально установлено, что 
использование сильного магнитного поля (95,5-103,5 кА/м) для обесцинкования на полигради-
ентном сепараторе не дало желаемых результатов. Так, выход немагнитной фракции не превы-
шал 15 %, а извлечение цинка в нее составляло всего 20-25 %. Не получено нужных данных и 
при обратной флотации шламов. Выход пенного продукта составил 5-9 % с массовой долей 
цинка 4-5 %, а в камерном железосодержащем продукте массовая доля цинка уменьшилась с 
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2,23 до 1,9 %, т.е. примерно на 15 %. Таким образом, это исследование оказалось полезно тем, 
что показало, какое направление является неперспективным. 

Наиболее интересным, на наш взгляд, является предложение, изложенное в патенте РФ [9]. 
Обесцинкование шламов доменного производства предлагается осуществлять магнитным ме-
тодом на стандартных промышленных сепараторах. Для перевода ферритов цинка и цинкитов в 
немагнитную фракцию процесс сепарации исходного материала проводят на мокрых сепарато-
рах с магнитным полем напряжённостью ниже 96 кА/м. 

Данный способ осуществляют следующим образом: доменные шламы с массовой долей 
железа 51,2 % и цинка 0,66 % после сгущения в радиальных сгустителях направляют в ёмкость, 
откуда они равномерно поступают на питающий лоток ванны под вращающийся барабан маг-
нитного сепаратора ПБМ-ПП-90/250. Под воздействием магнитной силы железосодержащая 
часть доменных шламов притягивается к поверхности барабана и перемещается им к концен-
тратному порогу. Ферриты цинка и цинкиты попадают в немагнитный продукт. Описанный 
способ не требует значительных затрат и специального оборудования. Недостатком данной 
технологии является удаление с немагнитной фракцией не только цинка, но также потеря с ней 
железа и углерода. Данная схема требует усовершенствования с целью уменьшения потерь же-
леза и углерода. 

Постановка задачи. Для улучшения технологических показателей обесцинкования метал-
лургических сухих шламов необходимо разработать технологию их магнитного обогащения с 
целью получения обесцинкованного продукта, пригодного для использования при агломерации 
железорудного сырья. Для решения поставленной задачи предлагается сухая магнитная техно-
логия обесцинкования шламов. 

Изложение материала и результаты. Ещё в начале 90-х годов прошлого века в Криво-
рожском национальном университете была разработана измельчительно-сепарационная уста-
новка [12, 13], которая оснащена магнитными циклонами, где благодаря действию инерцион-
ных, магнитных и гравитационных сил происходит улавливание и разделение материала на 
магнитный и немагнитные продукты. Сепараторы работают под разрежением, что исключает 
выделение пыли и обеспечивает хорошие санитарно-гигиеничные условия на рабочих местах. 
Созданы две конструкции сепараторов – трубный и циклонный с системами на постоянных 
магнитах. Обе конструкции просты в изготовлении, обладают несложной ремонтоспособно-
стью, надёжны и не требуют больших затрат в эксплуатации. Работоспособность сухой измель-
чительно-сепарационной технологии была проверена на опытной фабрике института «Механо-
брчермет» при производительности установки 2 т/час. 

Эксперименты по обесцинкованию сталеплавильных возгонов с высокой массовой долей 
цинка проводились в Криворожском национальном университете на пилотной установке с ци-
клонным сепаратором диаметром 200 мм. Напряженность магнитного поля составляла 95 кА/м. 
Одним из основных технологических факторов, влияющих на эффективность разделения мате-
риала в магнитном сепараторе циклонного типа, является скорость движения пылевоздушной 
смеси в зоне разделения, которая регулируется расходом воздуха в системе. 

Результаты экспериментальных исследований по разделению пылевозгонов сталеплавиль-
ного процесса показывают, что в сухом магнитном сепараторе циклонного типа происходит 
разделение минералов по магнитным свойствам (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты испытаний обесцинкования на сухом инерционно-магнитном сепараторе 

Массовая доля, % Извлечение, % Расход воздуха, 
м3/час 

Наименование  
продуктов 

Выход, % 
Feобщ Zn Feобщ Zn 

0,36 Магнитный 
Немагнитный 

53,3 
46,7 

56,3 
30,2 

1,24 
3,25 

68,0 
32,0 

39,3 
60,7 

0,45 Магнитный 
Немагнитный 

43,2 
56,8 

64,1 
28,9 

0,46 
3,46 

62,8 
37,2 

20,9 
79,1 

 Исходный 100 44,1 2,18 100 100 

С увеличением расхода воздуха через систему возрастает линейная скорость газового по-
тока в сепараторе, что способствует концентрации в магнитном продукте более мелких частиц 
оксида железа. Свободные частицы цинкосодержащих минералов с бедными железосодержа-
щими сростками транспортирующим потоком выносятся в немагнитный продукт. Массовая 
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доля Feобщ в магнитном продукте составляла 64,1 % при извлечении 62,8 %, а в немагнитном 
продукте концентрировались минеральные образования цинка. Массовая доля цинка в нем дос-
тигала 3,46 % при извлечении 79,1 %. Снижение расхода воздуха в сепараторе изменяет соот-
ношение центробежных, магнитных и инерционных сил, действующих на минеральные части-
цы. В магнитный продукт заносятся тонкие цинкосодержащие частицы за счет удержания их в 
магнитных флокулах. Качественные показатели магнитного и немагнитного продуктов снижа-
ются как по массовой доле железа в магнитном продукте сепаратора (56,3 %), так и по массо-
вой доле цинка в немагнитном продукте – 3,25 %. Извлечение цинка в немагнитный продукт не 
превышает 60,7 %. 

Сухой способ в отличие от мокрого имеет ряд преимуществ. Технологическая схема 
(рис. 1) менее сложна и требует меньшего количества оборудования. Достигается лучшее раз-
деление рудных и нерудных минералов в воздушном потоке, в меньшей степени проявляется 
магнитная флокуляция и адгезия рудных и нерудных частиц. Сухое магнитное обогащение лег-
че поддаётся полной автоматизации. Исключается водношламовое хозяйство. В зависимости от 
типа сырья сухая схема разделения пылевозгонов металлургического производства может 
трансформироваться. Так, если крупность исходного материала не требует дробления и из-
мельчения, то в схеме останутся только магнитные сепараторы. В том случае, если шлам очень 
влажный, то установку можно перевести в мокрый режим работы, соответственно внеся в сепа-
раторы конструктивные изменения и т.п. 

Рис. 1. Принципиальная схема обесцинкования металлургических шламов: 1 – бункер исходного питания; 2 – 
конвейер; 3 – измельчительный агрегат; 4 – трубный магнитный сепаратор; 5 – магнитный циклон; 6 – электро-
фильтр; 7 – центробежный вентилятор 

Выводы. Разработана и предложена альтернативная технология обесцинкования металлур-
гических шламов с высоким содержанием цинка. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ  
ПУТЕМ КОРРЕКТИРОВКИ УРОВНЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

Цель. Создание одного из методов оценки технического состояния элементов конструкций зданий и сооруже-
ний поверхности шахт - квалиметрической оценки, позволяющий свести к минимуму корректировки уровней на-
дежности, а также установить высокий уровень безопасности объектов поверхности шахт. 

Методика. Разработана аналитическая модель определения величины физического износа эксплуатируемого 
здания на момент времени, при котором произведена диагностика технического состояния объекта поверхности 
шахт и найдена величина его фактической степени живучести. Для определения стандартных уровней надежности 
объект представляется в виде системы, состоящей из иерархически последовательно соединенных групп однотип-
ных несущих элементов. При моделировании учтены основные параметры: фактическое состояние и степень живу-
чести элементов конструкций на момент проведения их обследования. 

Результаты. Получена модель, позволяющая определить состояние эксплуатируемого здания, в виде зависи-
мости износа несущих конструкций здания от величины его степени живучести. Определены пороговые значения 
степени живучести, при достижении которых объект поверхности шахт переходит в качественно иное состояние – из 
нормального в удовлетворительное, из удовлетворительного в непригодное, а из непригодного в аварийное. Пред-
ложенная методика оценки безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений поверхности может быть использо-
вана на практике для оценки степени живучести, вида технического состояния и безопасного остаточного ресурса. 

Научная новизна. Научная новизна предложенного в работе метода – адекватное описание технического со-
стояния элементов конструкций зданий и сооружений поверхности шахт, который займет свою нишу среди новых 
современных экспериментальных исследований материалов и конструкций объектов поверхности. 

Практическая значимость. Создание метода квалиметрической оценки, который позволяет определять сте-
пень живучести объекта на определенный момент времени, вид технического состояния и безопасный остаточный 
ресурс. В результате проведения предложенных мероприятий повышается уровень безопасности эксплуатируемого 
объекта, что влечет за собой сохранение как материальных активов, так и жизни работников предприятия. 

Ключевые слова: объекты поверхности шахт, надежность, живучесть, квалиметрическая оценка 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Промышленные объек-
ты поверхности горного предприятия - это сложная конструкция, представляющая собой орга-
низованную совокупность групп однотипных конструкций (основание, фундамент, стены, пе-
рекрытие и т.д.). Стандартные значения степени живучести - средние значения, при достиже-
нии которых элементы конструкций объектов поверхности шахт переходят в иное техническое 
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состояние. Они используются для формирования требований безопасности зданий и сооруже-
ний при оценке их технического состояния. 

Современные научные и производственные представления, на которых базируется боль-
шинство методик определения фактического состояния конструктивных элементов объектов 
поверхности шахт, опираются на стандартных представлениях. К стандартным значениям сте-
пени живучести относятся: 

нормальная степень живучести (normal); удовлетворительная степень живучести 
(satisfactory); непригодная к эксплуатации степень живучести (unusable); аварийная степень 
живучести (crash). 

Анализ исследований и публикаций. Развитию методов теории надежности в строитель-
стве способствовали труды ученых В.В. Болотина, А.Р. Ржаницына, Б.М. А.Г. Ройтмана. В Д. 
Райзера и др. Практика показывает, что при оценке состояния, работы и обследованию зданий 
и сооружений необходимо учитывать: 

условность статических расчетных схем и возможные отклонения вычисленных по ним 
усилий от действительного распределения их в конструкциях сооружений; 

условность применяемых расчетных характеристик материалов; 
возможные отклонения нагрузок от расчетных значений; 
случайный характер фактического влияния внешней среды. 
Оценить влияние всего комплекса перечисленных факторов теоретическим путем часто 

бывает невозможно. В связи с этим особую значимость приобретают новые современные экс-
периментальные исследования материалов и конструкций зданий и сооружений. 

Постановка задачи. При оценке технического состояния объектов поверхности необходи-
мо учитывать, что свойства строительных материалов, оснований, нагрузок и воздействий, ус-
ловия эксплуатации. Метод предельных состояний, заложенный в основу расчета конструкций 
и учитывающий статистический характер показателей, вводимых в расчет, предполагает учет 
воздействия различных эксплуатационных факторов за счет использования соответствующих 
коэффициентов надежности. Метод предельных состояний является полукачественным мето-
дом расчета на надежность, при котором для нормирования прочности материалов, действую-
щих нагрузок, а также коэффициентов надежности используются вероятностные методы, а 
прочностной расчет ведется в детерминированной форме. Поэтому метод предельных состоя-
ний не дает полного ответа на основной вопрос – какова величина степени живучести эксплуа-
тируемого объекта. 

С целью безаварийной работы объектов поверхности, которые будут отвечать всем требо-
ваниям безопасности, возможно применение квалиметрической оценки расчета степени живу-
чести. 

Применение методов квалиметрической оценки позволит создать не только высокий уро-
вень качества результатов выполняемых работ, но и свести к минимуму корректировки уровней 
надежности, а также установить высокий уровень безопасности объектов поверхности шахт. 

Изложение материала и результаты. Стандартные уровни надежности групп элементов в 
отличие от стандартных значений степени живучести не являются постоянными. Для опреде-
ления стандартных уровней надежности объект представляется в виде системы, состоящей из 
иерархически последовательно соединенных групп однотипных несущих элементов. Предпола-
гаем, что человеческие ошибки, допущенные в одной из групп, не зависят от ошибок, допу-
щенных в других группах. Соответственно для оценки уровня надежности   объекта поверх-
ности шахт применяем методы системной теории надежности [1, 2, 3].  

Далее проведем исследования зависимости надежности элементов от их количества. Ис-
пользуем данные о физическом износе зданий и сооружений на поверхности горнорудных 
предприятий Криворожского бассейна, которые получены сотрудниками ДВНЗ «КНУ» в ре-
зультате проведенных обследований более 1000 объектов. 

Для детализированной наглядной формы разделения физического состояния исследуемых объ-
ектов данные о физическом износе разделены по четырем группам, что представлено на рис. 1. 

Для практического применения теоретическая кривая, показанная на рис.2, разделена на 
четыре линейных участка, на стыке которых физический износ скачкообразно меняется. Из-
вестно [4], что всякое изменение скорости износа информирует об изменении технического со-
стояния объекта поверхности шахт. Исследования степени живучести объектов различного 
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срока эксплуатации и последующий анализ результатов этих исследований позволили принять 
решение о расположении стыковых точек (пороговых значений степени живучести). 

Рис. 1. Разделение физического состояния  
исследуемых объектов по четырем группам 

Рис. 2. Модель деградации несущего каркаса 
объекта поверхности шахт и пороговые значения 
степени живучести 

В результате приходим к искомой диаграмме «износ-живучесть». 
Время эксплуатации объекта поверхности шахт до достижения удовлетворительной степе-

ни живучести satR =12 (satisfactory) определяет границу безопасного ресурса бТ  объекта по-
верхности шахт. Техническое состояние объекта поверхности шахт на этом промежутке време-
ни можно трактовать как безопасное. При достижении объектом непригодной степени живуче-
сти unsR =36 (unusable), износ  составляет более 60%. При такой величине износа требуется ка-
питальный ремонт здания [5]. В противном случае степень живучести продолжает расти и дос-
тигает следующего предельного (аварийного) значения, равного crashR =84 (crash), что определя-
ет предельный ресурс исследуемого объекта поверхности шахт. 

Степень живучести объекта поверхности шахт зависит от технического состояния групп 
элементов, образующих всю конструкцию здания. Количество таких групп и число конструк-
ций в группах в зданиях и сооружениях велико, и определение фактических уровней надежно-
сти при обследовании конструкций связано с большими затратами времени и денежных 
средств. Объем экспертных работ резко сократится, если в основу оценки технического состоя-
ния несущего каркаса объекта поверхности шахт положить принципы квалиметрии. Для этого в 
каждой группе отыскиваются наиболее и наименее дефектные конструкции с последующей 
экспертной оценкой их соответствия требованиям проекта в части обеспечения их прочности, 
жесткости и устойчивости [6, 7].  

Выбор формы модели физического износа объекта поверхности шахт обоснован исследо-
ваниями ресурса конструкций в теории надежности [1, 2, 8, 9]. Ниже приведена математическая 
модель, позволяющая определить величину физического износа Ф  эксплуатируемого здания на 
момент времени Т, при котором произведена диагностика технического состояния объекта по-
верхности шахт и найдена величина его фактической степени живучести R  

 
    1 expФ Ф Т k R   

. (1) 
На момент ввода в эксплуатацию объекта поверхности шахт, принимая 1R  , получаем 

практически нулевое значение, что логично. Для определения коэффициента k , входящего в 
формулу (1), принимаем степень живучести 84crachR   и при этом физический износ объекта 
поверхности шахт равен 0,80. При этих данных из формулы (1) следует, что k =0,0193. 

Все это позволяет определить величину конструкционного износа limitФ  (limit). Так при дос-

тижении объектом удовлетворительной степени живучести 12satR   следует, что limitФ = 0,20 
(20%). При такой величине износа на объекте должны быть начаты ремонтные работы. Анало-
гично, при достижении объектом непригодной степени живучести 36unsR  , следует, что limitФ = 
0,50 (50%). При такой величине износа на объекте в срочном порядке должны быть начаты ка-
питальные ремонтные работы. 

В математической модели (1) фактором времени является зафиксированный момент време-
ни factualT  - срок эксплуатации объекта поверхности шахт, при котором произведено обследова-
ние его технического состояния, рассчитана степень живучести и определен фактический износ 
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объекта поверхности шахт Ф  на момент времени Т. Для прогноза безопасного остаточного ре-
сурса объекта поверхности шахт поверхности зависимость физического износа от времени 
принимается в форме экспоненты 

    factual1 expФ Т i T    , (2) 

где i   - интенсивность физического износа объекта поверхности шахт. 
При factualT , величина износа известна и равна  фФ Ф Т . Путем сопоставления полученных 

уравнений получаем 

 
factual

factual

1 exp( ) 1 exp( );

0,0193

kR iT

R
i

T

    


 (3) 

Безопасный остаточный ресурс safeT  определится по формуле safe permissibleT T , где permissibleT - 

время от начала строительства объекта поверхности шахт до достижения им предельно-
допустимой степени живучести permissibleR . Время  permissibleT  при найденном значении интенсивно-

сти найдется из уравнения, если принять, что limitФ =0,50 или limitФ =0,20. В результате формулы 
для определения безопасного остаточного ресурса (safe residual life - srl) и безопасного ресурса 
без капитального ремонта (safe without residual overhaul- swro) имеют следующий вид, соответ-
ственно 

 
srl swro

0, 2316 0,6562
;Т Т

i i
 

. (4) 
По формуле (4) можно спрогнозировать безопасный ресурс объекта поверхности шахт на 

момент времени окончания его строительства. Для этого величину factualT  следует принять рав-
ной нулю. При factual permissibleR R  безопасный ресурс объекта поверхности шахт полностью исчер-

пан. 
Предельный срок службы объекта поверхности шахт criticalT  можно спрогнозировать из ус-

ловия, что износ известен и равен criticalФ =0,80. Здесь время criticalT  также можно определить из 
равенства  

 critical
1,6212T і

. (5) 
Формула (5) справедлива, если на объекте не были произведены ремонтно-

восстановительные работы. 
Показатели ресурса существенным образом зависят от величины фактической степени жи-

вучести на момент проведения исследования технического состояния объекта поверхности 
шахт. Превышение нормального значения степени живучести объекта поверхности шахт влечет 
за собой снижение безопасного ресурса объекта поверхности шахт. Этот факт проиллюстриро-
ван на рис.3. 

Рис. 3. Зависимость безопасного ресурса объекта 
от величины риска аварии на момент окончания его 
строительства 

Если до окончания безопасного ресурса 
ремонтно-восстановительные работы на 
объекте произведены не будут сопротивляе-
мость его элементов воздействиям (особенно 
аварийным) снижается и может привести к 
аварии.  

Выводы и направления дальнейших 
исследований. Получена модель закона со-
стояния эксплуатируемого здания в виде за-

висимости износа несущих конструкций здания от величины его степени живучести.  
Определены пороговые значения степени живучести, при достижении которых объект по-

верхности шахт переходит в качественно иное состояние – из нормального в удовлетворитель-
ное, из удовлетворительного в непригодное, а из непригодного в аварийное. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 93

Предложенная методика оценки безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений по-
верхности может быть использована на практике для оценки степени живучести, вида техниче-
ского состояния и безопасного остаточного ресурса.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ДЛЯ ПРЕДИКТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ І КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 
ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мета. Метою даної розробки є автоматизація процедури вибору засобів автоматизації програмного та технічного за-
безпечення за рахунок розробки програми, що дозволить виключити людський фактор при обробці характеристичних і 
параметричних даних та значно пришвидшити вибір необхідного обладнання чи програмного забезпечення. 

Методи дослідження. Для вирішення цього завдання використовуються методи предиктивного аналізу та 
кластеризації, методи теорії систем автоматичного управління у виробництві з використанням новітніх методів 
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технологічних та виробничих процесів і вибору засобів автоматизації, застосовується метод пасивного експеримен-
ту. Також проведено аналіз існуючих технічних та програмних рішень при проектуванні подібних систем. 

Наукова новизна. Наукова новизна полягає у створенні програмного засобу, що дасть змогу аналізувати 
проектуючі або існуючі системи автоматизації. Використати для цього базу даних засобів автоматизації та базу 
знань. Програма не має подібних аналогів, що використовують предиктивний аналіз та кластеризацію засобів 
автоматизації технічного та програмного забезпечення.  

Автоматизація процесу обробки даних дасть змогу максимально наблизити користувача до оптимального 
рішення при створені систем автоматизованого керування за короткий термін часу або покаже оптимальні шляхи 
модернізації вже існуючої системи автоматизації. Можливе створення єдиної кластеризованої бази даних засобів 
автоматизації програмного та технічного забезпечення, створення та реалізація програми, що розроблюється на базі 
нечіткої логіки. 

Практична значимість. На підставі результатів, отриманих у роботі, можна зробити висновок, що створювана 
система може  знайти своє застосування у різних сферах автоматизації. Поступове розширення бази знань, дасть 
змогу накопичити певний професійний досвід та розширити базу існуючих засобів автоматизації і їх параметрів. Це 
дозволить при проектуванні, модернізації чи навіть при звичайному аналізі існуючої автоматизованої системи керу-
вання швидко знаходити необхідні рішення щодо застосування того чи іншого засобу автоматизації.  

Результати. У відповідності з вимогами до системи в цілому, розроблена автоматизована система керування 
сушіння сировинних матеріалів дозволить підвищити ефективність функціонування обертової печі за рахунок опти-
мального температурного режиму випалювання вапняку, збільшення продуктивності і оперативності керування 
технологічним процесом, зниження використання енергоресурсів, зменшення впливу людини на виробничий процес. 

Ключові слова: засоби автоматизації, системи керування, обертова піч, предиктивний аналіз. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Для створення або 
модернізації будь-якої системи автоматизованого керування необхідно вирішити низку склад-
них питань, одним з цих питань при проектуванні такої системи є вибір засобів автоматизації 
програмного та технічного забезпечення. Дана процедура вимагає застосування великої 
кількості ресурсів. Людський фактор при обробці параметричних та характеристичних даних 
засобів складає значну ймовірність помилки або вибору не оптимального рішення, що в по-
дальшому вплине на всю систему загалом.  

Відомо кілька десятків технологій і варіацій технологій, які можна застосовувати для 
сушіння різноманітних сипучих матеріалів. Майже всі вони були розроблені ще в першій 
половині XX століття.  

Автоматизація процесу обробки даних дасть змогу максимально наблизити користувача до 
оптимального рішення при створені систем автоматизованого керування за короткий термін 
часу або покаже оптимальні шляхи модернізації вже існуючої системи автоматизації. Тому 
дослідження, що пов’язані з вирішенням цього питання є актуальним завданням. 

Основним напрямом покращення системи автоматизації на даний час є: 
зниження енергоємності сушіння; 
зменшення вартості обладнання; 
спрощення технології та зменшення площ, які займає сушильним обладнанням; 
підвищення вибухо- і пожежної безпеки. 
Аналіз досліджень та публікацій. Аналізом цих технологій займалися вітчизняні та 

закордонні вчені. 
Розглянутий предиктивний аналіз і його статистичні основи використовуються в науковій 

сфері вже не одне десятиліття. Проаналізувавши трохи глибше, було виявлено схожі аналітичні 
процеси і в економіці. До недавнього часу комерційне застосування предиктивного аналізу об-
межувалося випробуваннями лікарських препаратів (наукові дослідження) і маркетинговими 
проектами в великих компаніях. 

Однак з підвищенням продуктивності обробки даних і появою на ринку простого у 
використанні програмного забезпечення комерційне застосування предиктивного аналізу знач-
но розширюється, виходячи за межі традиційних областей. Значне збільшення обсягів даних, 
включаючи структуровані дані в транзакційних системах і неструктуровані дані, призводить до 
суттєвого зростання потреб в їх поглибленому вивченні та предиктивному аналізі [1-5, 13-14]. 

Предиктивний аналіз ґрунтується на застосуванні до різних методів обробки інформації 
статистичного аналізу. Результатом такого аналізу є розуміння набору даних, а також прогнози 
або рекомендації щодо майбутніх дій. У реальності це статистика за межами тієї статистики, з 
якою знайоме більшість людей, - обчислення середніх показників. Практична проблема полягає 
в тому, як надавати отримані знання (описова статистика) таким чином, щоб вони були 
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зрозумілі середньому бізнес-користувачеві і могли використовуватися в бізнес та промислових 
процесах. 

Постановка завдання. Метою даної розробки є автоматизація процедури вибору засобів 
автоматизації програмного та технічного забезпечення за рахунок розробки програми, що доз-
волить виключити людський фактор при обробці характеристичних і параметричних даних та 
значно пришвидшити вибір необхідного обладнання чи програмного забезпечення.  

Для виконання цього завдання необхідно розглянути роботу розроблюваної програми при 
застосуванні на існуючому об’єкті. Цю задачу можливо вирішити за рахунок створення єдиної 
кластеризованої бази даних засобів автоматизації програмного та технічного забезпечення, 
створення та реалізації програми, що розроблюється на базі нечіткої логіки.  

Функціональна складова програми повинна мати такі основні можливості: 
створення проекту з унікальними параметрами, а саме можливість адаптувати середу роз-

робки під інші об’єкти виробництва, за рахунок розширення бази знань та розширення бази 
засобів автоматизації; 

проведення предиктивного аналізу створеного проекту; 
аналіз та виведення нечіткого рішення стосовно застосування необхідних засобів 

автоматизації програмного та технічного забезпечення. 
Для реалізації програми необхідно провести дослідження в таких областях як: 
класифікація засобів автоматизованого керування за параметричними та характеристични-

ми даними; 
кластеризація, та створення кластеризованих баз даних; 
предиктивний аналіз на базі експертної системи.  
Створена система повинна мати змогу розширювати базу новими засобами, які будуть од-

разу сортуватися по окремих кластерах, аналізувати всі існуючі засоби та видавати нечіткі 
рішення – поради щодо можливого застосування того чи іншого засобу для створення 
оптимальної автоматизованої системи керування. 

Викладення матеріалу та результати. Дослідження структури програми для 
предиктивної діагностика і кластеризація засобів автоматизації програмного та технічного за-
безпечення розглянемо на прикладі існуючого технологічного об’єкту в умовах ПАТ «Хай-
дельбергЦемент Україна». Криворізький цементний завод є одним з найбільших і провідних 
виробників цементу в Україні.  Виробники використовують сухий спосіб виробництва цементу. 
Завод оснащений обертальною піччю з циклонним теплообмінником і декарбонізатором та до-
зуючим блоком. Має чотири цементні млини відкритого циклу. Завод спеціалізується на 
виробництві шлакових типів цементу. Обертові печі широко використовуються для 
неперервної сушки при атмосферному тиску кускових, зернистих та сипучих матеріалів (рис. 
1). В якості теплоносія використовують топкові гази, що отримують в топці в результаті спа-
лювання палива [6, 7]. 

Рис. 1. Схема обертової печі 

Аналіз існуючої системи авто-
матизації обертової печі дасть інфо-
рмацію щодо потреб в модернізації 
окремих аспектів даної системи. На 
першому етапі необхідно розгляну-
ти технологічний процес у вигляді 
структурної схеми з вхідними та 
вихідними параметрами, які 
наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  
Перелік технологічних параметрів автоматизованої системи керування процесом випалювання вапняку  

в обертовій печі ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» 

Найменування параметру Діапазон вимірювання Розмірність сигналу 
Температура в середині печі 0 – 1200 °С 4-20 мА 
Температура за надзвичайним клапаном 0 – 600 °С 4-20 мА 
Температура на вхідному фільтрі 0 – 700 °С 4-20 мА 
Температура на вихідному фільтрі 0 – 800 °С 4-20 мА 
Тиск за обертовою піччю -60...0 гПа 4-20 мА 
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Найменування параметру Діапазон вимірювання Розмірність сигналу 
Тиск на вхідному фільтрі -60...0 гПа 4-20 мА 
Тиск на вихідному фільтрі -60...0 гПа 4-20 мА 
Швидкість двигуна 0 – 100 % 4-20 мА 
Струм двигуна 0 – 120 % 4-20 мА 
Потік сировинних матеріалів 15 м3/год 4-20 мА 
Тиск на вході в піч 2.5 мбар 4-20 мА 
Вологість матеріалу 14 % 4-20 мА 
Температура матеріалу на виході 850°С 4-20 мА 

Крім того, необхідно розглянути засоби автоматизації та їх параметри, які використову-
ються для випалу вапняку в обертовій печі на даний момент. Наприклад: датчики витрат, дат-
чики тиску, регулятор тиску, виконавчий механізм (заслінка), датчики температури та інші. 
Аналіз цих вхідних даних системи предиктивного аналізу на основі бази даних існуючих 
засобів автоматизації, а також на основі бази знань дасть змогу виявити варіанти подальшого 
розвитку та покращення існуючої системи за рахунок модернізації окремих вузлів 
автоматизації [6, 7]. Розроблювана програма має надати необхідні рекомендації щодо можли-
вих змін в системі, вартість проведення даного процесу модернізації та статистичні дані мож-
ливого покращення виробництва.  

Для покращення системи автоматизації з метою підвищення економічної ефективності, 
зменшення витрат ресурсів на виробництво та їх раціональне використання, необхідно провес-
ти діагностування та виявити аспекти внаслідок модернізації яких отримаємо позитивні 
тенденції розвитку. Для вирішення такого завдання необхідне застосування комп’ютерного 
діагностування. Створення програми для такого діагностування є досить складним процесом, 
що включатиме кілька етапів.  Однією з основних задач програми, що створюється є створення 
кластеризованої бази засобів автоматизації технічного та програмного забезпечення. Для цього 
необхідно класифікувати за параметричними та характеристичними даними існуючі засоби [8].  

Також не менш важливим завданням є створення системи, що дозволить на базі попередніх 
знань та вхідних даних проекту, використавши кластеризовану базу даних видати можливі 
рішення. Даний предиктивний аналіз можливо реалізувати спираючись методології створення 
експертних систем [9]. Однією з проблем при реалізації подібних додатків є набір початкових 
знань – бази знать та бази даних – бази засобів автоматизації, так як в наш час існують багато 
різновидів засобів автоматизації одного типу [10]. Збирання даної інформації, перевірка, зане-
сення до загальних баз потребує чи малих витрат та часу. 

В даній роботі структура програми для предиктивної діагностика і кластеризації засобів 
автоматизації програмного та технічного забезпечення, яка розробляється для автоматизованої 
системи керування тепловим процесом випалювання вапняку в обертовій печі №2 в умовах 
«ХайдельбергЦемент Україна». На основі проведеного аналізу були розглянуті параметри усіх 
засобів автоматизації та параметри технологічного процесу. Для проведення дослідження дано-
го питання та  визначення можливої модернізації необхідно:  

створити кластеризовану базу даних на основі існуючих засобів автоматизації програмного 
та технічного забезпечення. Даний процес є досить складним так як потребує обробки дуже вели-
ких обсягів інформації [11]. Необхідно класифікувати кожний засіб за певними ознаками, що 
дасть змогу пришвидшити пошук необхідних вузлів. Також необхідно створити зручний 
інтерфейс для роботи з базою даних, щоб уможливити інтеграцію нових засобів в проект [12, 13]; 

розробити базу попередніх знань – це своєрідний досвід при застосуванні того чи іншого 
засобу, – ряд правил сумісності засобів, оптимальності їх застосування при конкретних струк-
турах в системи автоматизованого керування [14]; 

створення інтерфейсу, що слугуватиме для вводу початкових значень створюваної системи 
автоматизованого керування. Інтерфейс може забезпечити як параметричний та характеристич-
ний ввід, так і графічну побудову структури автоматизованої системи керування; 

найважливішою системою програми, її мозком є система предиктивного аналізу. Дана сис-
тема має бути побудована таким чином, щоб на базі трьох вхідних джерел інформації 
(кластеризованої бази даних засобів автоматизованого керування, бази попередніх знань, по-
чаткових умов) сформулює нечіткі рішення щодо необхідності застосування певних засобів 
автоматизації в даному проекті [15, 16].   
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Функціональна схема програми пошуку необхідних засобів автоматизації програмного та 
технічного забезпечення наведена на рис. 2.  

Застосування предиктивного аналізу з достатньо розвиненою базою знань уможливить 
швидке проектування чи модернізацію систем автоматичного керування [17, 18].  

Рис. 2. Функціональна схема програми 

Висновок та напрямок по-
дальших досліджень. Під час 
аналізу дійшли висновку, що для 
проведення модернізації 
існуючої автоматизованої сис-
теми керування необхідно про-
вести дослідження та обробити 
велику кількість інформації та 
технічних характеристик, що 
може значно підвищити 
ймовірність помилки. Єдина 
кластеризована база даних 
засобів автоматизації програм-
ного та технічного забезпечення 
пришвидшить пошук та вибір 
необхідного засобу за рахунок 
застосування в програмі нечіткої 
логіки.  

У відповідності з вимогами до системи в цілому, запропонована автоматизована система 
керування сушіння сировинних матеріалів дозволить підвищити ефективність функціонування 
обертової печі за рахунок оптимального температурного режиму випалювання вапняку, 
збільшення продуктивності і оперативності керування технологічним процесом, зниження ви-
користання енергоресурсів, зменшить вплив людини на виробничий процес. 

Створювана система дасть змогу розширювати базу новими засобами та заносити їх до ок-
ремого кластеру, аналізувати всі існуючі засоби та видавати нечіткі рішення – поради щодо 
можливого застосування того чи іншого засобу для створення оптимальної автоматизованої 
системи керування. 

В подальших дослідженнях система має бути універсальною та знайти своє застосування у 
всіх сферах автоматизації. Поступове розширення бази знань. Це дозволить при проектуванні, 
модернізації чи навіть при звичайному аналізі існуючої автоматизованої системи керування 
швидко знаходити необхідні рішення щодо застосування того чи іншого засобу автоматизації.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА АГЛОМЕРАЦИИ ШИХТЫ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ КОНЦЕНТРАТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД,  
ПУТЕМ ИХ НАМАГНИЧИВАНИЯ 

Повышение газопроницаемости слоя шихты за счет её эффективного окомкования, является основным путем 
увеличения производительности агломерационной машин, а вместе с тем и доменных печей. Эта проблема стала еще 
более актуальной в связи с возрастающей долей тонких концентратов в агломерационной шихте и практически ис-
черпанными возможностями окомкователей традиционных конструкций. Необходим поиск новых подходов по даль-
нейшему совершенствованию технологии и техники для окомкования шихты.  

Целью данной работы является разработка новых методов повышения эффективности процесса окомкования 
шихты за счет нетрадиционных подходов к процессу окомкования, что остается важной технологической задачей.  

На базе аналитического анализа существующих методов интенсификация процесса спекания шихты на агло-
мерационных машинах определено новое направлений повышения их эффективности. Этим методом является пред-
варительное намагничивание шихты, содержащей ферромагнитные компоненты. Проведен анализ известных спосо-
бов и устройств, обеспечивающих реализацию этого явления. Эти способы и технологические устройства условно 
можно разбить на четыре группы: способы и технологические устройства для намагничивания ферромагнитной 
компоненты шихты в процессе ее дозирования; способы и технологические устройства для намагничивания компо-
нентов шихты непосредственно перед ее смешиванием и окомкованием; технологические устройства для намагни-
чивания шихты в процессе ее смешивания и окомкования; технологические устройства для воздействия магнитным 
полем на окомкованую шихту при ее загрузке на колосниковую решетку агломерационной машины. 

Научно обосновано применение интенсификация процесса агломерации шихты, содержащей концентраты же-
лезных руд, путем их намагничивания. В результате предварительного намагничивания шихты получают окомкова-
ную шихту с более крупными и прочными гранулами, обеспечивающими лучшую газопроницаемость слоя шихты, 
уложенной на колосниковую решетку агломерационной машины, и, как следствие – повышение ее производитель-
ности. 

Применение на практике предварительного намагничивания шихты позволяет получить окомкованную ших-
ту с более крупными и прочными гранулами, обеспечивающими лучшую газопроницаемость слоя шихты на колос-
никовой решетке агломерационной машины. 

Следствием этого является интенсификация технологического процесса спекания шихты на агломерационной 
машине и повышение ее производительности.  

Ключевые слова: агломерационная машина, агломерация, концентрат железной руды, шихта, окомкование, уст-
ройства для окомкования, окомкователи, газопроницаемость, намагничивание шихты, магнитные системы, гранулы. 

 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Агломерация железных 

руд и тонких концентратов перед доменной плавкой позволяет существенно улучшить технико-
экономические показатели работы доменных печей, увеличить их производительность [1]. Аг-
ломерационный процесс может быть высокопроизводительным и давать качественный агломе-
рат только при условии соответствующей подготовки компонентов шихты к спеканию. На ход 
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технологического процесса спекания и качество полученного агломерата оказывает влияние 
ряд факторов: величина помола компонентов шихты, тщательность их смешивания, увлажне-
ния, количество топлива, газопроницаемость шихты, ее гранулометрический состав. Если по 
минимальному размеру частиц компонентов шихты ограничений не имеется - за исключением 
твердого топлива, то по условиям технологического процесса существует предельный макси-
мальный размер кусочков компонентов шихты: для рудного материала и возврата это 6-8 мм, а 
для флюса-известняка - 3 мм; частицы большего размера за 2,0-2,5 мин. воздействия высо-
ких температур не успевают прогреться и усвоиться расплавом и остаются в виде отдельных 
включений в кусках агломерата, снижая его прочность.  

Производительность агломерационных машин характеризуется вертикальной скоростью 
процесса спекания уложенной на колосниковую решетку шихты, которая зависит главным об-
разом от газопроницаемости слоя шихты. Таким образом, повышение газопроницаемости слоя 
шихты за счет её эффективного окомкования - основной путь увеличения производительности 
агломерационной машин. Вместе с тем, в связи с возрастающей долей тонких концентратов в 
агломерационной шихте - с одной стороны, и практически исчерпанными возможностями 
окомкователей традиционных конструкций - с другой, необходим поиск новых подходов по 
дальнейшему совершенствованию технологии и техники для окомкования шихты. 

Таким образом, повышение эффективности процесса окомкования шихты остается важной 
технологической задачей, обеспечивающей интенсификация процесса спекания шихты на аг-
ломерационных машинах. 

Анализ исследований и публикаций. Одним из направлений повышения эффективности 
процесса окомкования магнетитовых концентратов является предварительное намагничивание 
шихты [2]. При этом получают окомкованую шихту с более крупными и прочными гранулами, 
обеспечивающими лучшую газопроницаемость слоя шихты, уложенной на колосниковую ре-
шетку агломерационной машины, и, как следствие – повышение ее производительности. Впер-
вые способ подготовки агломерационной шихты, содержащей магнетитовый концентрат, был 
предложен работниками Новокриворожского ГОК’а (НКГОК) в 1965 г. [3]. Для улучшения 
процесса окомкования и повышения газопроницаемости шихты перед окомкованием ее намаг-
ничивают в постоянном магнитном поле. Для намагничивания шихты в производственных ус-
ловиях авторами предложено специальное устройство. 

Положительное влияние намагничивания железорудной шихты на производительность аг-
ломерационных машин сделали авторы работ [4,5]. Однако в перечне известных способов ин-
тенсификации процесса спекания шихты на агломерационных машинах, приведенным в рабо-
тах [6,7], не названы способы воздействия на шихту магнитным полем, т.е. авторы публикаций 
явно недооценивают возможности повышения производительности агломерационных машин 
путем намагничивания шихты.  

Постановка задачи. Следовательно, несмотря на важность и актуальность проблемы по-
вышения производительности агломерационных машин путем намагничивания шихты, в на-
стоящее время она не нашла достаточно полного практического решения. Целью данной рабо-
ты является обобщение известных способов и устройств, предназначенных для намагничивания 
шихты с целью повышения производительности агломерационных машин, а также обоснование 
новых подходов к данной проблеме. 

Изложение материала и результаты. Несмотря на отсутствие работ по теоретическому 
обоснованию влияния намагничивания шихты на повышение производительности агломераци-
онных машин, практическое применение этого явления нашло широкое применение. Известны 
работы и патенты на изобретения Е.Ф.Вегмана [3], Крижевского А.З., Кучера В.Г. [6-7], Исха-
кова З.Х., Иванова В.М., Бибикова А.А. [8], Рудь Ю.С., Кучера В.Г., Лободы В.И. [9], в которых 
приводятся описания различных технологических устройств, использующих явление намагни-
чивания железорудной шихты. Эти способы и технологические устройства условно можно раз-
бить на четыре группы:  

Способы и технологические устройства для намагничивания ферромагнитной компоненты 
шихты в процессе ее дозирования.  

Способы и технологические устройства для намагничивания компонентов шихты непо-
средственно перед ее смешиванием и окомкованием.  
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Технологические устройства для намагничивания шихты в процессе ее смешивания и 
окомкования.  

Технологические устройства для воздействия магнитным полем на окомкованую шихту 
при ее загрузке на колосниковую решетку агломерационной машины. 

К первой группе способов и технологических устройств, использующих явление намагни-
чивания железорудной шихты, относится, например, способ подготовки шихты для окускова-
ния, в котором при дозировании ферромагнитных и неферромагнитных компонентов на под-
вижный орган сборного конвейера на ферромагнитную составляющую воздействуют магнит-
ным полем в момент дозирования неферромагнитной составляющей. Вектор магнитного поля 
намагничивающего устройства при этом должен выдерживаться параллельным направлению 
движения загружаемой на слой неферромагнитной составляющей шихты [10]. По мнению ав-
торов вспучиваемый под действием магнитного поля ферромагнитный слой приобретает раз-
рыхленную игольчатую структуру, а подаваемый сверху измельченный неферромагнитный 
компонент, например, известняк, бентонит или коксик, равномерно размещается в промежут-
ках между иголками, опыляя их поверхность. 

Недостатками этого технического решения являются неконкретность указания места пода-
чи неферромагнитной составляющей на сборный конвейер; практическая невозможность со-
блюдения условия параллельности направления дозировки неферромагнитной составляющей 
шихты и вектора напряженности поля индуктора; неопределенность рекомендуемого диапазона 
напряженности магнитного поля. Отмеченные недостатки снижают эффективность реализуе-
мой по данному способу технологии. 

К этой группе относится также способ подготовки железорудной шихты к окускованию, 
включающий последовательное дозирование компонентов ферромагнитной и неферромагнит-
ных составляющих на общий сборный транспортирующий устройство с одновременной обра-
боткой ферромагнитной составляющей магнитным полем, смешивание и подачу усредненной 
шихты на устройство окомкования. Подачу неферромагнитных составляющих в слой транспор-
тируемой ферромагнитного материала осуществляют в рабочей зоне открытой разнополярной 
знакопеременной в направлении движения ферромагнитного материала многополюсной маг-
нитной системы с индукцией магнитного поля от 0,1 до 0,3 Тл. На участке дозирования нефер-
ромагнитных составляющих в слой транспортируемого ферромагнитного материала его под-
вергают вибрационному воздействию. Дальше шихту транспортируют вдоль полюсов перемен-
ной полярности, помещенных внутрь вращающихся барабанов-роликов открытых магнитных 
систем, с обеспечением намагничивания, активного перемешивания и усреднения многокомпо-
нентной шихты [11].  

К недостаткам этого способа подготовки железорудной шихты можно отнести чрезвычай-
ную сложность его технической реализации в промышленных условиях, низкую эффективность 
намагничивания шихты с помощью открытой многополюсной магнитной системы, размещен-
ной под конвейерной лентой, так как создать достаточное напряженность магнитного поля по-
стоянными магнитами при больших воздушных зазорах между полюсами и шихтой на конвей-
ерной ленте достаточно сложно; воздействию магнитного поля подвергаются только нижние 
слои шихты на конвейерной ленте, внутренние объемы шихты экранируются нижними слоями; 
векторы взаимодействия сил открытой разнополярной знакопеременной многополюсной маг-
нитной системы, сил вибрационного воздействия и сил земного притяжения только в отдель-
ные моменты совпадают, а в остальное время эти силы действуют в разных направлениях и не 
влияют на процесс окомкования. 

Ко второй группе способов и технологических устройств, использующих явление намагни-
чивания железорудной шихты, относится в первую очередь способ и устройству для его реали-
зации по а. с. №231569 [12]. Сущность способа состоит в том, что шихту перед окомкованием 
намагничивают в постоянном магнитном поле. Устройство для намагничивания шихты пред-
ставляет собой ярмо, изготовленное из стали толщиной 40 мм и шириной 400 мм [14-15]. Фор-
ма ярма соответствует форме поперечного сечения ленты конвейерного питателя, под которым 
устройство установлено. К ярму крепят восемь постоянных магнитов, используемых в магнит-
ных сепараторах типа ПМБ-4П и 167А-СЭ. Применение этих магнитов позволяет достичь в 
воздушном зазоре напряженности магнитного поля 900-1200 Э. Для предотвращения снижения 
напряженности магнитного поля в результате налипания на магниты частичек концентрата, 
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пространство между магнитами заполняется диамагнитным материалом – диабазовым порош-
ком, разведенным жидким стеклом.  

Использование этого способа в промышленности обеспечивает улучшение процесса оком-
кования шихты, повышение газопроницаемости материала за счет создания флокульной струк-
туры после намагничивания, что дает возможность получать более прочные гранулы. Влияние 
намагничивания шихты на производительность агломерационных машин авторы исследовали 
на агломерационной машине №6 агломерационного цеха №2 НКГОК. Исследования показали, 
что производились агломерационной машины повысилась на 3%. 

К недостаткам описываемого способа подготовки агломерационной шихты, как и преды-
дущего, можно отнести низкую эффективность намагничивания шихты с помощью открытой 
многополюсной магнитной системы, размещенной под конвейерной лентой. Намагничиванию 
подлежат только нижние слои шихты, находящейся в постоянном магнитном поле. Внутренние 
объемы шихты экранируются нижним слоем и поэтому не подвергаются воздействию магнит-
ного поля. Тем более, что создать необходимую напряженность магнитного поля постоянными 
магнитами при больших воздушных зазорах между полюсами и шихтой на конвейерной ленте 
достаточно сложно. 

К третьей группе способов и технологических устройств, использующих явление намагни-
чивания железорудной шихты, относятся барабанные окомкователи шихты, которые отличают-
ся друг от друга в основном местом установки магнитной системы. Так в барабанном окомко-
вателе, содержащим загрузочную часть, немагнитный корпус и магнитную систему, которая 
размещена под нижней частью барабана в сторону его вращения, установлены магниты с чере-
дованием полярности на расстоянии от вертикальной оси, равном углу 70-110° [13]. По мнению 
авторов описываемый барабанный окомкователь обеспечивает повышение производительности 
и прочности окатышей за счет вовлечения в активное движение и перемещение всей массы сы-
пучего материала как в фазе подъема, так и в фазе ссыпания, а также увеличения скорости дви-
жения его к внутренней поверхности барабана. Вследствие чего материал ссыпается вниз лишь 
в точке, где действие магнитной системы заканчивается. Из-за того, что магнитная система 
имеет чередующуюся по направлению движения барабана полярность, при движении материа-
ла от одного полюса к другому происходит переориентация магнитных частиц и их перемеще-
ние относительно друг друга. 

Недостатком барабанного окомкователя является его низкая эффективность из-за невоз-
можности намагничивания всего объема шихты, находящегося в устройстве, так как при любом 
режиме работы толщина слоя перекатываемого материала достигает 1000 мм и более. Кроме 
того, изготовление барабана из диамагнитного материала значительно усложняет конструкцию 
и увеличивает его стоимость. 

Авторы статьи с целью повышения эффективности процесса окомкования предложили 
устройство для окомкования шихты, содержащее рабочую емкость в виде барабана или чаши, 
привод ее вращения, опоры, раму, загрузочный, разгрузочный и очистной узлы и магнитную 
систему, которая выполнена в виде закрепленной в подшипниковом узле опорной балки вала с 
насаженными на него кольцевыми магнитами. Подшипниковый узел закреплен с возможно-
стью его перемещения в правом нижнем квадранте емкости для окомкования в плоскости, пер-
пендикулярной его оси [14]. В процессе движения шихты в барабанном окомкователе центр 
тяжести загрузки - "почка" остается на одном месте. Под воздействием магнитного поля желе-
зорудная часть шихты, расположенная в зоне «почки», собирается в комочки и стягивается 
магнитными силами в гранулы-зародыши. Таким образом, магнитное поле является дополни-
тельным источником образования зародышей окатышей, что приводит к повышению произво-
дительности окомкователя. Кроме того, магнитное поле воздействует также на процессы роста 
окатышей и массообмена между ними. При этом рост окатышей происходит под действием 
трех факторов. Во-первых, влага, находящаяся в шихте, за счет сил капиллярного давления стя-
гивает ее частицы в комочки и обеспечивает последующее укрупнение гранул; во-вторых, ока-
тыши уплотняются под действием собственного веса, перекатываясь по внутренней поверхно-
сти емкости для окомкования. Третьим фактором, способствующим интенсификации процесса 
окомкования, является напряженность поля магнитной системы. Зародыши и железорудная ме-
лочь шихты, попадая в зону магнитного поля системы, намагничиваются, что способствует на-
липанию на зародыши железорудной части не окомкованной шихты. 
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Таким образом, магнитное поле системы усиливает воздействие на комочки шихты первых 
двух факторов - воздействия влаги и сил гравитации, обеспечивая стягивание частиц в зароды-
ши и укрупнение гранул в процессе массообмена, что приводит к увеличению производитель-
ности окомкователя и повышению прочности окатышей. 

К недостаткам предложенного барабанного окомкователя можно отнести недостаточную 
интенсивность намагничивания шихты, заростание магнитной системы ферромагнитным мате-
риалом, очистка которого связана с определенными трудностями.  

К четвертой группе способов и технологических устройств, использующих явление намаг-
ничивания железорудной шихты, относятся, устройства, магнитные системы которых распола-
гаются внутри загрузочных барабанов, изготовленных из диамагнитного материала, что исклю-
чает непосредственный контакт магнитной системы с шихтой. Так, например, авторы данной 
статьи предложили устройство для загрузки шихты на агломерационную машину, которое со-
стоит из бункера, барабанного питателя с обечайкой из диамагнитного материала, загрузочного 
лотка и магнитной системы с чередующейся полярностью магнитов, размещенной неподвижно 
внутри барабанного питателя [15]. Между магнитной системой и обечайкой барабанного пита-
теля соосно с ними размещен экран, выполненный из магнитомягкого материала в виде пусто-
телого цилиндра с продольными сквозными щелями, шаг которых равен шагу магнитной сис-
темы, а ширина сегментов цилиндра равна 0,83-1,33 ширины магнитного полюса. 

Для обеспечения равномерного намагничивания слоя шихты, находящегося на наружной 
поверхности обечайки барабанного питателя, напряженность магнитного поля постоянная 
вдоль полюсного шага магнитной системы. При этом отношение ширины полюса магнитной 
системы к ширине зазора между магнитами равно 1,2. Эффект экранирования проявляется дос-
таточно четко при ширине цилиндрического сегмента, равной ширине зазора между полюсами 
магнитов. В этом случае основная часть магнитных силовых линий полюсов магнитной систе-
мы замыкается через цилиндрический сегмент экрана. Для обеспечения максимального эффек-
та намагничивания шихты цилиндрические экранирующие сегменты экрана располагаются по 
оси полюсов магнитов магнитной системы, поэтому шаг расположения сегментов и щелей эк-
рана выбирается равным полюсному шагу магнитной системы. В случае нахождения цилинд-
рических сегментов экрана над полюсами магнитной системы происходит уменьшение воз-
душного зазора «полюс–шихта» и его магнитного сопротивления, что приводит к увеличению 
магнитной напряженности на поверхности обечайки барабанного питателя.  

Шихта подвергается воздействию магнитного поля повышенной напряженности, происхо-
дит ее намагничивание и притяжение к диамагнитной обечайке барабанного питателя в месте 
расположения полюсов магнитной системы. Причем, крупные гранулы, содержащие большее 
количество ферромагнитного материала, притягиваются к обечайке барабанного питателя с 
большей силой, чем мелкие фракции, которые имеют меньшее содержание ферромагнитного 
материала и большее содержание топлива. За счет вращения экрана со скоростью, отличной от 
скорости вращения обечайки барабанного питателя, цилиндрические сегменты экрана переме-
щаются в межполюсное пространство магнитной системы. При этом происходит шунтирование 
магнитного потока и шихта под действием сил гравитации и трения перемещается по наружной 
поверхности обечайки барабанного питателя, сохраняя неизменной форму гранул. При даль-
нейшем перемещении сегментов экрана процесс повторяется. 

В процессе перемещения шихты вдоль периферии обечайки барабанного питателя проис-
ходит многократное ее перемагничивание и значительная часть крупных гранул перераспреде-
ляется ближе к обечайке барабанного питателя. При выходе шихты из зоны действия магнит-
ной системы, она поступает на лоток, где крупные фракции шихты располагаются в верхнем 
слое потока шихты, а мелкие - в нижнем. Такая структура потока шихты на лотке обеспечивает 
оптимальное распределение крупности в слоях шихты, уложенной на колосниковую решетку 
агломерационной машины. 

Вследствие применения магнитной системы высокой напряженности перераспределение 
крупности происходит значительно эффективнее, чем в аналогичных известных устройствах. 
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Кроме того, за счет разности скорости вращения обечайки питателя и экрана перемещение 
шихты происходит без разрушения гранул в момент шунтирования магнитного поля. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Показано, что одним из перспектив-
ных направлений повышения эффективности процесса окомкования магнетитовых концентра-
тов является предварительное намагничивание шихты. Проведен анализ известных способов и 
устройств, обеспечивающих реализацию этого явления. Применение на практике предвари-
тельного намагничивания шихты позволяет получить окомкованную шихту с более крупными 
и прочными гранулами, обеспечивающими лучшую газопроницаемость слоя шихты на колос-
никовой решетке агломерационной машины. Следствием этого является интенсификация тех-
нологического процесса спекания шихты на агломерационной машине и повышение ее произ-
водительности.  
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ОГЛЯД РЕСПІРАТОРІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ  
В ГІРНИЧОРУДНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Мета. Метою даної роботи є проведення аналізу існуючих респіраторів, що використовуються в гірничорудній 
промисловості та впровадження нових моделей   

Методи дослідження. Теоретичний метод дослідження на основі коригування нових і отриманих раніше знань, 
базою для отримання даних є спостереження та експерименти. 

Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є прикладне дослідження 
зменшення впливу пилу на працівників при застосуванні різних респіраторів. 

Практична значимість. Запропоновано використання нових фільтруючих матеріалів для респіраторів з метою 
зменшення пилового навантаження на організм працюючого в шкідливих умовах. 

Результати. Вплив виробничих шкідливих факторів обумовлює формування несприятливих реакцій організму, 
погіршення стану здоров'я, втрати працездатності. Важливу роль у зменшенні нещасних випадків і професійних за-
хворювань відіграє розробка і впровадження колективних засобів захисту: санітарно-гігієнічних, технічних та інших 

                                                       
© Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А., Нестеренко О.В., Домнічев М.В., Нестеренко І.А., 2017 
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заходів. Однак не завжди ці заходи виявляються досить ефективними. У цьому випадку використовуються індивіду-
альні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 

Використання респіраторів дозволяє знизити пиловий вплив на працівника і запобігти розвитку захворювань 
пилової етиології. Сучасним матеріалом для респіраторів можуть бути фільтротканини з наноматеріалів, що влов-
люють частки малих розмірів, не знижують опір диханню. Основною перевагою таких респіраторів слід відзначити 
невелику вагу, а також мінімальний опір диханню. Остання характеристика дозволяє перебувати в захисному засобі 
протягом кількох годин. Тиск на працівника буде знижено, що виключить дискомфорт. 

Ключові слова: пил, пневмоконіоз, респіратор, фільтруюча нанотканина. 
 
В статті проаналізовано види професійних захворювань органів дихання і засобів індивіду-

ального захисту для попередження пилових захворювань. Наведені статистичні дані по струк-
турі захворюваності і класифікація захворювань від впливу пилу. Респіратори використовують-
ся для захисту від пилу, диму і шкідливих газів, які можуть потрапляти в організм через верхні 
дихальні шляхи. На сьогоднішній день респіратори відносять до найбільш надійних і сучасних 
засобів захисту, однак не всі вони можуть похвалитися хорошим рівнем захисту. Через деякі з 
них просочуються шкідливі речовини, які можуть осідати в легенях, завдаючи таким чином 
дуже серйозної шкоди організму людини, тому необхідно знати основні недоліки та переваги 
кожного респіратора, щоб вибрати надійний засіб захисту. Для цього проаналізовано основні 
респіратори, які використовуються в гірночорудній галузі для попередження розвитку 
професійних захворювань. Питання зменшення пилу для працівника не тільки за рахунок 
технічних заходів може полягати й у використанні засобів індивідуального захисту. В Україні 
продовжують вироблятися, імпортуватися і використовуватися багато моделей ЗІЗОД, розроб-
лених ще в середині минулого століття: респіратори «Лепесток», У-2К, РПГ-67, Ф-62Ш, РУ-60, 
шолом-маски ШМП та ін. 

Для зменшення пилового навантаження на працівника доцільно удосконалювати 
респіратори. Тому вибір респіраторів та їх модернізація є питанням актуальним, наприклад, 
використання наноматеріалів для фільтрів, тому що такі тканини мають малий опір диханню. 
Такі респіратори майже невагомі за рахунок нейлонових волокон, які мають не більш 15 
нанометрів в діаметрі. Для отримання наноматеріалу використовується метод электропрядіння. 
Ці респіратори затримують до 98% пилу за рахунок того, що фільтруюча тканина складається з 
нейлонового нановолокна, яке вловлює частинки малих розмірів, не знижуючи опір диханню. 
Серед переваг таких респіраторів слід відзначити  ще їх невелику вагу. Остання характеристика 
дає можливість перебувати в захисному засобі протягом кількох годин. 

Професійні захворювання органів дихання – це широка група діагнозів, що спричинена 
вдиханням частинок пилу, хімікатів або білків. Пневмоконіоз – термін, що використовується 
для характеристики захворювання, що пов’язане з вдиханням мінерального пилу. Важкість за-
хворювання пов’язана із складом речовини, її інтенсивності та часом впливу на організм. Хоч 
поява захворювання на пневмоконіоз датується ще за часів стародавньої Греції та Риму, ступінь 
захворюваності підвищилася із розвитком сучасної промисловості [1]. 

В структурі  професійної захворюваності більшу частину передусім займають пилові за-
хворювання органів дихання. Зросту таких захворювань сприяють шкідливі виробничі фактори: 
пил, алергени, подразнюючі та токсичні речовини у вигляді газів, диму, парів [2]. 

Так, у 2016 році у порівнянні з 2015 роком кількість професійних захворювань зменшилась 
на 9,1%, або на 161 профзахворювання (з 1764 до 1603). Серед них перше місце посідають хво-
роби органів дихання – 42,8% від загальної кількості по Україні [3]. 

Термін «пневмоконіоз»  (від грец. pneumon – легеня, conia - пил) був запропонований у 
1866 році F. A. Zenker. Назва об’єднує численні види пилових фіброзів легень [4]. 

Пневмоконіози зустрічаються у робітників гірничорудної, вугільної, азбестової, машино-
будівної та інших галузей промисловості, які вдихають різні види пилу протягом 5-15 років і 
більше. Загальною ознакою всіх видів пневмоконіозів є розвиток інтерстиціального фіброзу. 
Найбільш вираженими фіброгенними властивостями володіє пил, що містить вільний двоокис 
кремнію. Менш небезпечний пил, що містить більшість силікатів, ще нижче фіброгенна актив-
ність пилу деяких металів, зокрема берилію. Певне значення у розвитку пневмоконіозу мають 
форма і величина пилових частинок, їх концентрація та інші чинники. Так, найбільш небезпеч-
ним є дрібнодисперсний пил, що складається з частинок діаметром 0,5-7 мм. Гранично допус-
тима концентрація фіброгенного пилу коливається від 1 до 10 мг на 1 м3 в залежності від вмісту 
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в ній вільного двоокису кремнію. Важливий етіологічний фактор пневмоконіозів - цитотоксич-
ність пилу (руйнування пилом альвеолярних макрофагів).  

У той же час на виникнення і розвиток пневмоконіозу впливають попередній стан органів 
дихання, імунологічний статус, алергічна реакція та ін. Кожен вид пневмоконіозу має свої осо-
бливості, обумовлені в першу чергу при гістологічному дослідженні. 

Питання зменшення пилу на працівника за рахунок не тільки технічних заходів може поля-
гати і в використанні засобів індивідуального захисту. Тому вибір наноматеріалів у фільтрах є 
актуальним питанням, тому що такі тканини мають малий опір диханню. 

Класифікація захворювань від впливу пилу передбачає три основні групи [5]. 
1. Пневмоконіози, що розвиваються під впливом високо-і помірно фіброгенного пилу (із 

вмістом вільного діоксиду кремнію більше 10%): силікоз, антракосилікоз, силікосидероз, силі-
косилікатоз. Ці пневмоконіози найбільш поширені серед піскоструминників, обрубників, про-
хідників, робітників, зайнятих у виробництві керамічних матеріалів.  

2. Пневмоконіози, що розвиваються на тлі впливу слабофіброгенного пилу, що містить ві-
льний діоксид кремнію менше 10% або не містить його:силікатози (азбестоз, талькоз, каоліноз, 
пневмоконіоз на тлі впливу цементного пилу), карбоконіози (антракоз, графитоз, сажовий пне-
вмоконіоз та ін), пневмоконіоз шліфувальників і наждачників, металоконіози або пневмоконіо-
зи, що розвиваються при вплив рентгеноконтрастних видів пилу (сидероз, в тому числі від ае-
розолю при електрозварюванні або газорізання залізних виробів) [6]. 

3. Пневмоконіози, що розвиваються при дії аерозолів токсико-алергічної дії (пил, що містить 
метали-алергени, компоненти пластмас та інших полімерних матеріалів, органічний пил та ін. 
Концентрація пилу не має вирішального значення у розвитку даної групи пневмоконіозів. Пнев-
моконіози розвиваються при незначному, але тривалому і постійному контакті з алергеном. 

В табл. 1 наведені дані про професійні хвороби легенів та їх формування залежно від виду 
часток пилу і часу їх вдихання.  

Таблиця 1  
Професійні хвороби легенів в залежності від виду частинок, що вдихають та іх поширеність  

Професійні хвороби Поширеність  Час впливу симптомів 
Двоокис  
кремнію 

Гострий силікоз 
Ускладнений силікоз 
Хронічний (класичний) силікоз 

Невідома 
Невідома 

12,8% 

< 1 року 
3-10 років 
Десятиріччя 

Азбест Азбестоз 
Доброякісний плевральний випіт 
Плевральні бляшки 

10-92% 
3 % 

6-70% 

роки 
< 20 років 

роки 
Вугілля Простий пневмоконіоз вугільників 

Ускладнений пневмоконіоз вугільників 
(прогресуючий масивний фіброз) 

5% 
 

Невідома 

Від років до десятиліть 
 

Від років до десятиліть 

В табл.2 наведено професії, що схильні до формування професійних захворювань. 
Таблиця 2  

Професійні хвороби та схильні до хвороб професії 

Професійні хвороби легенів Схильні до хвороб професії 

Силікоз 
Шахтарі, прохідники, фрезерувальники, гончарі, склодуви, ливарні та 
кар’єрні робочі, будівники 

Азбестоз 

У першу чергу: шахтарі та фрезерувальники 
У другу чергу: корабельні будівники, судноремонтники, працівники  
з керамікою 
Непрямо: електрики, сантехніки, столяри 

Пневмоконіоз Вугільники 

Найпоширенішим з усіх пневмоконіозів є силікоз. Він виникає від вдихання пилу кварцу 
(кремнезему), що містить двоокис кремнію (SiO2) у вільному стані. Крім того, є багато мінера-
лів, званих силікатами, які містять SiO2 не у вільному, а в зв'язаному стані. Їх пил також здат-
ний викликати пневмоконіози, які отримали назву силікатозів. Термін "змішаний фіброгенний 
пил" означає комбінацію кремнію з іншим нефіброгенним пилом (вугільним, алюмінієвим, пи-
лом заліза та ін) [7].  

Для попередження розвитку професійного захворювання необхідно використовувати засо-
би індивідуального захисту органів дихання. Вони за принципом дії поділяються на два типи: 
фільтруючі та ізолюючі. У відповідності з ГОСТ 12.04.034-77 «ССБТ. Засоби індивідуального 
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захисту органів дихання. Класифікація» фільтруючі ЗІЗОД застосовуються при вмісті кисню у 
вдихуваному повітрі не менше 18 % і при обмежених концентраціях шкідливих речовин і при 
нестачі кисню. При використанні фільтрувальних ЗІЗОД респіраторів і протигазів повітря, що 
вдихає людина очищається за допомогою фільтрів від аерозолів (пилу, диму, туману), парів і 
газів [8]. 

Фільтруючі ЗІЗ органів дихання поділяються на три групи: 
протиаерозольні (протипилові) маски і респіратори; 
протигазові респіратори і протигази; 
універсальні респіратори і протигази, захищають від аерозолей, парів і газів при одночас-

ному їх присутності в повітрі робочої зони. При цьому марка універсального респіратора (про-
тигаза) визначається природою шкідливих парів або газів.  

У протиаерозольних і універсальних фільтруючих респіраторах використовуються фільт-
руючі матеріали І. В. Петрянова (ФПП-15, ФПП-70), що мають високу захисну ефективність по 
відношенню до найбільш високодисперсних проникаючих аерозолів (з діаметром частинок 0,3 
– 0,4 мкм). У деяких конструкціях протипилових респіраторів для уловлювання грубодисперс-
них аерозолів застосовується пористий пінополіуретан (респіратор У - 2к).  

Для очищення повітря від шкідливих газів і парів у склад фільтруючих елементів протига-
зових і універсальних ЗІЗОД входять спеціальні сорбенти: активоване вугілля, хімічні поглина-
чі різної природи і властивостей, каталізатори.  

Конструктивно респіратори виконуються: 
у вигляді фільтруючих масок, коли лицьова частина одночасно є і фільтруючим елементом 

(респіратори ШВ – 1 «Пелюстка», У - 2к, «Снежок - КУ» і ін..); 
у вигляді патронних респіраторів (респіратори «Астра - 2», Ф – 62, та ін.), в яких фільтру-

ючі елементи виконані у вигляді патронів, сполучених з напівмаски. 
Респіратори використовуються для захисту від пилу, диму і шкідливих газів, які можуть 

потрапити в організм через верхні дихальні шляхи.  
На сьогоднішній день респіратори відносять до найбільш надійних і сучасних засобів захи-

сту, проте не всі вони можуть похвалитися хорошим рівнем захисту.  
Через деякі з них все одно просочуються шкідливі речовини, які потім можуть осідати в ле-

генях, завдаючи таким чином дуже серйозної шкоди організму людини. 

Оскільки респіратори типу «фільтрувальна півмаска» мають порівняно низьку фільтрува-

льну поверхню, їх застосовують при концентрації пилу до 100 мг/м3. ри застосуванні їх у таких 

умовах строк придатності становить одну робочу зміну (6-8год.), крім випадків, коли докумен-

тами виробника встановлено інший строк. знакою виходу з ладу цих респіраторів є відчуття 

користувачем дискомфорту через збільшення опору диханню, підвищення температури та во-

логості в підмасковому просторі. Використання цих засобів має разовий характер.  

При роботі з пилоподібними речовинами, при обприскуванні розчину малій леткості засто-

совуються наступні типи протипилових респіраторів. 

Респіратор-маска ШБ-1 «Пелюстка-200» (рис. 1а) виготовлений з матеріалу ФПП-15-15. 

Призначений для захисту від дрібнодисперсних аерозолів при їх концентрації до 200 ГДК. 

Респіратор-маска ШБ-1 «Пелюстка-40» (рис.1б) виготовлений з матеріалу ФПП-70-0,5. 

Призначений для захисту від пилу при концентрації її до 40 ГДК. 

Респіратор-маска ШБ-1 «Пелюстка-5» виготовлений з матеріалу ФПП-70-0,2. Призначений 

для захисту від грубодисперсних пилу при їх концентрації до 5 ГДК. 

 Всі три респіратори – безклапанні, у зв'язку з чим застосовувати їх при негативних темпе-

ратурах, а також при наявності опадів (дощу або мокрого снігу) не рекомендується, тому що, 

намокаючи, ці респіратори різко збільшують опір диханню і можуть обмерзати.  

З цієї причини їх не рекомендується застосовувати при температурі понад 28º С. Ці респі-

ратори можуть застосовувати і у випадку токсичних або радіоактивних аерозолів з тривалістю 

не більше однієї зміни.  



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 107

   а       б      в 

     
Рис. 1. Види респіраторів типу «Пелюстка»: а - респіратор-маска ШБ-1«Пелюстка-200» ,  б - респіратор-маска 

ШБ-1 «Пелюстка-40»  , в - «Пелюстка-5» 

Протипиловий респіратор У-2к (рис.2 а) також відноситься до фільтр-масок, але має кла-
пани входу і виходу. Він виготовляється трьох розмірів – 1, 2, 3. Однак конструкція напівмаски, 
що має платочный обтюратор, невдала. Пил, потрапляючи на плівку по лінії обтюрації, викли-
кає роздратування шкіри особи. При високій запиленості підсмоктування в підмасочний прос-
тір перевищує ГДК, а опір фільтра дуже швидко наростає. Всі ці недоліки обмежують застосу-
вання респіратора У-2к при запиленості повітря, що перевищує 25мг/м3. також як і назва вище 
марки, респіратор У-2к не має змінних фільтрів і не може бути використаний протягом декіль-
кох днів. В разі токсичної або радіоактивного пилу респіратор У-2к не придатний. 

  а      б       в  

     
Рис. 2. Види патронних респіраторів: а - протипиловий респіратор У-2к; б - респіратор «Астра-2»; в - респіра-

тор Ф-62Ш 

Респіратор «Астра-2» (рис.2 а) являє собою гумову маску з двома знімними пластмасовими 
патронами, забезпеченими гофрованими фільтрами з фільтруючого матеріалу В. В. Петрянова 
(ФІП-15). Він може застосовуватися для захисту від пилу будь-якого ступеня дисперсності при 
концентрації до 200 ГДК. Напівмаска респіратора «Астра-2» має два розміру – 1 і 2. 

Респіратор Ф-62Ш, так само як і «Астра-2», - патронний. Він являє собою гумову полумас-
ку з одним пластмасовим патроном, спорядженим гофрованим фільтром (ФІП-15). Фільтр рес-
піратора двоскладний, що трохи збільшує його початковий опір. Він призначений для захисту 
органів дихання шахтарів, проте може застосовуватися і в інших галузях народного господарс-
тва. Напівмаска для цього респіратора випускається трьох розмірів – 1, 2 і 3.  

Час захисної дії усіх фільтрів протипилових респіраторів (ШБ-1, «Пелюстка», У-2к, Ф-62Ш 
і «Астра) визначається часом наростання опору входу. 

Респіратор РУ-60М застосовується для захисту органів дихання від парів, газів, пилу, диму, 
туману, одночасно присутніх в повітрі робочої зони. Респіратор РУ-60М являє собою гумову по-
лумаску з двома спеціальними фільтруючими патронами, виготовленими з матеріалу ФПП-15.  

Респіратор РПГ-67 конструктивно схожий на респіратор РУ-60М. Відмінність полягає в 
тому, що його патрони не мають протиаерозольного фільтра і тому він не захищає від аерозо-
лів. Патрони цього респіратори уніфіковані за місцем їх з'єднання з напівмаски і, отже, є взає-
мозамінними.  
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Практика показує, що респіратори РУ-60М і РПП-67 є надійним засобом захисту органів 
дихання при концентрації вдихуваних парів шкідливих речовин, яка не перевищує 10-15 ГДК. 
При більш високих концентраціях ці респіратори малоефективні. 

Універсальний респіратор «Сніжок-КУ», призначений для захисту органів дихання від ки-
слих газів, парів і пилу, побудований на принципово новій основі: у ньому в якості сорбенту 
використовуються іонообмінні волокнисті матеріали. Це – легкий респіратор. За своїм гігієніч-
ними та експлуатаційними властивостями він наближається до протипилових респіраторів мар-
ки ШБ-1 «Пелюстка», а по захисним не поступається респіраторам марки РУ-60М. Перевагою 
респіраторів марки «Сніжок-КУ» є можливість їх нескладної регенерації, що дозволяє викорис-
товувати фільтри неодноразово. 

В Україні продовжують виготовлятися, імпортуватися і використовуватися багато моделей 
ЗІЗОД, розроблених ще в середині минулого століття: респіратори «Пелюстка», У-2К, РПГ-67, 
Ф-62Ш, РУ-60, шолом-маски ШМП та ін. 

Для захисту органів дихання від парів і газів на респіратори РПГ-67 і РУ-60 м встановлю-
ються різні фільтри, термін служби яких залежить від концентрації шкідливих речовин, умов 
роботи та інших обставин. Маса цих респіраторів близько 300 гр. 

Щоб респіратор запобіг потраплянню шкідливих речовин в органи дихання, необхідно: 
1. Ізолювати, відокремити органи дихання від навколишнього забрудненого повітряного 

середовища. Для цього використовують різні лицьові частини напівмаски, маски тощо). 
2. Потрібне очищене повітря для дихання. У фільтруючих респіраторах забруднене повітря 

очищається протиаерозольним та/або протигазними фільтрами. 
Коефіцієнт захисту респіратора – випадкова величина; він може змінюватися в дуже широ-

ких межах при використанні однакових респіраторів високої якості в однакових умовах.У ви-
робничих умовах коефіцієнт захисту може знижуватись через проникнення невідфільтрованого 
повітря через зазори між маскою і особою. Також необхідно враховувати індивідуальні особли-
вості працючого до впливу пилу, що пояснюється ефектом «здорового робітника». 

Раніше нанотканину запатентував в Америці вчений Джеф Оуенс (Jeff Owens), що працює 
у ВПС США (USAF). Принцип створення нової тканини: мікрохвилі імплантують наночастин-
ки в тканину. Набір хімікатів з'єднується з поверхнею наночастинок, утворюючи покриття, що 
відштовхує воду і усуває запахи, бруд, піт і бактерії. Ця нанотехнологічна тканина для одягу, 
здатна вбивати бактерії, розкладати бруд і піт, і легко пропускати вологу назовні, відштовхую-
чи зовнішню воду. Нещодавно ця технологія була ліцензована для лондонської компанії 
Alexium, яка розвиває цивільні товари на цій основі: від спортивного одягу до постільної білиз-
ни в госпіталях і одягу для медиків [9]. 

Вчені з МФТІ і Інституту теоретичної та експериментальної біофізики РАН синтезували 
новий матеріал, який можна використовувати в фільтрах для захисту органів дихання. Це май-
же невагома тканина з нейлонових волокон не більш 15 нанометрів в діаметрі. Для отримання 
матеріалу вчені використовували метод електропрядіння [10]. В сторону підкладки під дією 
електричного поля викидається струмінь розчиненого полімеру, а з іншого боку від мішені роз-
порошується етиловий спирт. Стикаючись в повітрі, ці пари осідають на мішені. 

Щільність нового матеріалу – 10-20 міліграм на квадратний метр, і при цьому він вийшов 
практично повністю прозорим (пропускає близько 95 % світла). Проведені випробування пока-
зали, що такі невагомі і практично невидимі тканини затримують не менше 98% часток пилу в 
прохідному повітрі. Вчені використовували частинки від 0,2 до 0,3 мікрометрів діаметром, саме 
такі субмікронні пилинки не затримуються носоглоткою, а проникають у легені і провокують 
багато небезпечні захворювання. 

Висновки. Вплив виробничих шкідливих факторів обумовлює формування несприятливих 
реакцій організму, погіршення стану здоров'я, втрати працездатності. Важливу роль у змен-
шенні нещасних випадків і професійних захворювань відіграє розробка і впровадження колек-
тивних засобів захисту: санітарно-гігієнічних, технічних та інших заходів. Однак не завжди ці 
заходи виявляються досить ефективними. У цьому випадку використовуються індивідуальні 
засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 

Використання респіраторів дозволяє знизити пиловий вплив на працівника і запобігти роз-
витку захворювань пилової етіології. Сучасним матеріалом для респіраторів можуть бути 
фільтротканини з наноматеріалів, що вловлюють частки малих розмірів, не знижують опір ди-
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ханню. Основною перевагою таких респіраторів слід відзначити невелику вагу, а також мініма-
льний опір диханню. Остання характеристика дозволяє перебувати в захисному засобі протя-
гом кількох годин. Тиск на працівника буде знижено, що виключить дискомфорт. 
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MICROSCOPIC SIMULATION OF ROAD TRAFFIC  
CONGESTIONS AT T- AND X-INTERSECTIONS  
 

The goal of research. The additional measures for road safety improving on T-shaped intersection with X-shaped one 
in Kryvyi Rih were introduced in the article. The research object is a road traffic congestion of uncontrolled intersection with 
main and minor roads. The aim of the study is to determine problem and areas unsafe for vehicle and pedestrian traffic. The 
part of the road under study consists of T- and X-intersections that may cause the following problems: traffic intensity ex-
ceeds the intersection capacity, both drivers and pedestrians violate traffic rules, warning signs are absent or improperly ar-
ranged.  

Methods. Visual observation and simulation modelling were used in the study.  
Scientific value. The developed simulation model of the intersection in microscopic flow simulation software PTV 

VISSIM taking into account field data of vehicle and pedestrian flows densities indicators is seen scientific value.  
Practical utility. Based on the simulation it was determined that an impressive traffic queue take place from Ivan 

Avramenko St. to Cosmonauts St. with the direction changing to the opposite and left-turning streams from Cosmonauts St. 
to Ivan Avramenko St. The results of intersection simulation shows a congestion of 11 vehicles on average that increases 
vehicles’ passing time for this part of the road. Also, there is no safe access to the bus stop. 

Results. On the basis of the obtained data on the passing time and the congestion length additional measures for in-
creasing safety are suggested that consist in establishing an uncontrolled crosswalk to provide safe access to the bus stop, 
developing the project to remove the starting bus stop onto the minor road and widening the unsafe part of the road. 

Keywords: uncontrolled intersection, simulation modelling, traffic safety, passenger transport, crosswalk, traffic con-
gestion. 

 
Problem Setting. Motorways are a source of hidden dangers. The problem of safety is gaining 

greater importance along with motorway network increase. In Ukraine the total length of roads makes 
over 170 000 km and is still growing. Roads are being repaired and improved; new types of surface 
are appearing, new warning signs are being installed. But all these measures do not always secure traf-
fic safety. Accidents and hazardous situations are often caused by drivers as well as pedestrians. The 
most common places of danger are uncontrolled intersections where not all necessary sighs are in-
stalled and the traffic density is above standard [1, 2]. Without proper warning or priority signs the 
driver passing the intersections for the first time can cause an accident. So can pedestrians unwilling to 
get to the crosswalks.   

                                                       
 © Sistuk V. O., 2017 
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Kryvyi Rih is Ukraine’s longest city and one of the largest transportation hubs in Dnipro region 
with over 2788 km of roads [4].  

As it is an industrial city with both public and technological transport, it is rather difficult to 
maintain the proper state of roads.  

Though 156 roads were repaired and 15 intersections were equipped with appropriate signs and 
traffic lights in 2015, and some of them have been equipped with video cameras in 2016, the problem 
of safety is still urgent, especially at uncontrolled intersections [5].  

Cosmonauts St. – Ivan Avramenko St. intersection is one of them.  
As seen in Fig.1, this is an uncontrolled T-intersection changing into X-shaped one with two traf-

fic directions and two traffic lanes. It consists of minor/major roads with the priority sign “Right of 
Way” and the safety sign “Give the Way”, public transport stops and crosswalks [6]. 

When passing this intersection drivers must strictly observe the traffic rules stated in the Traffic 
Rules of Ukraine, namely:  

“When passing intersections of roads of various significance the driver of a vehicle entering a 
major road must give the way to other vehicles reaching the intersection on the major road regardless 
of the direction of their further travel”; 

“If the direction of the major road changes at the intersection, drivers of the vehicles travelling 
along it must follow the rules of passing equal significance roads intersection. These rules must also 
be obeyed by drivers travelling on minor roads”; 

“In case of impossibility of determining the road surface (darkness, mud, snow etc.) and absence 
of priority signs, drivers must consider themselves travelling the minor road”. 

Morning and evening rush hour traffic reaching over 800 vehicles per hour causes congestions that 
result in vehicles’ increased time of passing certain parts of the road. 

 Absence of a crosswalk to the No.3 bus stop gets pedestrians violate the traffic rules and cross the 
road in inappropriate places that may be unsafe not only for them but also for drivers as their proper re-
action is not always possible.  

Fig.1. Cosmonauts St. – Ivana Avramenko St. intersection 

Analysis of Research and Publications. Literature dealing 
with traffic safety at uncontrolled intersections [1, 4] does not, 
however, highlight the problem of passing complex intersections 
combining two or more T- and X-intersections.   

Research Objective and Tasks. In view of the above the fol-
lowing steps must be taken ensure pedestrians’ safety on their way 
to the No.3 bus stop and to decrease the traffic density at this inter-
section: 

to observe traffic density on certain parts of the intersection at 
different hours of weekdays; 

to develop a simulation model of the intersection under con-
sideration on the basis of the obtained data on transport and pedes-
trian streams; 

to determine the time of vehicles’ travelling corresponding routes and the length of congestions  
to produce recommendations on eliminating congestions and increasing pedestrians’ safety on 

certain parts of the intersection. 
Material presentation. The first stage consisted in carrying out a visual analysis of the traffic 

density in each direction according to types of vehicles (cars, trucks, passenger transport). Fig.2 and 
Table 1 show congestion places and vehicles’ routes where conflicts occur, and length of routes. This 
data was used to build a simulation model (Fig.3). 

The simulation model was built on the basis of the data in PTV Vissim [8]. It helps determine ve-
hicles’ passing time on 17 problem routes and the length of congestions at 5 strained points [9, 10]. 
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Fig.2. Routes and congestions Fig.3. Intersection simulation model 

Table 1  
Parameters analyzed 

Parameter Length, m 

Passing time 

From the city Job Center, Cosmonauts St, to the high-speed tram stop, Ivan Avramenko St. 308,1 
From south northwards along Cosmonauts St. 297,4 
From the south part of the city along Cosmonauts St. to Vechirniy Boulevard  106,1 
From south part of the city along Cosmonauts St.  307,9 
From north southwards along Cosmonauts St. 297,5 
From the north part of the city along Cosmonauts St. to the high-speed tram stop, Ivan Avramenko St. 308,7 
From north eastwards  along  Cosmonauts St. to Vechirniy Boulevard 307,6 
From the north part of the city along  Cosmonauts St. to Vechirniy Boulevard 106,1 
From Vechirniy Boulevard to the city Job Center along Cosmonauts St. 296,7 
From Vechirniy Boulevard Cosmonauts St. towards the “Sun Gallery” shopping and entertainment center 297,2 
From the north part of the city, Vechirniy Boulevard, southwards along Ivan Avramenko St, 307,5 
From north eastwards along Vechirniy Boulevard 104,2 
From the high-speed tram stop, Ivan Avramenko St. side, towards the “Sun Gallery” shopping and enter-
tainment center 

297,1 

From the high-speed tram stop, Ivan Avramenko St. side, towards the city Job Center 297,1 
From Vechirniy Boulevard to the high-speed tram stop along Ivan Avramenko St. 297,4 
From Vechirniy Boulevard to the city Job Center along Cosmonauts St. 297,1 
From Vechirniy Boulevard towards the “Sun Gallery” shopping and entertainment center along Cosmo-
nauts St. 

296,6 

Congestion at the intersection 
Тhe No. 217 bus turning in Ivan Avramenko St. - 
From north southwards in Ivan Avramenko St. - 
From south northwards in Cosmonauts St. - 
T-intersection entrance from Ivan Avramenko St. - 
Korniychuk St. From Cosmonauts St. to Ivan Avramenko St. - 

Simulation results of the passing time of the corresponding routes are given in Fig. 4a, 4b, 4c, 4d. 
The analysis of the diagrams shows that on the whole there are small fluctuations of the passing time 
during the day. However, considerable density can be seen on routes 6, 7, 8, 13, 17 that pass the part 
of the road joining T- and X-intersections. To pass it, 1 to 1.5 minutes is required that is too much for 
such a short distance. 
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а  b 

c) d) 

Fig.4. Passing time: a, b – medium; c, d – maximum 

Congestion simulation results are given in Fig. 5a, 5b. The problem parts here are U-turn of the 
No. 217 buses (“Cheburashka” shop - Brick factory) that go from Ivan Avramenko St. to Cosmonauts 
St. with the direction changing to the opposite and left-turning streams from Cosmonauts St. to Ivan 
Avramenko St. A congestion of 11 vehicles can be observed from 7 to 10 am and from 4 to 7 pm. 

The obtained values of passing time and congestion length allow this part of the intersection to be 
recognized as an unsafe one. 

The next stage of the investigation was to simulate pedestrian streams as regards the current 
location of crosswalks.  

The results of the simulation show that in case pedestrians use the crosswalks no danger oc-
curs to their life and health. In practice, it is not quite so.  

As there is no crosswalk to the No.217 bus stop on the problem part of the intersection, peo-
ple try to cut the distance to the stop.  

Conclusions. Thus, the situation on the intersection under study is unsatisfactory in terms of pe-
destrians’ safety and transport congestions. 
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а           b 

 
 

Fig. 5. Congestion lengths: a- medium, b - maximum 
 
Further Research Outlook. In view of the above additional measures for increasing safety on 

the uncontrolled intersection must be considered. Among them can be the following:  
1. Establishing an uncontrolled crosswalk in Ivan Avramenko St. from the side of Cosmonauts St. 

to provide safe access to the bus stop. 
2. Developing the project to remove the starting stop, parking and turning places for the No.217 

buses onto the minor road of Ivan Avramenko St. behind crosswalk No.4. This will help eliminate 
congestions.  

3. Widening part of the road in Ivan Avramenko St. that joins T- and X-intersections. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БЕЗПЕКИ  
ТА КОМФОРТНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Мета. Автомобільний транспорт розвивається в усьому світі швидкими темпами, що приводить не тільки до 
забруднення навколишнього середовища, а й до підвищення дорожньо-транспортних подій, причому не тільки в 
міських умовах, а й за їх межами. 

Методи дослідження. Тому проблеми підвищення безпеки на автошляхах і при перевезенні пасажирів є надто 
актуальним завданням. 

Наукова новизна. У роботі наведено основні фактори, що впливають на безпечну експлуатацію автомобільно-
го транспорту, а також основні причини дорожньо-транспортних подій. У тому числі і перевищення швидкості руху, 
порушення правил маневрування, проїзду перехресть, недотримання дистанції, перехід пішоходами в неустановле-
них місцях. управління автомобілями в нетверезому стані, виїзд на зустічну полосу, нестандартна поведінка пішохо-
дів, порушення проїзду пішоходних переходів, пішоході у нетверезому стані, дорожні умови, природні випадки.  

Практична значимість. Наведено аналіз зазначених факторів и подано їх відсотковий вміст. До причин доро-
жньо-транспортних подій наведено додаткові фактори: не сертифіковані автобуси, що здійснюють перевезення, не-
справний або зношений стан транспортного засобу, низька кваліфікація, втомленість водія, морально зношенні 
транспортного засобу, порушення правил перевезення і неадекватна поведінка пасажирів. 

У роботі надано статистику дорожньо-транспортних подій проведено їх аналіз, подана статистика травматизму 
дітей на дорогах і основні причини. Наведено досвід країн Євросоюзу зі зниження травматизму на автомобільному 
транспорті. Описано основні недоліки роботи громадського транспорту з огляду пасажирів: агресивна поведінка 
водіїв на дорозі, невміння  та безвідповідальність їх поведінки, антисанітарія і дискомфорт рухомого складу, гру-
бість деяких пасажирів, затримки та збої роботи транспортну, підвищені розмови з мобільних телефонів та ін.  

Результати. У роботі дано рекомендації з покращення безпеки на автодорогах України, у тому числі з оптимі-
зації маршрутів, обґрунтованого призначення кожного виду рухомого складу, підвищення кваліфікації керівного 
складу транспортних організацій. Представлено загальні висновки з вирішення актуальної задачі  зі зниження ава-
рійності та безпеки на автомобільному транспорті. 

Ключові слова: автомобільний транспорт, безпека руху, пішоходи, дорожньо-транспортні події. 
 
Проблема та її зв'язок з науковими задачами. Постає питання по покращення безпеки та 

варійності на автомобільному транспорті. Складності полягають у тому, що дана проблема за-
лежить відзанадто великої кількості впливових факторів, тому завданням досліджень є вияв-
лення цих факторів, їх коасифікація і визначення долі кожного з них на безпеку атотранспорту. 

Аналіз досліджень і публікацій. Для вирішення аоставленого завдання зібрано статистич-
ні дані аварійності та травматизму на автошляхах України, а також, зокрема, м. Кривого Рогу, 
наведено аналіз зарубіжного досвіду. 

Викладення матеріалу і результати. В Україні створилася надто тривожна ситуація за 
станом аварійності на автошляхах, де смерть стала надто частим супутником на українських 
шляхах. Дані національної поліції свідчать, що шанси загинути в дорожньо-транспортних при-
годах (ДТП) для українців надто високі, у 2015 році в аваріях попрощалися з життям 3,9 тис. 
осіб. Варто зазначити, що серед усіх видів невиробничого травматизму зі смертельними випад-
ками транспортні нещасні випадки посідають третє місце (після самогубств і пошкоджень без 
уточнень їх раптового або навмисного характеру). 

Якщо оцінювати її не за абсолютними, а за відносними показниками, то можна побачити, 
що в нашій країні на 100 тисяч населення припадає 11,7 випадків смертельного травматизму в 
ДТП, що у двічі більше, ніж у країнах Європи. За даними прес-служби Міністерства 
інфраструктури в Україні в теперішній час 85,5 тис. автобусів для автоперевезень. З них 
критичної зношеності досягли: 250 автобусів, які експлуатуються понад 34 роки, 1,2 тис. - від 
29 до 33 років, 3,6 тис. - від 24 до 29 років, 7,9 тис. - від 19 до 24 років . Середній знос - 16,1 
тис. автобусів від 14 до 19 років. Частково відповідають нормам безпеки 19 тис. транспортних 
засобів - це автобуси від 8 до 13 років. І тільки повністю відповідають нормам 33.5 тис. 
автобусів, що експлуатуються до 8 років, а це лише 44 % від загальної кількості транспортних 
засобів. У 2016 р ліцензованими автобусами перевезено понад 3,5 млрд. пасажирів. При цьому 
за оцінками експертів, кількість автобусів, які використовуються для пасажирських перевезень 

                                                       
 Гірін В.С., Гірін І.В., 2017 
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без отримання належних дозвільних документів, може сягати понад 165 тис. одиниць. У 
гонитві за наживою такі «тіньові» водії нехтують основними вимогами щодо організації та 
здійснення перевезень та щодо забезпечення безпеки дорожнього руху: у них відсутня 
організація роботи водіїв відповідно до вимог, що забезпечують безпеку дорожнього руху; во-
ни не дотримуються режиму праці і відпочинкуводіїв; немає умов для підвищення кваліфікації 
водіїв, їх стажування; відсутні передрейсові і після рейсові медичні огляди водіїв. Крім того, 
нелегальні перевізники не стежать за технічним станом транспортних засобів і не забезпечують 
страхування цивільної відповідальності власників транспоргнихзасобів. Загальна потреба в 
теперішній час в нових автобусах становить: середньої місткості - 4,3 тис. одиниць, великих - 
8,3 тис., дуже великих - 10,8 тис. На автодорогах України майже кожну 18-у хвилину трапляло-
ся ДТП, в якому були постраждалі, практично через кожну 110-ю хвилину гинула людина. В 
середньому за добу в аваріях гинуло 13 осіб і травмувалося близько 105 учасників дорожнього 
руху. Пік травматизму прийшовся на червень та липень - сезон відпусток.Крім того, в останні 
роки скоєно ряд ДТП з тяжкими наслідками за участю водіїв, які прямували на відпочинок або 
перевозили організовані групи пасажирів. За 2016рік з участю ліцензійного транспорту сталося 
5834 ДТП, в яких загинуло 238 осіб і було травмовано 2328 людин, що показує тенденцію ско-
рочення в порівнянні з відповідним періодом минулого року відповідно на - 18%, -21% і -5% . З 
них з вини водіїв автобусів скоєно 426 ДТП, при цьому загинуло 59 осіб, травмовано 873 лю-
дини. Слід зазначити зростаючий рівень аварійності при перевезеннях пасажирів 
мікроавтобусами для власних потреб юридичних осіб або індивідуальних підприємців. За знач-
но меншої інтенсивності їх експлуатації та числа перевезених пасажирів на рік (в 7 разів мен-
ше, ніж ліцензованим автотранспортом), число виникнення ДТП (2543) тут перевищує число 
ДТП, що сталися на автотранспорті, що має дозвіл на відповідні перевезення (1732). 

 
 
Рис. 1. Основні причини ДТП, в яких постраждали люди, %: перевищення швидкості руху - 24,6; порушення 

правил маневрування - 18,6; пПорушення правил проїзду перехресть - 7,6; недотримання дистанції - 6,9; перехід 
через проїзд в невстановленому місці - 6,8; управління авто в нетверезому вигляді - 6,7; виїзд на зустрічну смугу - 
6,8; нестандартна поведінка пішоходів - 5,9; порушення проїзду пішохідного переходу - 4,0; пішохід у нетверезому 
стані - 2,1; природні випадки - 9,7 

 
До причин ДТП, за участю автобусів, крім порушень ПДР також слід віднести наступне: 
несертифіковані автобуси при здійсненні перевезень (неліцензійні перевезення);  
несправний або зношений стан транспортного засобу;  
низька кваліфікація водіїв (слабка підготовка і відповідальність водіїв);  
втома водія (недотримання норм роботи і відпочинку водія);  
застаріла система пасивної безпеки (моральний знос ТЗ);  
незадовільні дорожні умови (недоробка дорожніх служб);  
порушення правил перевезення пасажирами, неадекватна поведінка пасажирів в салоні (ни-

зька культура суспільства). 
Постановка задачі. Можливо частково така ситуація пов’язана з погіршенням економічної 

ситуації в Україні, яка вплинула й на автоперевізників та стан дорожньої безпеки. А можливо, - 
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з ліквідацією Державтоінспекції та її структурних підрозділів, які ще не змогла повноцінно за-
мінити нова патрульна поліція. Все ж таки величезна армія працівників ДАІ, які щодня виходи-
ли на дороги, виконувала певні профілактичні функції. А як виконуватиме цю функцію нова 
патрульна поліція - говорити поки зарано. Те ж саме стосується і новоствореної Державної 
служби з безпеки на наземному транспорті, яка розпочала свою роботу у 2015 році. 

Аналіз статистики свідчить також про те, що дуже велику частку потерпілих пасажирів 
ДТП складають діти. Якщо брати виключно статистику дитячого травматизму, то можливо за-
значити, що приблизно третину всіх постраждалих у ДТП неповнолітніх становлять пасажири. 
Діти гинуть і отримують поранення з провини дорослих, які не забезпечили їх безпеку. Місце 
поряд з водієм - найвразливіше при аварії. Перебуваючи на задньому сидінні, дитина повинна 
бути пристебнутою ременями безпеки. До 12-річного віку в інтересах безпеки малюк повинен 
знаходитися в спеціальному утримуючому автомобільному кріслі. Причому, на передньому 
пасажирському сидінні дитяче крісло повинно закріплюватися проти руху авто. 

Статистика показує, що кількість летальних результатів і важких каліцтв найбільш велика 
для дітей, які знаходяться непристебнутими на задніх сидіннях.  

Для довідки: при зіткненнях в умовах міського руху на швидкості 50 км/год дитина, що 
важить 25 кг, відчуває навантаження в 1565 кг. При зіткненні на шоссе при швидкості 70 км/год 
навантаження досягає 2057 кг, сила удару відповідає падінню з висоти 10 м на бетоне покриття. 

З усіх, хто одержав важкі каліцтва, 90 % могли б зберегти здоров'я, якби вони використо-
вували ремені безпеки. Ризик травматизму дітей до 4 років в дитячому утримуючому кріслі об-
личчям проти напрямку руху на 70-90 %, обличчям у напрямку їзди на 30-70 %, з застебнутим 
ременем безпеки на 30-35 % нижче, ніж без будь-яких утримуючих систем. 

Таким чином, для зниження числа ДТП, загибелі та травматизму людей, у першу чергу, 
необхідна профілактична робота в цьому напрямку, викорінювання передпричин ДТП. 

Вищезазначені проблеми вимагають негайного вирішення. Пропозиції щодо підвищення 
безпеки на автомобільному транспорті. 

Введення нормативно-правової бази, що визначає порядок і організацію перевезень паса-
жирів автобусами в Україні в сучасних умовах.  

Законодавче закріплення системи конкурсного відбору перевізників на маршрутну мережу, 
облаштування автовокзалів та автобусних зупинок відповідно до сучасних вимог, вирішення 
питань диспетчеризації перевезень.  

Включення до переліку ліцензованих видів діяльності на автомобільному транспорті пере-
везень пасажирів автобусами для власних потреб юридичних осіб або індивідуальних підпри-
ємців.  

Удосконалення нормативно-правового, організаційного та матеріально-технічного забезпе-
чення контрольної наглядової діяльності.  

Удосконалення вулично-дорожньої мережі, систем організації дорожнього руху, виділенню 
спеціальних смуг для руху громадського транспорту, будівництва підземних і надземних пішо-
хідних переходів. 

Удосконалення системи підготовки водіїв категорії «Д»; Розробка і впровадження сучасних 
засобів активної і пасивної безпеки автобусів. Одним із заходів для поліпшення ситуації , особ-
ливо враховуючи наступну інтеграцію України до Євросоюзу, може стати збільшення штраф-
них санкцій до порушників у цій сфері.  

Так сьогодні грошова узда в ЄС жорстка і відчутно б'є по кишені порушника.  
У Франції водій, який не поступився пішоходу на переході, заплатить до €375 при середній 

зарплаті по країні в €2,6 тис. В Україні за подібне порушення автовласник віддасть 255 грн, а 
середній заробіток в країні дорівнює 4,3 тис. грн.  

У Норвегії за перевищення швидкості 65 км/год водія можуть заарештувати на 18 діб та 
анулювати права. А розмір штрафу досягне половини зарплати порушника. Українець за 
подібний інцидент заплатить лише 510 грн. Аварійність у скандинавів втричі нижче, ніж в 
Україні.  
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Проблеми підвищення якості транспортного обслуговування населення є актуальним не 
тільки на міжміському транспорті, а й в міжміському сполученні, а також нерегулярних переве-
зень туристів транспортом. Згідно з проведеними опитуваннями, основною проблемою для 
пасажирів стають не тільки витрачений на дорогу час, а й неприємні відчуття від поїздки. Ви-
явлено такі основні недоліки роботи громадського транспорту з огляду пасажира:  

агресивна поведінка водіїв на дорозі;  
невмілі або безвідповідальні водії;  
антисанітарія і дискомфорт рухомого складу;  
грубість інших пасажирів;  
затримки і збої в роботі транспорту;  
люди, які занадто голосно розмовляють по мобільному телефону.  
Для поліпшення ситуації вкрай необхідно підвищувати культуру обслуговування 

пасажирів. Необхідна оптимізація маршрутів, обґрунтування визначення виду, кількості та 
пасажиромісткісті громадського транспорту. Для ефективного вирішення поставлених завдань 
існує необхідність у підвищенні кваліфікації керівного складу транспортних організацій, а та-
кож інших співробітників, включаючи водійський склад. При реорганізації громадського 
транспорту пріоритетне значення слід віддавати екологічному електротранспорту.  

Так, наприклад, у теперішній час в Києві та Харкові існують служби таксі «Оксі таксі» та 
«Есо-Тахі» відповідно, які мають в своєму складі виключно електромобілі. Також прикладом 
може служити відношення до даного питання керівників міста Кривого Рогу, де для забезпе-
чення населення зручністю і комфортністю при пасажирських автоперевезеннях розроблено 
програму вдосконалення маршрутної пасажирської мережі. У виконанні програми брали участь 
міський виконавчий комітет і провідні фахівці даного профілю Криворізького національного 
університету і представники автоперевізників.  

Програмою передбачено створення семи магістральних маршрутів автобусів великої 
пасажиромісткісті, що дозволило поліпшити якість перевезення пасажирів і доставлення їх у 
будь-яку точку міста з однією або двома пересадками. 

Висновки та напрями подальших досліджень. Для покращання ситуації на дорогах 
України необхідно підвищувати кваліфікацію керівного складу автопідприємств, а також 
безпосередньо технічних виконавців. Необхідно оптимізацію громадського транспорту та 
обгрунтованого вибору відповідного рухомого складу. Необхідно покращання регулювання 
руху потоків автотранспорту, а також окремих автомобілів, Дорожна поліція повинна 
відслідковувати, виявляти та суворо карати як порушників правил дорожнього руху, так і 
пішоходів-порушників. 
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О.В. КАЛІНІЧЕНКО, канд. економ. наук, доц, Криворізький національний університет  
 
ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИЛУЧЕННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД ПРИ ВИПУСКУ 
ОБВАЛЕНОЇ РУДНОЇ МАСИ НА КОНТАКТІ З ТВЕРДІЮЧИМ ШТУЧНИМ МАСИВОМ 

 
Мета. Дослідження та розробка заходів з підвищення показників вилучення відбитої руди з блоків ІІ черги при 

випуску обваленої руди на контакті з твердіючим штучним масивом камер І черги. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі був використаний комплексний метод дослі-

джень, що включає в себе аналіз і узагальнення літературних джерел; теорію планування експерименту; теорію і 
практику випуску руди, моделювання випуску руди на моделях з еквівалентних матеріалів; теорію статистики; бага-
тофакторний аналіз. 

Наукова новизна. Уперше встановлені кількісні залежності втрат руди в гребнях на контакті з твердіючим за-
кладним масивом камер І черги після випуску руди з блоків ІІ черги від висоти відпрацьованої камери і кута нахилу 
бічних поверхонь трапецеїдальної основи штучних ціликів при формуванні трапецієподібного днища блоку з похи-
лими бічними поверхнями нижньої частини камер І черги.  

Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в розробці: 
методики розрахунку втрат руди в гребнях на контакті з твердіючим закладним масивом камер І черги після 

випуску обваленої руди з блоків ІІ черги; 
методів поліпшення показників вилучення відбитої руди за рахунок формування бічних поверхонь трапецеїда-

льної основи штучних ціликів камер І черги адекватних утворюючій воронки випуску блоків ІІ черги; 
методики визначення оптимальних параметрів технології відпрацювання рудних покладів з урахуванням міні-

мізації втрат руди в гребнях і збільшення показників вилучення відбитої руди з блоків ІІ черги. 
Результати. Експериментально доведено, що втрати руди в гребнях відпрацьованих блоків ІІ черги на контакті з 

закладним масивом камер І черги залежать від висоти відпрацьованої камери і кута нахилу бічних поверхонь трапеце-
їдальної основи штучних ціликів і при формуванні кутів нахилу, адекватних утворюючій воронки випуску зменшу-
ються до 0,7-1,2%, збільшуючи вилучення руди з блоку на 4,1-7,8%. 

Ключові слова: вилучення, відбита руда, блоки І та ІІ черги, випуск руди, штучний масив твердіючої закладки, 
трапецеїдальне днище, моделювання на еквівалентних матеріалах. 

 
Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. У Криворізькому ба-

сейні при відпрацюванні родовищ залізних руд підземним способом втрати руди по системам 
розробки з обваленням руди і вміщуючих порід досягають 15-17%, іноді й більше. 

На частку втрат руди в гребенях днищ очисних блоків доводиться до 7-12% загальних 
втрат руди по очисним блокам. 

На сьогодні шахти Кривбасу використовують класичні технології випуску руди із очисних 
блоків, які на теперішній час не є новітніми і характеризуються високими втратами руди в надрах. 

На наш погляд, необхідно застосовувати технології підземної розробки з заклад-
кою виробленого простору. Такі технології дозволяють видобувати корисні копалини з 
високими показниками вилучення та одночасним збереженням денної поверхні.  

Таким чином робота, присвячена дослідженню та розробці заходів з підвищення показни-
ків вилучення при випуску обваленої руди на контакті з твердіючим штучним масивом є важ-
ливою та актуальною. 

Аналіз досліджень і публікацій. Випуск обваленої руди на контакті з твердіючим штуч-
ним масивом при відпрацюванні блоку системами розробки з обваленням руди і вміщуючих 
порід аналогічний випуску руди на контакті з монолітним рудним масивом. 

Основним недоліком даного випуску є наявність втрат руди в гребенях між випускними 
отворами і на контакті з твердіючим закладним масивом. 

Слід зазначити, що згідно Г.М.Малахова [1] втрати руди в гребенях між випускними отво-
рами залишаються постійно, незалежно від висоти шару випускаємої руди. 

Відносна величина втрат залежить від висоти шару випускаємої руди, її фізико-механічних 
характеристик і параметрів еліпсоїда випуску, а також геометричних параметрів блоку. 

Проблема визначення втрат відбитої руди в блоці є однією з найбільш складних і актуаль-
них проблем теорії випуску обваленої руди. 

                                                       
 Калініченко О.В., 2017 
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На сьогоднішній день відомі результати досліджень, які стосуються, як правило, вивчення 
форм і параметрів фігур випуску відбитої руди стосовно випуску сипучого матеріалу з різними 
механічними властивостями руди [2-15]. 

У той же час формування втрат відбитої руди в гребенях на контакті з твердіючим заклад-
ним масивом камер І черги після повного випуску обваленої руди з блоків ІІ черги практично 
не досліджувався. 

Постановка завдання. Таким чином, дослідження втрат відбитої руди в гребенях на кон-
такті з твердіючим закладним масивом камер І черги після повного випуску обваленої руди з 
блоків ІІ черги потребують вирішення цілого комплексу задач, пов'язаних з моделюванням ви-
пуску руди на моделях із еквівалентних матеріалів. 

Тому метою роботи є дослідження та розробка заходів з підвищення показників вилучення 
відбитої руди з блоків ІІ черги при випуску обваленої руди на контакті з твердіючим штучним 
масивом камер І черги. 

Викладення матеріалу та результати. Характер формування втрат руди в гребенях на ко-
нтакті з твердіючим закладним масивом після повного випуску обваленої руди з блоків ІІ черги 
представлений на рис. 1. 

Рис. 1. Формування втрат руди в гребенях при вертикальному 
контакті випускаємої руди з твердіючим закладним масивом камер І 
черги після повного випуску обваленої руди з блоків ІІ черги: 1 - 
пусті породи, 2 - твердіюча закладка камер І черги, 3 - втрати руди в 
гребенях на контакті із закладкою камер І черги 

 
Нами запропонована технологія відпрацювання та 

закладки ділянки рудного тіла, що дозволяє знизити 
втрати руди в гребенях до 4-8 %. 

Сутність технології полягає в наступному. Спочат-
ку відпрацьовуються камери І черги з формуванням 
бічної поверхні нижньої частини камери з нахилом в 
сторону камер ІІ черги, рис. 2. 

Кут нахилу бічної поверхні нижньої частини каме-
ри І черги приймається адекватним утворюючій воронки випуску блоків ІІ черги. В цьому ви-
падку, при камерному випуску руди з блоків І черги відбувається повне витікання руди, вклю-
чаючи прирощений обсяг нижньої частини камери, рис. 2. 

Рис. 2. Формування втрат руди в гребенях при похилому контак-
ті випускаємої руди з твердіючим закладним масивом камер І черги 
після повного випуску обваленої руди з блоків ІІ черги: 1 - пусті по-
роди, 2 - твердіюча закладка камер І черги, 3 - втрати руди в гребенях 
на контакті із закладкою камер І черги 

Наступним етапом є заповнення камери І черги за-
кладним матеріалом. Після набору міцності починають 
відпрацювання блоків ІІ черги системами розробки з об-
валенням руди і вміщуючих порід. Випуск руди під наля-
гаючими обваленими породами здійснюється відповідно 
до теорії випуску руди з обсягів, що мають форму еліпсо-
їдів обертання. 

Формування днища блоку з похилими бічними пове-
рхнями в нижній частині камер І черги дозволяє практично ліквідувати втрати руди в гребенях 
на контакті з твердіючим закладним масивом камер І черги після повного випуску обваленої 
руди з блоків ІІ черги. 

Для підтвердження висловлених припущень і вивчення закономірностей формування і ви-
значення контурів гребенів після повного випуску обваленої руди з блоків ІІ черги були вико-
нані лабораторні досліди з випуску обваленої руди на кордоні з твердіючим закладним масивом 
камер І черги.  

Лабораторні експерименти проводилися на стандартних статичних моделях випуску для рі-
зних гірничо-геологічних характеристик покладів багатих залізних руд, характерних для родо-
вищ Криворізького басейну. 
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У першій серії дослідів (I варіант) моделювалися умови випуску обваленої руди з блоку ІІ 
черги, розташованого на контакті з твердіючим закладним масивом камер І черги. Поверхня 
контакту приймалася вертикальною, аналогічною поверхні контакту при класичних технологі-
ях відпрацювання очисних блоків.  

На рис. 3 представлено першу та останню стадії випуску відбитої руди з блоку ІІ черги на 
контакті з вертикальними бічними поверхнями твердіючої закладки з формуванням втрат від-
битої руди в гребенях на контакті з твердіючим закладним масивом. 

Рис. 3. Стадії випуску відбитої руди камери ІІ черги 
на контакті з вертикальними бічними поверхнями тверді-
ючого закладного масиву камер І черги: 1 - контури втрат 
відбитої руди в гребенях 

Технологія моделювання полягала в насту-
пному. У модель із заданими параметрами за-
сипалося необхідна, відповідно до експеримен-
ту, кількість руди. Зверху засипалися пусті по-
роди. 

Випуск руди здійснювався до повного її ви-
пуску з блоку, який характеризувався появою в 

випускних отворах граничної смуги з крейди.  
Друга серія експериментів (II варіант) передбачала моделювання умов, аналогічних попере-

дній серії дослідів з початковим відпрацюванням камер І черги та формуванням бічної поверхні в 
нижній частині камери з нахилом в сторону камер ІІ черги. Кут нахилу бічної поверхні нижньої 
частини камери І черги приймався адекватним утворюючій еліпсоїда випуску блоків ІІ черги. 

Далі здійснювалося зважування випущеної руди і визначалася вага залишеної руди в гре-
бенях, яка трансформувалася в відсоткове співвідношення випущеної і втраченої руди.  

Таким чином, підтверджувалося припущення про те, що формування днища блоку з похи-
лими бічними поверхнями в нижній частині камер І черги дозволяє практично ліквідувати 
втрати руди в гребенях на контакті з твердіючим закладним масивом камер І черги після повно-
го випуску обваленої руди з блоків ІІ черги. 

На рис. 4 представлені стадії випуску відбитої руди з камери ІІ черги на контакті з похили-
ми бічними поверхнями твердіючої закладки камер І черги та формування втрат відбитої руди в 
гребенях на контакті з твердіючим закладним масивом. 

Рис. 4. Стадії випуску відбитої руди в ка-
мері ІІ черги на контакті з похилими бічними 
поверхнями твердіючої закладки камер І черги 
і формуванням втрат відбитої руди в гребенях 
на контакті з твердіючим закладним масивом: 
1 - контури втрат відбитої руди в гребенях 

Встановлено, що втрати руди в 
гребенях відпрацьованих блоків ІІ 
черги на контакті з закладним маси-
вом камер І черги залежать від висоти 
відпрацьованої камери і кута нахилу 
бічних поверхонь трапецеїдальної ос-
нови штучних ціликів і при форму-
ванні кутів нахилу, адекватних утво-

рюючій воронки випуску зменшуються до 0,7-1,2 %, збільшуючи вилучення руди з блоку на 
4,1-7,8 %. 

В процесі проведення експериментальних досліджень були встановлені такі закономірнос-
ті. Абсолютні втрати руди в гребенях, на кордоні зі штучним масивом камер І черги практично 
на залежали від параметрів блоку, що підтвердило висновки академіка Г.М. Малахова [1] про 
те, що втрати руди в гребенях між випускними отворами залишаються постійними, незалежно 
від висоти шару випускаємої руди. 

У той же час, відносні втрати руди в гребенях залежали від висоти і ширини блоку, кілько-
сті дучок і відстані між ними. 
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На рис. 5 представлено залежності втрат руди в гребенях від кута нахилу бічної поверхні 
трапецеїдального днища на кордоні зі штучним масивом камер І черги при різній висоті блоку. 

Аналіз результатів експериментальних досліджень дозволив встановити такі закономірності. 
Функціонал змінної величини втрат руди в гребенях в залежності від кута нахилу бічної по-

верхні трапецеїдального днища на кордоні з штучним масивом камер І черги при диференційо-
ваній висоті блоку добре апроксимується поліноміальною кривою другого порядку. 

Для камер (панелей) висотою 25 м величину втрат руди в гребенях можна визначити з виразу 
П = 0,031β2 – 4,473β + 163,42, %. 

R2 = 0,9678. 
де П - величина втрат руди в гребенях на кордоні з штучним масивом камер І черги,%; β - кут 
нахилу бічної поверхні трапецеїдального днища на кордоні з штучним масивом камер І черги; 
R - достовірність апроксимації. 

y = 0,0336x2 - 4,8516x + 176,82

R2 = 0,9958

y = 0,029x2 - 4,2079x + 154,03

R2 = 0,9967

y = 0,0251x2 - 3,6544x + 134,02

R2 = 0,9971

y = 0,0216x2 - 3,139x + 115,04

R2 = 0,9985
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Рис. 5. Залежності втрат руди в гребенях від кута нахилу бічної поверхні трапецеїдального днища на кордоні з 
штучним масивом камер І черги при різній висоті блоку 

 
Для камер (панелей) висотою 30 м величину втрат руди в гребенях можна визначити з виразу 

П = 0,0269β2 – 3,8965β + 143,02, %. 
R2 = 0,9692. 

В панелях висотою 35 м величина втрат руди в гребенях визначається з виразу 
П = 0,0233β2 – 3,3889β + 124,64, %. 

R2 = 0,9695. 
Для панелей висотою 40 м величина втрат руди в гребенях визначається з виразу 

П = 0,0201β2 – 2,9114β + 106,99, %. 
R2 = 0,9734. 

В блоках висотою 80 м величину втрат руди в гребенях можна визначити з виразу 
П = 0,0101β2 – 1,4655β + 54,239, %. 

R2 = 0,9663. 
Узагальнююча величина втрат руди в гребенях в залежності від кута нахилу бічної поверх-

ні трапецеїдального днища на кордоні з штучним масивом камер І черги при диференційованій 
висоті блоку добре апроксимується поліноміальною кривою другого порядку і визначається з 
виразу 

П = (0,0258β2 – 3,7275β + 131,18)·1,5487е-0,0099hп, %; 
R2 = 0,9993, 

де hп – висота відпрацьованої панелі, м. 
Висновки. Отже, експериментально доведено, що втрати руди в гребнях відпрацьованих 

блоків ІІ черги на контакті з закладним масивом камер І черги залежать від висоти відпрацьо-
ваної камери і кута нахилу бічних поверхонь трапецеїдальної основи штучних ціликів і при фо-
рмуванні кутів нахилу, адекватних утворюючій воронки випуску зменшуються до 0,7-1,2 %, 
збільшуючи вилучення руди з блоку на 4,1-7,8 %. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 122 

Список літератури 

1. Малахов Г.М., Безух В.Р., Петренко П.Д. Теория и практика выпуска руды. – М.: Недра, 1968. – 311с. 
2. Куликов В.В. Совместная и повторная разработка рудных месторождений. – М.: Недра, 1965. – С. 291. 
3. Инструкция по нормированию, прогнозированию и учету показателей извлечения руды из недр при подзем-

ной разработке железных месторождений / Бызов В.Ф., Азарян А.А., Колосов В.А., Моргун А.В., Плеханов В.К., 
Попов С.О. – Кривой Рог: Минерал, 2003. – 117с. 

4. Пат. 48630 А Украина, МКИ Е 21 С 41/00. Спосіб розробки рудних покладів / Калініченко В.О., Калініченко 
О.В. (Украина); Заявл. 26.10.2001; Опубл. 15.08.2002, Бюл.№8. – 2 с. 

5. Калиниченко В.А., Калиниченко Е.В. Повышение эффективности извлечения руды при системах с обру-
шением // Разработка рудных месторождений. – Кривой Рог: Изд-во КТУ. - 2001. - Вып.74. – С. 65-68.  

6. Куликов В.В. Исследование движения отбитой руды при ее выпуске под налегающими пустыми породами // 
Московский институт цветных металлов и золота. – Сб.№21. – Металлургиздат. – 1952. – С.21-25. 

7. Куликов В.В., Дейнека А.Г. Методика прогнозирования показателей извлечения руды. – М.- Изд. ИГД 
им.А.А. Скочинского. – 1969. – 161 с. 

8. Куликов В.В. Выпуск руды. – М.: Недра, 1980. – 303с. 
9. Дубынин Н.Г. Выпуск руды при подземной разработке. - М. «Недра», 1965. – 267с. 
10. Балхавдаров Х.А., Сабаткоев М.М., Габараев О.З. Динамика потерь руды на днище между воронками // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 1991. - №10. - С. 24-26. 
11. Балхавдаров Х.А., Сабаткоев М.М. Параметры сферы влияния выработки для выпуска руды // Горный 

журнал. – 1986. - №2. – С. 14-17. 
12. Guy Lauret et Patrice Brasse / Explortation selective des amas uraniferez: evolution de la methode d'exploitation // 

Mines carrierez – revue de la sosiete de l'industie minerale. - 1999. – Vol.81. - P. 41-44. 
13. Вольфсон П.М., Камбаров В.А. Определение активного размера выпускных отверстий при различных спо-

собах выпуска // Горный журнал. – 1984. - №8. – С. 35-39. 
14. Кунин И.К. Выпуск и доставка руды при подземной разработке. – М.: Недра, 1964. – 198 с. 
15. Протунин Ю.Е. Математическая модель истечения сыпучих материалов // Горный журнал. – 2004. - №10. – 

С. 82-84. 
 
Рукопис подано до редакції 30.03.2017 

 
УДК 621.382.333 

І. А. КОЗАКЕВИЧ, Ю. Г. ОСАДЧУК, кандидати техн. наук, доценти, А. Л. АМІРОВ, студент, 
Криворізький національний університет 
 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ ГАЛЬМУВАННЯ ТЯГОВИХ  
АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 

Мета. Метою даної роботи є дослідження питання формування сигналу завдання електромагнітного моменту 
системи векторного керування асинхронним двигуном з метою максимізації обсягу повернутої електроенергії до 
джерела при рекуперативному гальмуванні. Для досягнення поставленої мети виконано отримання аналітичних за-
лежностей, що пов’язують гальмівний момент, створюваний двигуном у режимі рекуперативного гальмування, з 
обмеженнями величин напруг та струмів, а також параметрами схеми заміщення двигуна; аналіз функціонування 
двигуна у режимі рекуперативного гальмування при роботі з кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а також 
при роботі з ослабленням поля асинхронного двигуна. Пошук шляхів оптимізації даного процесу є можливим, і в 
даній роботі представлено аналітичне вирішення даної задачі, в результаті проведення якого отримані залежності, 
що дозволяють визначити рекомендовану величину сигналу завдання гальмівного моменту для максимізації 
кількості поверненої електроенергії до джерела. 

Методи дослідження. Дослідження виконувалося з використанням рівнянь стану асинхронного двигуна, що 
отримуються з використанням ідеалізованої електричної машини, у системі координат d-q. Вони слугували 
підґрунтям для одержання математичних залежностей, що описують можливості максимізації кількості повернутої 
до автономного джерела живлення енергії.  

Наукова новизна. Встановлено величину гальмівного моменту у режимі рекуперативного гальмування при 
роботі з кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а також з ослабленням поля, використання якого в системі 
керування в якості сигналу завдання забезпечує максимальний обсяг повернутої до джерела електроенергії. 

Практична значимість. Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості використання пред-
ставлених залежностей для розробки алгоритмів керування електричними та гібридними транспортними засобами. 

Результати. Розраховані граничні умови існування режиму рекуперативного гальмування для асинхронного 
двигуна, що дозволяють знайти мінімальну кутову швидкість для такого режиму. 

Ключові слова: асинхронний двигун, рекуперативне гальмування, гальмівний момент, енергоефективність. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Проблема 
ефективності процесу гальмування електроприводів завжди була і є актуальним напрямком, 
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котрий необхідно досліджувати як цілому, так і в конкретних реалізаціях [1]. Достатньо ефек-
тивним видом гальмування електроприводів, особливо в тяговому варіанті виконання, є реку-
перативне [2]. Особливо важливими ці питання стають під час аналізу електричних видів 
транспортних засобів з автономними джерелами живлення через те, що використання даних 
режимів дозволяє помітно підвищити шлях [3], що долається від однієї зарядки батареї, за ра-
хунок повернення у неї частини накопиченої у механічній частині приводу енергії при 
уповільненнях. За останній час найбільшу популярність в якості тягових двигунах набули 
синхронні двигуни з постійними магнітами, що пояснюється їх високою щільністю потужності, 
високим ККД, відсутністю необхідності в електричному контакті з рухомими частинами маши-
нами [4]. Найбільш суттєвим недоліком даного типу двигунів є висока вартість, що 
пояснюється низькою доступністю рідкоземельних матеріалів. В таких випадках в якості аль-
тернативи синхронним двигунам з постійними магнітами можна розглядати асинхронні двигу-
ни (АД), які, хоча і не досягають настільки високих значень ККД [5] через те, що ЕРС ротора 
наводиться через повітряний зазор, є набагато більш дешевими при серійному виготовленні. 
Системи векторного керування АД є своєрідним стандартом в керуванні АД та поділяються на 
системи з прямим та непрямим полеорієнтуванням [6]. Між тим, при цьому існують проблеми, 
без вирішення котрих ефективність цього виду двигунів не є задовільною. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню параметричних складових та систем керу-
вання асинхронних частотно-керованих електроприводів присвячена велика кількість 
публікацій. При цьому автори, вивчаючи питання побудови бездатчикових систем, в т. ч. з ви-
користанням адаптивних алгоритмів, систем керування багаторівневими перетворювачами та 
принципи побудови систем векторного керування, не достатню увагу приділяють дослідженню 
режимів рекуперативного гальмування. Це, в свою чергу, не дозволяє в повній мірі реалізувати 
позитивні ефекти від впровадження у електроприводах транспортних засобів запропонованих у 
дослідженнях систем. У [7] розглядаються питання систем з двома накопичувачами енергії. Для 
узгодження величин напруг акумуляторної батареї при певному стані її зарядженості 
використовується DC-DC перетворювач у ланці постійного струму, що дозволяє згладжувати 
струм, що споживається від батареї. У роботі [8] дві акумуляторні батареї використовуються 
для живлення гібридного електричного транспортного засобу, коли стан заряду основної 
батареї є близьким до мінімально допустимого значення. У даній роботі виконане інтегрування 
традиційного гібридного електричного транспортного засобу. Більш економічно доцільний 
варіант структури системи керування представлений у [9]. Він містить суперконденсатор та 
DC-DC перетворювач, а комутація обмоток здійснюється за допомогою простого бездатчиково-
го алгоритму зі скалярним формуванням величини напруги при зміні частоти, що дозволяє 
реалізувати плавний перехід з двигунного до генераторного режиму. У роботі [10] система ке-
рування асинхронним двигуном розроблена з позицій максимізації втрат потужності у статор-
них та роторних обмотках при переході в режим гальмування. Дане рішення дозволяє виклю-
чити необхідність застосування додаткових схемних рішень у структурі напівпровідникового 
перетворювача. У роботі [11] було представлено модифікацію інвертора для живлення 
трифазної машини змінного струму, що дозволяє побудувати його на двох плечах, скоротивши 
число силових елементів, приймаючих участь у формуванні вихідної напруги. Суттєвим 
недоліком даного рішення є високе значення напруги ланки постійного струму, а також високі 
викривлення вхідного струму.  

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження питання формування сигналу завдан-
ня електромагнітного моменту системи векторного керування АД з метою максимізації обсягу 
повернутої електроенергії при рекуперативному гальмуванні.  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 1) отримання аналітичних 
залежностей, що пов’язують гальмівний момент, створюваний двигуном у режимі рекупера-
тивного гальмування, з обмеженнями величин струмів та напруг, а також параметрами схеми 
заміщення двигуна; 2) аналіз функціонування двигуна у режимі рекуперативного гальмування 
при роботі з кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а також при роботі з ослабленням 
поля; 3) виявлення граничних умов існування режиму рекуперативного гальмування, знаход-
ження аналітичної залежності для мінімальної величини кутової швидкості, при роботі на якій 
можлива віддача енергії від двигуна до джерела живлення. 

Викладення матеріалу та результати. Розглянемо математичний опис асинхронного дви-
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гуна з короткозамкненим ротором у системі координат d-q, що обертається синхронно з векто-
ром живлячої напруги статора 

;sqesdssd
sd iRu

dt



 ;sdesqssq

sq iRu
dt




 

  ;rqerdr
rd piR

dt


   ,rderqr
rq piR

dt



 

де Rs та Rr – активні опори обмоток статора й ротора двигуна, usd, usq – складові вектору напру-
ги, що прикладена до статора двигуна, isd, isq – складові статорного струму, ψsd, ψsq, ψrd, ψrq – 
складові векторів потокозчеплення статора й ротора, ω – кутова швидкість обертання ротора,  
ωe – кутова швидкість обертання поля машини, що відповідає швидкості обертання системи 
координат d-q, p – кількість пар полюсів. 

При цьому потокозчеплення можна розраховувати за наступними залежностями 
;rdmsdssd iLiL    ;rqmsqssq iLiL    ;sdmrdrrd iLiL    ,sqmrqrrq iLiL   

де Ls, Lr – індуктивності обмоток статора й ротора, Lm – взаємна індуктивність статора й ротора.  
Крутний момент при цьому може бути розрахований так 

 .rqsdrdsqme iiiipLM   

Скомбінувавши дані рівняння та виразивши з них складові векторів напруги, маємо 
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З метою дослідження межі між рекуперативним та нерекуперативним гальмуванням асин-
хронного двигуна, розглянемо залежність для споживаної асинхронним двигуном потужності  

,2222
стriqrrdssqssde pRiRiRiRiMp   

де рст – втрати в сталі машини. 
Розглядаючи лише усталений режим роботи, тобто нехтуючи наявністю похідних потокоз-

чеплення у осях системи координат, що обертається синхронно з полем машини, отримуємо 
наступні залежності для складових вектору роторного струму 
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Для оцінки величини напруги статора виконаємо піднесення до квадрату та додавання да-
них рівнянь. Отримуємо 
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Введемо величину ковзання двигуна у даний вираз та, виконавши ряд спрощень, маємо 
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Розглядаючи питання максимізації крутного моменту при рекуперативному гальмуванні, 
доцільніше спочатку проаналізувати процеси у машині при роботі у нижній частині діапазону 

керування, для якої допустимо розглядати лише обмеження величини струму 22
max sdsq iii   

при вільній зміні величини напруги в межах до номінальної. Тоді крутний момент може бути 
оцінений так 
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Виконаємо знаходження екстремуму у поданій залежності з метою визначення величини 
максимального моменту 
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Тоді максимальна величина гальмівного моменту для роботи на низькій кутовій швидкості 
може бути записана так 
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Розглянемо основні залежності, що описують процеси у асинхронному двигуні, при 
кутовій швидкості, що є вищою за базову. Базовою кутовою швидкістю називається така мак-
симальна швидкість, при якій можливо отримати максимальну величину крутного моменту. 
При аналізі роботи двигуна у такому діапазоні необхідно розглядати також обмеження за на-

пругою, що подається на статор двигуна, і не може перевищувати номінальну .22
max sdsq uuu   

Виразимо максимальний струм через максимальну напругу 

.

2
2

2222

2222

2222

22

22
22

e
rre

rem
s

rre

rme
s

sqsd
sqsd

RLs

LsL
L

RLs

sRL
R

uu
ii
































  

Крутний момент у такому режимі можна оцінити так 
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Підставивши величину крутного моменту у рівняння електромагнітної потужності двигуна, 
отримуємо 
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Знайдемо межу існування режиму рекуперативного гальмування, знехтувавши втратами в 
сталі машини рст=0 
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Розв’язки даного квадратного рівняння існують за умови невід’ємності його дискримінанту 
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Отже, рекуперативне гальмування асинхронного двигуна неможливе при невиконанні 
даної умови. В результаті отримана величина моменту завдання, що забезпечує максимальну 
кількість рекуперованої електроенергії. З метою подальшого дослідження отриманих 
аналітичних залежностей була синтезована математична модель електромеханічної системи з 
частотно-керованим асинхронним двигуном у середовищі Matlab/Simulink (рис. 1). З отриманих 
графіків (рис. 2) шляхом інтегрування виконувалася оцінка кількості електроенергії, що може 
бути рекуперована до джерела живлення. 

Вивчення результатів моделювання даної електромеханічної системи демонструє 
залежність між кількістю електричної енергії, що може бути повернута до автономного дже-
рела живлення, та моментом навантаження на валу. При наявності на валу номінального на-
вантаження та зниженні величини гальмівного моменту до рівня 50 % від номінального 
спостерігається зменшення кількості повернутої енергії на 30 %, а підвищення моменту до 
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150 % від номінального – збільшення на 22,8 %. Це пояснюється тим, що за таких умов 
зменшення гальмівного моменту призводить до зростання часу гальмування, причому увесь 
цей час енергія відбирається навантаженням, що призводить до зниження її обсягів, які мо-
жуть бути рекуперовані.  

 
Рис. 1. Структура математичної моделі електромеханічної системи з асинхронним частотно-керованим двигуном 
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Рис. 2. Графіки процесів у тяговій електромеханічній системі при пуску та гальмуванні: а – залежність кутової 

швидкості  від часу; б – крутного моменту М від часу; в – споживаної енергії Р при пуску та подальшому гальмуванні 
з рекуперацією енергії (cірим кольором зафарбована кількість електроенергії, що повертається у джерело) 

За умови відсутності навантаження максимальна кількість електроенергії повертається до 
джерела при гальмівному моменту, що, згідно отриманих залежностей, для даного типу двигу-
на складає 47,08 % від номінального значення. При номінальному навантаженні на валу 
кількість рекуперованої електроенергії зменшується на 2 %, а при гальмуванні з максимальним 
гальмівним моментом за умови наявності струмообмеження – на 13,4 %, що є суттєвими втра-
тами при русі електричного транспортного засобу у міському циклі.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проведені дослідження режимів рекупе-
ративного гальмування демонструють, що шляхом впливу на змінні стану асинхронного двигу-
на є можливість змінювати енергоефективність процесу передачі вивільненої механічної енергії 
з валу тягового двигуна електричного транспортного засобу до автономного джерела живлення. 
Отже, пошук шляхів оптимізації даного процесу є можливим, і в даній роботі представлено 
аналітичне вирішення даної задачі, в результаті проведення якого отримані залежності, що доз-
воляють визначити рекомендовану величину сигналу завдання гальмівного моменту для 
максимізації кількості поверненої електроенергії. Перевагою даного дослідження є те, що в си-
лу того, що при роботі з кутовими швидкостями, які є вищими та нижчими за базову, діють 
різні за своєю природою обмеження змінних стану об’єкту керування, дані діапазони швидко-
стей аналізуються окремо. Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості 
використання представлених залежності для розробки алгоритмів керування електричними та 
гібридними транспортними засобами. Розраховано граничні умови існування режиму рекупера-
тивного гальмування, що дозволяють знайти мінімальну кутову швидкість для такого режиму. 

Отже, розроблено ряд рекомендацій, що можуть бути використані проектувальниками тя-
гових електромеханічних систем. 
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РЕЖИМИ СУМІСНОЇ РОБОТИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА  
ТА МЕРЕЖІ ОБМЕЖЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 

Мета. Метою даної роботи є розробка методу автоматизованого керування подрібненням руди кульовими мли-
нами з оптимізацією динаміки розрідження пульпи та включенням в продуктивну роботу початкової ділянки бараба-
на технологічного агрегата. Подрібнення бідних залізних руд у перших стадіях відрізняється великими витратами, 
що в значній мірі викликано частковою або повною відсутністю інформації відносно деяких технологічних процесів, 
до яких можливо віднести і транспортування пульпи у пісковому жолобі механічного односпірального 
класифікатора, де недостатньо вивчений рівномірний рух пульпи.  

Методи дослідження. Не розглядалося автоматичне керування розрідженням пульпи у кульовому млині, яке б 
сприяло створенню і підтриманню заданого співвідношення тверде/рідке у технологічному агрегаті при забезпеченні 
якісного перемішування матеріалів на початковій ділянці барабана, що значно підвищує ефективність роботи куль і 
не допускає перевитрати електричної енергії, куль і футеровки з одночасним підвищенням продуктивності по гото-
вому продукту.  

Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є математичне моделювання 
рівномірного руху пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора з пошуком залежностей між основни-
ми параметрами та встановленням меж їх зміни при експлуатації технологічного обладнання.  

Практична значимість. Отримані аналітичні залежності об’ємної витрати пульпи та швидкості її руху від ви-
соти потоку. Між об’ємною витратою пульпи і висотою потоку спостерігається практично лінійна залежність. Не-
достатня вивченість процесів рівномірного руху пульпи у пісковому жолобі механічного односпірального 
класифікатора стримує розробку ефективних засобів контролю об’ємної витрати рідкої суміші у відкритих потоках і, 
як наслідок - автоматизацію технологічних процесів подрібнення вихідної руди у перших стадіях, що приводить до 
значних економічних збитків. 

Результати. Початкова ділянка барабана кульового млина включається в продуктивну роботу при якісному 
осередненні вихідної руди, пісків односпірального класифікатора та води як за крупністю, так і вмістом води в 
суміші матеріалів.  Оскільки при розвантаженні бункерів з вихідною рудою вона на конвеєрній стрічці 
розташовується циклічно з різною довжиною ділянок за крупністю, при завантаженні кульового млина також 
циклічно необхідно змінювати завдання на розрідження пульпи.  

                                                       
 © Кольсун В.А., Козлов В.С., 2017 
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Ключові слова: односпіральний класифікатор, пісковий жолоб, рівномірний рух, моделювання, об’ємна витрата. 
В статті розглянуто режими роботи паралельного генератора у слабкій мережі обмеженої потужності. В якості 

генератора може виступати об’єкт мережі з альтернативним джерелом енергії або електромеханічна система 
промислової мережі, що працює в режимі генерації. Застосування таких генераторів значно підвищує надійність 
електропостачання, дозволяє зменшити втрати при передачі енергії, а також надає можливість регулювати якість 
електроенергії в точці підключення генератора. Задача оптимального керування такими системами розподіленої 
генерації є однією із головних задач інтелектуальних мереж (Smart Grid та Micro Grid).  

Щодо електромагнітної сумісності автономного генератора та мережі обмеженої потужності обов’язковим є 
виконання наступних умов: рівність ЕРС, рівність фаз та рівність частот генератора та мережі. Однак на теперішній 
час задача надійної синхронізації та оптимальне керування генерацією потужності автономного генератора в слабкій 
мережі є відкритими питаннями. Обидві названі задачі ускладнюються можливими негативними процесами, які ма-
ють місце в таких мережах (фазовий стрибок напруги мережі, забруднення напруги вищими гармоніками, поява 
згасаючої постійної складової, коливання частоти напруги тощо).   

В роботі сформульовано дві основні задачі для автономного генератора: робота в режимі додаткового живлення 
навантаження та ліквідація дефіциту потужності з мінімізацією втрат потужності в мережі. Встановлено, що найдо-
цільнішим режимом передачі енергії генератора протягом циклу «накопичення – розряд» є робота з мінімально 
можливою напругою в мережі обмеженої потужності. Для забезпечення навантаження номінальнім рівнем потужно-
сті при виникненні дефіциту потужності величина ЕРС генератора повинна дорівнювати ЕРС мережі.  

Математичні викладки підтверджено моделювання однофазного генератора, який працює в режимі генерації 
синусоїдної напруги (Island mode). В ході моделювання також показано вплив вихідного фільтру такого генератора 
на фазу напруги в точці підключення.  

Ключові слова: Smart Grid, інвертор, генератор, дефіцит потужності, синхронізація.  
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Однією із складових 

сучасних електромереж та складних електроенергетичних об’єктів є структура «випрямляч-
інвертор» [1,3,6-8,13]. Зазначена електротехнічна система передбачає двосторонню передачу 
потужності та використовується у таких електротехнічних комплексах, як станції заряджання 
електротранспорту [12], генератори для джерел альтернативної енергії [7-9], активні випрямля-
чі поодиноких та групових електроприводів, силові активні фільтри [1,3] тощо. Особливу увагу 
слід звернути на використання інверторів у складі мережевих накопичувачів енергії та систем 
безперебійного живлення малої та великої потужності [2,13]. Як відомо, названі пристрої 
відіграють важливу роль у функціонуванні «розумної енергосистеми» (англ. Smart Grid). Опти-
мальне керування потужностями таких локальних генераторів є однією із основних задач 
інтелектуальних електромереж. Актуальність оптимального керування розподіленою 
генерацією потужності на промислових об’єктах підкреслюється, наприклад, тим фактом, що 
на залізорудних підприємствах «90 % усього об’єму енерговитрат на виробництво продукції 
залізорудної сировини складають електроенергетичні витрати» [5]. 

Переваги застосування інверторів з двосторонньою передачею потужності очевидні:  
робота в режимі споживача з коефіцієнтом потужності Кп→1 при коефіцієнті гармонік на-

пруги (струму) КU<5 %; 
можливість генерації електроенергії до мережі; 
можливість роботи в режимах споживання або генерації реактивної потужності; 
можливість реалізації сумісних режимів роботі з одночасною корекцією показників якості 

електромережі (режим активного фільтру); 
стабільна робота в режимі споживача при значних відхиленнях напруги живлення; 
підвищення надійності електропостачання за рахунок генерації енергії до мережі в момен-

ти виникнення дефіциту потужності.  
Незважаючи на наведені переваги бракує ґрунтовних досліджень щодо електромагнітної 

сумісності інверторів із мережею в генераторному режимі роботи [10,11]. Особливо актуальним 
є питання аналізу електромагнітних процесів мережі обмеженої потужності з подальшою роз-
робкою енергоефективних систем керування інвертором. Щодо системи керування 
напівпровідниковим генератором, наразі існує невирішена проблема надійної синхронізації та-
кого генератора із слабкою мережею, до якою підключені нелінійні навантаження [15].  

Отже, об’єктом досліджень обрано електромагнітну сумісність мережі обмеженої 
потужності та інвертора, що працює в якості генератора джерела додаткового живлення. 

Метою роботи є розробка оптимальних за енергетичними критеріями способів керування 
генератором в режимі сумісної роботи з мережею обмеженої потужності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Існує багато топологій інверторів, що забезпечують 
двосторонній потік потужності [6,13]. Базовими структурами з точки зору способу генерації є 
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послідовний та паралельний генератори. Останній структурі надають перевагу. Стосовно 
реалізації самих інверторів найбільш доцільним рішеннями за критерієм «функціональність-
ціна» є дворівневий інвертор напруги та струму (рис. 1). Застосування більш складних 
топологій може бути економічно недоцільним [13]. Наразі для однофазних та трифазних 
генераторів найбільш розповсюдженою є топологія дворівневого інвертора.  

Рис. 1  Дворівневий інвертор напруги а та струму б 

Стосовно взаємодії генератора та мережі, відомо, що для забезпечення електромагнітної 
сумісності необхідно виконати наступні умови [6]:  

рівність ЕРС генератора та мережі;  
рівність частот; рівність фаз генератора та мережі. 
Невиконання однієї з умов веде до появи зрівнювальних струмів. Для більш повної оцінки 

таких струмів та зменшення їх рівня авторами [4] було виконано ряд теоретичних та практич-
них робіт, ідея яких ґрунтується на синхронізації роботи інверторів. Зазначимо, що об’єктом 
досліджень авторами обрано перетворювач частоти для асинхронного двигуна.  

Іншими вченими було показано, що невірна синхронізація інвертора з мережею може при-
зводити до збільшення напруги на інверторі та зменшенні напруги в мережі [6]. Однак в робо-
тах згаданих авторів відсутні конкретні шляхи підтримки синхронізму генератора в реальному 
масштабі часу. Також бракує інформації про механізм розподілу генерованої до мережі потуж-
ності. 

Постановка завдання. Для генератора локального накопичувача енергії можна сформу-
лювати дві основні задачі: оптимальний за критерієм мінімуму мережевих втрат розподіл гене-
рованої енергії протягом циклу «накопичення – генерація» 

min)(  genP EW       (1) 

ліквідація дефіциту потужності навантаження.  
Викладення матеріалу та результати. Для аналізу електромагнітних процесів в першо-

му наближенні пропонується спростити мережу з генератором. Електромережу змінного 
струму на дискретних проміжках часу, з яких складається робота цифрової системи керуван-
ня, можна розглядати як мережу постійного струму. Споживачем є активне навантаження R, 
підключене до мережі з еквівалентним опором RNet. Останній опір є сумою внутрішнього 
опору джерела та лінії електропередач. Дефіцит потужності виникає при збільшенні 
співвідношення (K=RNet/R). Тобто, при збільшенні навантаження вище номінального рівня 
його опір наближається до опору мережі (трансформатора). До мережі паралельно через 
ідеальні ключі підключено генератор (рис. 2).  

   а       б 
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Рис. 2 Спрощена структурна схема паралельної генерації 

В якості генератора виступає однофазний автономний спожи-
вач електроенергії (наприклад, споживач із джерелом живлення у 
вигляді сонячних батарей), який має надлишкову енергію. Цю 
енергію можна генерувати до мережі, яка живить власних 
споживачів (опір R на рис. 2). Задачею генератора є оптимальна за 
критерієм мінімуму втрат генерація надлишкової енергії (1).  

В усталеному режимі при паралельній роботі генератора із ме-
режею маємо наступні вирази для струмів: 
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В такому разі вираз для визначення втрат потужності в мережі складається із двох доданків 

для проміжків часу коли генератор підключений ( onTT  ) та відключений ( onTTT  max ) 

     onnetOffonnetOnP TTKRITKRIW  max
22 ,   (5) 

де netOnI , netOffI  - струми для проміжків часу підключеного та відключеного генератора 

відповідно; maxT  - максимальний час роботи генератора. 
Переписавши вирази струмів InetOn та InetOff отримаємо рівняння втрат потужності у наступ-

ному вигляді 
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При генерації енергії до мережі важливим є мінімально припустимий рівень генерованої 
потужності, який еквівалентний до мінімального рівня напруги генератора genMinE . Фізично, 

мінімально припустима напруга генератора, це є напруга, за якою струм паралельно 
підключеного генератора дорівнює нулю. В такому разі енергія не генерується до мережі. 
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З наведеного рівняння (7) можна знайти вираз для самої напруги 
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Якщо позначити рівень енергії, яку генератор має передати до навантаження, як Wgen, то 
тривалість роботи генератора 
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Реальний рівень мінімально припустимої напруги генератора пропонується прийняти на 
10 % більшим, за значення genMinE , при якому потужність генератора дорівнює 0. 

min
'
min 1,1 genEU  .      (10) 

 
Тоді максимальний час роботи генератора за умови передачі до навантаження енергії 
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Підставивши вирази часу роботи (9 та 11) у вираз для визначення втрат потужності (6) 
отримаємо залежність, яка дозволяє зробити висновок про оптимальний за критерієм мінімуму 
мережевих втрат режим генерації енергії (1). Враховуючи складність виразу вважаємо 
доцільним навести остаточний результат у вигляді графіку (рис. 3) у відносних одиницях. 

Рис. 3 Залежність втрат в мережі від ЕРС генератора при різних 
рівнях дефіциту потужності 

На рис. 3 показані три випадки для зменшення рівня на-
пруги навантаження на 4 %, 10 % та 40 % відповідно. 
Графічно показані точки мінімально припустимої ЕРС для 
генератора.  

З отриманої залежності можна зробити висновок: опти-
мальним за критерієм мінімуму втрат в мережі є режим до-
даткового живлення навантаження з мінімально припусти-
мою напругою. Інакше, генератор має передавати енергію до 

навантаження з мінімально можливим рівнем генерованої потужності. Обмеженням режиму 
передачі енергії є умова її повного споживання навантаженням до початку нового циклу роботи 
«акумулювання-генерація» 
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Для виконання задачі ліквідації дефіциту потужності на проміжку циклу Тmax до наванта-

ження необхідно передати енергію  max

2

T
R

Enet , яка складається із енергії мережі (в момент часу 

onTT max , коли ключ Q закритий) та енергії генератора (в момент часу Тon, коли ключ Q 

відкритий). Якщо до рівнянь ввести коефіцієнт заповнення імпульсів max/TTDT on  та прийня-

ти netgen EEE  , то маємо рівняння енергії, яку необхідно передати навантаженню. 
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Рівняння втрат в мережі при цьому виглядає так 
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Рівняння (13) у відносних одиницях дає змогу отримати рішення для коефіцієнту заповнення 
імпульсів DT при різних значеннях ΔE та визначеному K. Наприклад, для K=0,4 (еквівалентний 
опір мережі дорівнює 40 % від опору навантаження) маємо залежності, показані на рис. 4. 
   а       б 

  
Рис. 4 Залежність ЕРС генератора та необхідного DT для ліквідації дефіциту потужності а та залежність втрат в 

мережі б при різних значеннях ЕРС генератора 

Отже, оптимальним для задачі компенсації дефіциту потужності є режим роботи 

netGen EE  . При зменшенні ЕРС генератора забезпечити навантаження необхідним рівнем 
потужності неможливо в той час, як збільшення ЕРС генератора відносно ЕРС мережі призво-
дить до збільшення втрат. 
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Експериментальна перевірка результатів. Для експериментального підтвердження 
аналітичних результатів було проведено моделювання паралельної роботи однофазного генера-
тора та мережі 0,4 кВ. Генератор є складовою частиною системи живлення споживача з авто-
номним джерелом енергії (наприклад, сонячні батареї). На проміжку циклу роботи, який триває 
24 години, автономний споживач накопичує ≈4 кВт·год надлишкової енергії, яка може бути 
генерована до мережі живлення. Максимальний час, відведений на генерацію надлишкової 
енергії, становить 2 години.  

Задачею генератора є оптимальна за критеріями мінімуму втрат та якості електроенергії 
передача накопиченої енергії до мережі. 

Функціональна схема моделі наведена на рис. 5. Параметри моделі наступні: діюче значен-
ня ЕРС мережі змінного струму 220 В; еквівалентний активний опір мережі 4 Ом; еквівалентна 
індуктивність мережі 5 мГн; опір навантаження 10 Ом (співвідношення опорів мережі та наван-
таження К=0,4). Інвертор виконано на основі повномостової схеми із трикутним сигналом зав-
дання 5 кГц для ШІМ модуляції. Параметри вихідного LC фільтру: Lf=6 мГн та Cf=2,2 мкФ 
відповідно. Моделювання виконано у середовищі PSIM.  

Слід звернути увагу на спосіб керування Н-мостом: особливістю обраного способу керу-
вання є використання обох нульових векторів на періоді формування дискретного рівня напру-

ги (вираз 16). Якщо частота опорного сигналу 5cf  кГц, тривалість імпульсу дорівнює 

2001  
cimp ft  мкс, кількість імпульсів на періоді напруги ( 20net T мс) 100/N net  imptT . 

Рівняння проміжку часу ввімкненого та вимкненого станів силових ключів 

22
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offHigh
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t
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tt  ,      (15) 

де offLowt  - час включених ключів VT3 ˄ VT4 (рис. 5); offHight  - час включених ключів VT1 ˄ VT2 

(рис. 5); ont  - час включених ключів VT1˄VT4 або VT2˄VT3 (рис. 5).  

 
Рис. 5 Функціональна схема моделі 

Результати моделювання для трьох режимів роботи представлені в таблиці.  
Нагадаємо, що фаза синусоїдної напруги інвертора повинна співпадати із фазою напруги 

мережі живлення. Для сучасних електронних генераторів на базі силових ключів надійна 
синхронізація з напругою слабкої мережі, забрудненою вищими гармоніками, є відкритим пи-
танням. Фазовий зсув напруг залежить від параметрів фільтру та величини навантаження. Для 
LC фільтру та структурної схеми (рис. 5) фазовий зсув описує вираз 
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Відповідно до результатів моделювання втрати в мережі при роботі в режимі ліквідації 
дефіциту потужності із забезпеченням номінальної напруги на навантаженні майже в 2 рази 
перевищують втрати при роботі в режимі додаткового живлення, та на 54% більші за втрати в 
режимі роботи з мінімально припустимим за стандартом рівнем напруги [14]. Аналогічними є 
рівні енергії, спожитої із мережі: найменше значення спожитої енергії має місце в режимі до-
даткового живлення з мінімальною напругою генератора.   
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Таблиця  
Результати моделювання паралельної роботи генератора 

Режим роботи 
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ас
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Р, Вт 3315 2016 332 1669 182 2 
Режим додаткового живлення 

W, Втгод 6630 4032 664 3338   

4015 3078 86 878 200 1,31 
Р, Вт 

2437 0 974 3412 156 0,69 
Режим ліквідації дефіциту 
потужності (граничне зна-
чення -10% Uм) W, Втгод 6941 4032 784 3504   

5202 5470 18 -308 228 0,73 
Р, Вт 

2437 0 974 3412 156 1,27 
Режим ліквідації дефіциту 
потужності (нормальне зна-
чення +3,6% Uм) W, Втгод 6892 4032 1250 4109   

Висновки. В роботі виконано аналіз режимів генерації енергії до мережі обмеженої 
потужності із використанням силового інвертора.  

Сформульовано дві задачі для режимів генерації: оптимальна за критеріями мінімуму втрат 
генерація енергії до мережі та ліквідація дефіциту потужності. 

Отримано аналітичні вирази для обчислення мінімально припустимого рівня напруги гене-
ратора. Встановлено, що для мінімізації енергії мережевих втрат інвертор повинен генерувати 
потужність при мінімально припустимому рівні напруги, який повинен бути не менше, ніж по-
точне діюче значення напруги на навантаженні. Додатково повинна виконуватися умова повної 
передачі надлишкової енергії генератора за відведений на генерацію проміжок часу.  

Для ліквідації дефіциту потужності із мінімумом мережевих втрат ЕРС інвертора має 
дорівнювати ЕРС мережі.  
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АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБУХОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ УСТУПУ 
 

У статті аналізуються умови, за яких вибухове руйнування кристалічних порід здійснюється за допомогою 
взаємодіючих свердловинних зарядів бризантних вибухових речовин.  При цьому враховується суперпозиція пруж-
них хвиль, випромінених від різних рядів свердловин та відображених від поверхонь уступу.   

Мета. Головна мета дослідження – визначити основні, найбільш суттєві фактори, що впливають на властивості 
порід і складених ними масивів, конкретно – на поширення в них акустичних хвиль. Мета ця присвячена вирішенню 
нагальної проблеми скорочення питомого споживання вибухових речовин для дроблення породи шляхом зміни по-
рядку виконання технологічних операцій і параметрів свердловинних зарядів з урахуванням анізотропії порід, що 
підриваються.  

Методи досліджень полягають в аналізі геологічних даних по залізорудних родовищах Кривбасу, проектної 
документації, виробничих даних гірничих підприємств і кар'єрів, наукових публікацій та їх подальшому синтезы й 
формулюванні розроблених положень у відповідності до надійно апробованих методів. 

Наукова новизна полягає у виконанні дослідження хвильових процесів в породному масиві відомими спосо-
бами, але відповідно до сформованої методичної послідовності та структурної алгоритмізації, цільова орієнтація 
яких конкретно відповідає поставленим цілям. 

Практичне значення виконаного аналізу полягає в підтвердженні придатності аналізованих методів для 
вирішення інженерних і прикладних задач досліджень у викладеній постановці. 

Результати. Виконаний аналіз хвильових процесів в пружному середовищі, яке представлене скельним суб-
стратом, підтвердив, що для вирішення задач управління суперпозицией (взаємодією) хвиль в цьому середовищі 
цілком можна застосувати випробувані методи. Отримані результати підтверджують доцільність прийнятої схеми й 
алгоритму обчислювальних операцій для умов дроблення скельного субстрату свердловинними зарядами. 

Оригінальність полягає в тому, щоб визначити комплексний підхід до вирішення поставленого завдання і ряд 
пріоритетних технічних рішень. 

Висновки. Подальший розвиток і застосування результатів досліджень забезпечить значне зниження 
собівартості залізорудної продукції за рахунок підвищення ефективності буропідривних робіт в кар'єрі. 

 
Постановка проблеми. Наукові дослідження та виробнича практика буро-вибухових робіт 

(БВР) в кар'єрах свідчать про те, що уступ порід найбільш нерівномірно руйнується в зоні, 
прилеглій до укосу, в результаті чого утворюється гірнича маса з найбільш неоднорідною 
кускуватістю [1-3]. Винятково складний напружено-деформований стан масиву в цій частині 
при взаємодії свердловинних зарядів між собою та породними оголеннями є однією з найбільш 
складних задач теорії вибухового руйнування скельних масивів, тому пошук шляхів її 
вирішення є вельми актуальним [2], так як сприяє вирішенню проблеми підвищення 
ефективності БВР. 

Аналіз досліджень щодо вибухового руйнування кристалічних масивів [3-4] підтверджує, 
що одним з найменш вивчених 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 [4-5]. У зв'язку з цим в дослідження закладалася ідея 
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можливості цільового використання динамічних ефектів та прояву суперпозиції пружних хвиль 
при вибуху серій зарядів у групах в крайніх рядах свердловин. 

Викладення матеріалу досліджень. Процес розповсюдження хвиль у тривимірному 
просторі описується хвильовим рівнянням [6] 
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де  = (x,y,z,t) – потенціал швидкості, м2/с; f(x, y, z, t) – функція, яка задає потужність джерел 
хвиль, м2/с3; a – швидкісний параметр, м/с; (x, y, z) – Декартові координати точки; t – час, c. 

Потенціал швидкості  дозволяє обчислити швидкість руху середовища згідно формули 

)(gradv 


,      (2) 
де  – вектор швидкості, м/с; grad(φ) – градієнт функції. 

Відповідно до формули (2) швидкість визначається вектором, компонентами якого є 
частинні похідні від потенціалу по Декартовим координатам  
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Сама величина швидкості визначається так 
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Враховуючи, що рішення задач розповсюдження хвиль зводиться до розв'язання 
диференціального рівняння в частинних похідних (1), необхідно завдання додаткових умов. 
Відомо, що ці умови діляться на початкові і граничні [7]. Початкові умови зводяться до 
завдання у визначений момент часу розподілу потенціалу в заданій області. Подальший рух 
визначається граничними умовами. У розглянутій задачі гранична умова задається на твердій 
нерухомої межі як умова непроникності і визначається рівністю нулю похідної в напрямку 
нормалі до межі ∂φ/∂п. 

Рівняння (1) є диференційним рівнянням другого порядку у частинних похідних 
гіперболічного типу. Враховуючи, що мають місце нульові початкові умови, розв'язок цього 
рівняння у тривимірному просторі записується у вигляді [8] 
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де r – відстань від точки М(x, y, z) до змінної точки інтегрування ),,,( Р  тобто  
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M   .  Якщо зовнішнє джерело потужністю f(M, t) задане 

тільки в точці M0(x0, y0, z0), де має місце залежність від часу ψ(t), то у цьому випадку 
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Розв'язання цього рівняння, яке задовольняє нульовим початковим умовам, можна записати 
згідно формули (5), у вигляді  
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Застосовуючи основну властивість дельта-функції 
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t – одинична функція [9]. 

Формула (6) описує розповсюдження хвиль від точкового джерела, розташованого у 
необмеженому тривимірному просторі. Якщо має місце дія вибуху впродовж деякого заданого 
часу, тобто )),()(()( tttQt   де Q – параметр, пов'язаний з інтенсивністю заряду, м5/с3; 
Δt – проміжок дії вибуху, с, то формула (6) набуває вигляду 
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Подальшим кроком в математичному моделюванні дії одиночного вибуху є врахування 
виникнення хвиль розрідження, відбитих від поверхонь, відносно яких розташовано заряд.  

Для математичного моделювання процесу вибуху, більш наближеного до практики, 
доцільно скористатися геометричними методами із застосуванням аналітичної геометрії [10]. 
Згідно цих методів розглядаються хвилі, які виникають при вибуху, і які потім додаються одна 
до одної, що дозволяє врахувати їх суперпозицію. 

На рис. 1а зображено уступ у кар'єрі, в свердловині якого розташовано відповідним 
способом ВР. Для математичного моделювання такої схеми підривання, спочатку необхідно 
геометричним методом задати систему координат, яку представлено на рис. 1б.  

Координати кінців лінійного заряду мають, відповідно, значення (x1, y1н, 0), (x1, y1в, 0). 

Рис. 1. Розташування ВР в 
свердловині: а – уступу кар’єра (Н – 
висота уступу,  l – глибина свердловини, h 
– довжина заряду ВР); б – з уведеною 
системою координат 

На першому етапі 
математичного моделювання 
вибуху доцільно розглянути 
лінійний заряд як точковий з 

відповідними координатами M1(x1, y1, 0), де 
2

11
1

вн уy
y


 . Розташування такого заряду виділено 

на рис. 1б чорним кольором. 
Задача математичного моделювання динаміки вибуху одиночного заряду розв'язується 

методами геометричної оптики без рахування дифракції хвиль. Згідно цьому вибухова хвиля 
розповсюджується вздовж променів, її фронт - перпендикулярний цим променям. Оскільки 
дифракція не враховується, фронт хвилі не перетинає перешкоди. При відбиванні енергія не 
втрачається, вона рівномірно розподіляється по фронту хвилі. 

У випадку точкового джерела, розташованого у безмежному тривимірному просторі, фронт 
вибухової хвилі уявляє собою сферу, яка задається рівнянням 
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0 )()()( tаzyyxx  ,     (8) 

де Mо(xо, yо, zо), – точка розташування джерела хвилі, а – швидкість хвилі, м/с; t – час, с. 
Якщо мають місце відбивання, то фронт хвилі складається з частин сфери (8). При 

відбиванні фронт хвилі не виникає і не зникає. Також припускається, що хвиля розрідження від 
реального джерела є еквівалентною прямій хвилі від фіктивного джерела, розташованого 
симетрично відносно поверхні відбивання. У зв'язку з цим, необхідно знайти координати точок, 
симетричних відносно заданих поверхонь, в яких будуть фіктивні заряди. Знайдемо координати 
точки М'о(х'о, у'о, z'о), симетричної точці Мо(хо, уо, zо) відносно площини, що задається рівнянням 

0:  DCzByАх .      (9) 
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Запишемо рівняння прямої лінії, яка проходить через точку М0(х0, у0, z0), перпендикулярно 

до площини (9) 
C

zz

B

yy

A

xx 000 






, або у параметричному вигляді 
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Далі знаходимо координати точки перетину прямої з площиною, для чого підставляємо 
(10) у (9): 0)()()( 000  DtCzCtByBtAxA , звідки знаходимо 
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Підставляючи (11) у (10), знаходимо координати точки N(x', y' ,z') перетину прямої (10) і 
площини (9) 
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Враховуючи, що точка N(x', y' ,z') знаходиться посередині між точками М0(х0, у0, z0), і 

М'0(х'0, у'0, z'0), мають місце рівності .
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Із останніх рівностей з урахуванням (12) знаходимо координати шуканої точки 
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При дослідженні руху вибухових хвиль певна увага приділяється їх суперпозиції, оскільки 
в таких випадках може мати місце посилення їх дії. Аналіз руху вибухових хвиль розрідження 
показує, що для них можлива така суперпозиція. Більш того, користуючись рівняннями фронтів 
цих хвиль, можливо знайти координати точок, де буде відбуватися суперпозиція хвиль. Дійсно, 
нехай фронти двох вибухових хвиль розрідження задаються рівняннями 
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де M'1(x'1, y'1, 0), M"1(x"1, y"1, 0) – точки, в яких знаходяться фіктивні джерела хвиль відносно 
джерела хвиль, розташованого в точці M1(x1, y1, 0). 

Для розв'язання системи рівнянь (13) зробимо заміну змінних  
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111111 yyxxyyyxxx yx
     (14) 

Тоді система рівнянь (13) набуде вигляду 
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Розкриваємо дужки у другому рівнянні, що дає .)(ˆ2ˆˆ2ˆ 222222 tazyyxx yyxx   

Враховуючи перше рівняння, з останнього рівняння маємо .0ˆ2ˆ2 22  yyxx yx  

З останнього рівняння знаходимо 
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Підставляючи (16) в перше рівняння (15), отримуємо .)(
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Останнє рівняння є квадратним і зводиться до вигляду   
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Розв'язуючи це рівняння, враховуючи, що в нашому випадку доцільно прийняти z=0, 
знаходимо 
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Підставляючи (17) в формулу (16), знаходимо 

,
4

1)(

2
ˆ

22

2










yx

x

y ta
y  або .

4

1)(

2
)(

2

22

2

1 

















yx

x
y ta

yty   (18) 

Формули (17) і (18) доцільно представити у безрозмірному вигляді 
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Отримані формули дозволяють обчислити значення потенціалу швидкості вибухових 
хвиль.  

Підставляючи (17) і (18) в формулу (7), знаходимо 

.
)()(

1

)()(

1

4 22
1

2
1

22
1

2
1

2 



















zyyxxzyyxxa

Q


  

Тоді координати швидкості руху точки перетину двох хвиль знаходяться згідно формули 
(3), що дає 
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Якщо скористатися формулами (19) і врахувати, що z=0, координати вектора швидкості в 
безрозмірному вигляді представляться так 
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Модуль безрозмірної швидкості знаходиться згідно формули (4), що з застосуванням (20) і 
(21), дає 

,
)1()1(

121
2~

32

2

5,123

2

4 













v   

 
.

8~
222

v
Q

a
v yx 



   (22) 

Напрямок швидкості задається, в свою чергу, за допомогою направляючих косинусів  
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На рис. 2 й 3 представлено результати розрахунків за формулами  (19).  
Як параметр виступає кут θ, що характеризує зміщення одного джерела вибуху відносно 

іншого 

 
Рис. 2. Залежність координат точки перетину двох хвиль розрідження від часу 

(1 – β = 30º, 2 – β = 45º, 3 – β = 60º) 

 
Рис. 3. Траєкторії точки перетину двох хвиль розрідження 

(1 – β = 30º, 2 – β = 45º, 3 – β = 60º) 

 
Аналіз графіків, представлених на рис. 3 і 4, 

показує, що при вибраних кутах зміщення 
фіктивних джерел точка перетину хвиль 
розрідження зміщується зі зростанням координат 
при постійній швидкості. 

На рис. 4 представлено результати розрахунків 
за формулою (22) безрозмірної швидкості руху точки перетину двох хвиль розрідження 
залежно від часу. Аналіз представленого графіка показує, що при зростанні часу, або по мірі 

руху по траєкторії, швидкість точки спадає. 

Рис. 4. Зміна швидкості точки перетину двох хвиль 
розрідження залежно від часу 

У випадку, який розглянуто на рис. 3, пряма 
хвиля від заряду має джерело в точці M1(x1, y1, 0), і 
її фронт задається рівнянням 

222
1

2
1 )()()( tаzyyxx  .   (23) 

Для того, щоб мали місце відображення 
вибухових хвиль від горизонтальної та похилої поверхонь уступу, повинні виконуватися умови 

.
sin

, 1211 


 ctgx
H

yctgHx   

Від верхньої горизонтальної поверхні уступу відбивається хвиля, фіктивне джерело якої 
знаходимо згідно формули (19). У цьому випадку поверхня, відносно якої будується 
симетрична точка, є площиною і задається рівнянням 

.0:1 Hy  

Тоді, згідно загальному рівнянню площини (12), маємо А=0, B=1, C=0, D=-H. 
Підставляючи ці значення в (15), знаходимо координати симетричної точки, де знаходиться 

фіктивне джерело хвилі .0,2, 11111  zyHyxx   
Хвиля розрідження від цього фіктивного джерела має фронт 

222
1

2
1 )()2()( tаzyHyxx  .    (24)  
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Від укосу уступу відбивається хвиля, фіктивне джерело якої розташовано у точці, 
симетричній відносно площини укосу. Якщо площина укосу уступу проходить через вісь Оz, 
то, враховуючи, що висота уступу дорівнює H і кут нахилу уступу α, рівняння площини укосу 
набуває вигляду ,0cossin:2  yx   тобто, згідно (14), A=sinα, B=-cosα, C=0, D=0.  

В результаті, враховуючи, що джерело хвилі є в точці M1(x1,y1,0), маємо, згідно (18), 
координати симетричної точки .0,2cos2sin,2sin2cos 1111111  zyxyyxx    

Враховуючи, що фіктивне джерело хвилі знаходиться у точці M"1(x"1,y"1,0), фронт цієї 
хвилі задається рівнянням  

.)()2cos2sin()2sin2cos( 222
11

2
11 tazyxyyxx      (25) 

Отже, від першого заряду виділені три фронти хвилі: прямий, який задається рівнянням 
(24) і два – відбиті, що задаються рівняннями (24) і (25). 

Враховуючи (24) і (25), знаходимо значення параметрів, які входять у рівняння траєкторії 
точки перетину фронтів хвиль розрідження (19)  

.2)2cos1(2sin,2sin)2cos1( 1111 Hyxyx yx     (26) 

Згідно (26) маємо  
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Підставляння цих величин в (20)-(22) повністю розв'язує задачу про суперпозицію хвиль 
розрідження для точкового джерела, зображеного на рис. 2. 

Висновки. У випадку лінійного джерела вибуху задача стає більш складною, але, як 
показують розрахунки, якісна картина суперпозиції вибухових хвиль на достатній відстані від 
заряду наближається до випадку точкового джерела вибуху. Тому отримані результати значно 
спрощують моделювання підривання кар’єрних уступів, складених скельними породами, 
підтверджуючи придатність викладеного підходу з різною інтерпретацією результатів спосте-
режень. 
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НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 
 
СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ В КАРЬЕРЕ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПОДЗЕМНОГО СПОСОБА РАЗРАБОТКИ 

 
Цель. Уменьшение размеров и уровня загрязнений на прилегающей к карьеру селитебной территории, улучше-

ние экологической обстановки и защита от вредного антропогенного воздействия позволят уменьшить размеры са-
нитарно-защитной зоны при производстве открытых горных работ. Цель данной работы важна для каждого недро-
пользователя – сделать так, чтобы санитарно-защитную зону максимально сузить. Этого можно достичь за счет из-
менения типа применяемого оборудования и внедрения новых технологий, например, при применении в карьере 
элементов подземной разработки месторождения. Потребность в этом возникает, как правило, на горнодобывающих 
предприятиях, расположенных недалеко от населенных пунктов. 

Методы исследований. Поиск научной информации содержащейся в литературе, отчетах и т. п., ознакомление 
с литературными источниками, обзор и обработка научной информации с целью определения возможных направле-
ний и методов дальнейшей работы, изучение данных, анализ, а также углубление знаний по изучаемому вопросу, 
классификация, системный анализ. Рассматриваются производственные процессы шахты и карьера, исследование 
которых можно отнести как к отраслевым, так и к прикладным, поскольку они направлены на совершенствование 
существующих средств производственной деятельности, способствующих при этом охране окружающей природной 
среды. 

Научная новизна. Предложен комплекс мер заключающийся в эксплуатации карьера с применением элемен-
тов подземной отработки месторождения с внедрением нового технологического процесса (механического разруше-
ния скальных горных пород) и оборудования для его осуществления (гидромолот на экскаваторе), что согласно су-
ществующим положениям способствует уменьшению размера санитарно-защитной зоны. 

Практическая значимость. При отработке карьера в стесненных условиях по новой технологии согласно ре-
комендаций обеспечивается уменьшение выделения вредных производственных факторов, то есть выброса загряз-
няющих веществ (пыли и газов), уровня сейсмического воздействия на прилегающую к карьеру территорию. Расс-
мотрена возможность снижения экологической нагрузки на окружающую территорию при отработке карьера «Юж-
ный». 

Результат. Улучшается экологическая обстановки территории, прилегающей к карьеру и улучшается ее защита 
от вредного антропогенного воздействия производственных процессов. Уменьшаются размеры санитарно-защитной 
зоны, появляется возможность расширения селитебной зоны вокруг карьера. 

Ключевые слова. Выделение пыли и газов, санитарно-защитная зона, элементы подземных работ на открытых 
работах. 

 
Проблема и ее связь с основными научными и практическими заданиями. Разработка 

месторождений полезных ископаемых всегда сопряжена с техногенным воздействием на зем-
ную кору [1]. Особенность горных предприятий заключается в том, что они эксплуатируют 
большие земельные площади, на которых производится добыча полезных ископаемых из недр. 
Основное назначение этих земель - производство на них горных работ, а также размещение ос-
новных и вспомогательных сооружений, подъездных путей, инженерных сетей и др. Размеры 
земельных участков, предоставляемых для горной промышленности, должны быть обоснован-
ными и минимально необходимыми. Размещение на этих площадях технологических устано-
вок, устройств, агрегатов и оборудования, выделяющих производственные вредности, преду-
сматривает создание санитарно-защитной зоны – специальной территории с особым режимом 
использования, отделяющей предприятие и сооружения с технологическими процессами, яв-
ляющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой за-
стройки. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом каждого объекта, яв-
ляющегося источником воздействия на окружающую среду и здоровье человека. СЗЗ создаются 
вокруг объектов, которые являются источниками выделения вредных веществ, повышенных 
уровней шума, вибрации, с целью отделения таких объектов от территорий жилищной застрой-
ки. Жилая застройка, находящаяся в пределах санитарно-защитной зоны, является основанием 
для сокращения размеров последней. 

Постановка задачи. В этой связи, актуальная цель каждого недропользователя – сделать 
так, чтобы площадь СЗЗ максимально сузить. Потребность в этом возникает, как правило, на 
действующих предприятиях, расположенных недалеко от населенных пунктов. Размеры СЗЗ 
могут быть уменьшены, когда на границе жилищной застройки и приравненных к ней объек-
тов, концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не будут превышать гигиениче-
ские нормативы.  
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Возможности уменьшения размеров санитарно-защитной зоны появляются при совершен-
ствовании технологии открытой добычи с направленностью на снижение загрязнения окру-
жающей среды, например путем внедрения элементов подземной разработки и изменении типа 
используемого оборудования. 

Анализ исследований и публикаций. Переход к открыто-подземной отработке месторож-
дения осуществляется при достижении граничной [2] (или проектной) глубины карьера или па-
раллельно с поточным развитием открытых горных работ [3,4].  

Стоит отметить, что существуют рекомендации для горнодобывающих предприятий с под-
земным способом разработки,- сегодня начать работы по подготовке верхних горизонтов Крив-
басса для добычи магнетитовых кварцитов [5,6]. 

С другой стороны, как утверждается в работе [5], в связи с отставанием вскрышных работ 
на предприятиях с открытой добычей руд … начнется постепенное выбывание из эксплуатации 
отдельных карьеров. В качестве примера можно привести карьер «Южный» ШУ ГД ПАО 
«АМКР», который был остановлен на неопределенный срок. 

Изложение материала и результаты. Как известно, одним из недостатком открытых ра-
бот является значительная величина СЗЗ, так, согласно санитарных правил планирования и за-
стройки населенных пунктов [7] при добыче железных руд открытым способом с использова-
нием взрывных средств санитарно-защитная зона составляет 1500 м. 

Класс II. Для предприятий по добыче железных, полиметаллических руд и горных пород 
VIII-XI категорий открытой разработкой без применения взрывных способов, санитарно-
защитная зона равна 500 м. 

Класс IV. Для предприятий по добыче руд металлов и металлоидов шахтным способом са-
нитарно-защитная зона равна 100 м [7]. 

Как видно, для горных предприятий с подземным способом разработки предусмотрена са-
мая маленькая величина СЗЗ.  

Санитарно-защитная зона и ее проект, как обязательная документация, разрабатываемая для 
горнорудных предприятий остаются актуальными на протяжении всего срока существования 
объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на ок-
ружающую среду. При этом следует предусматривать комплекс мероприятий при выполнении 
которых в период эксплуатации обеспечиваются принятые условия выбросов вредных веществ. 

Следует отметить, что улучшение экологической обстановки территорий, прилегающих к 
карьеру и защита от вредного антропогенного воздействия может быть достигнуто за счет при-
менения элементов комбинированной отработки месторождения.  

В этой связи предлагается вариант отработки карьера «Южный» технологией с элемен-
тами открыто-подземного способа, когда буровзрывные работы производят из подземных 
выработок, а выемку отбитой  горной массы осуществляют со стороны открытого простран-
ства карьера. 

Глубина карьера «Южный» достигла горизонта -150 м или 80 м от нулевой отметки, то 
есть от поверхности земли. Доля добычи относительно невелика. Но приоритетное значение 
имеет качество руды. В этом отличие карьера “Южный”– это один из карьеров Криворожья, 
чья руда могла поступать в аглодоменный передел. Кроваво-красные джезпилитовые руды, 
не уступают по содержанию железа рудам, добываемым в шахтах. Горный цех вел добычу 
именно такой руды с содержанием железа выше 55%. Поэтому, когда в 2008 году для ШУ 
была поднята планка по содержанию железа в отгружаемой руде с 54-х до 55 %, то горняки 
шахтоуправления справились с задачей благодаря рудам “Южного” карьера. После усредне-
ния всей руды, добытой в карьере и в шахте им. Артема получали железорудное сырье с тре-
буемыми параметрами [8]. 

Вскрышные породы расположены до отметки - 46 м. А собственно руда добывалась в се-
верной части карьера на отметке - 82 м. Это окисленная гематит-мартитовая руда с содержани-
ем железа выше 55%. Интенсивный метод разработки карьера был ориентирован на перспекти-
ву. Объемы добычи руды планировались в соответствии с объемами вскрышных работ [8]. 

Перспективы карьера «Южный» были значительны: 6-ой железистый горизонт расположен 
в северо-западном борту карьера на глубине от 40 до 120 м, имеется залежь железосодержащих 
руд– краснополосчатый и белополосчатый мартитовый кварцит. Содержание железа в них не-
высокое – 43-49 %, но при обогащении можно получить сырье для доменного передела [8]. 
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Мощность залежи достаточна для того, чтобы планировать промышленную добычу с долго-
срочной перспективой. 

Дальнейшая развитие карьера предусматривает его расширение при наличии поблизости 
жилой застройки. Использование технологических процессов и оборудования, являющихся ис-
точниками выделения и образования значительных производственных вредностей и требую-
щих в связи с этим увеличения ширины санитарно-защитной зоны должно быть обосновано. 
Как известно, требования по установлению границ СЗЗ учитывают воздействие негативных 
факторов от источников загрязнения, основным из которых в карьере являются буро-взрывные 
работы. 

Снижение влияния пыле-газообразования от буровзрывных работ в карьере «Южный» мо-
жет достигаться за счет отбойки горных пород взрывом из подземных выработок. Наличие 
вблизи карьера шахты им. Артема создает условия для этой технологии. 

С другой стороны при приближении к предельной глубине (1,5 км) шахтам рекомендуется 
переходить на отработку железистых кварцитов на верхних горизонтах [9]. В связи с этим при 
отработке карьера «Южный» существуют предпосылки по применению элементов подземной 
разработки. 

Разработка рудной залежи в борту карьера (рис.1) предусматривает проходку выработки 1 
в массиве рабочего уступа карьера на уровне его нижней площадки и восстающего 2. 

Подготовку бурового штрека 1 выполненного паралельно борту карьера, начинают с про-
ходки восстающего 2 в сторону которого взрывают веера 3 глубоких скважин выбуренных при 
подготовке блока к выемке. Для этого из штрека 1 массив разбуривается наклонным веером 
глубоких скважин 3. Компенсационная щель образуется взрыванием вееров скважин 3 на вос-
стающий 2. В качестве критерия для выбора оптимальной ширины секций 4 может быть приня-
та величина и направление главных напряжений формируемых в массиве. 

Рис. 1. Схема буровзрывных работ в массиве уступа карьера: 1-буровой 
штрек на уровне нижней площадки уступа; 2- отрезной восстаюший; 3- веер 
глубоких скважин; 4- ширина секции отбиваемой руды; 5- верхняя площадка 
уступа карьера 

Используя известную методику [10], легко находится рас-
стояние между рядами вееров в одной взрываемой секции по 
формуле, м  

,28 о mqdb   

где m - коэффициент сближения зарядов ВВ: при расположе-
нии основных трещин перпендикулярно обуриваемому забою m=0,5-0,8; при расположении 
основных трещин параллельно обуриваемому забою m=1-1,2; при монолитных рудах (без тре-
щин) m=1; ∆- плотность заряжания ВВ в скважине, ∆=1000-1200 кг/м3; qo - теоретический рас-
ход эталонного ВВ (аммонит №6 ЖВ) на отбойку, зависит от крепости f породы [10], кг/м3  

qo=0,0643f+0,0143. 
При отбойке с двумя обнаженными поверхностями при f=4-20, ширине забоя 1-3 м, 

qо=0,6÷2,1 кг/м3; при отбойке с одной обнаженной поверхностью при f=4-20, qо=0,4÷1,5 кг/м3 [10]. 
Диаметр скважины d определяется в зависимости от кондиционного размера куска (R) [10], м  

d=0,157 R
1,32, 

где R-кондиционный размер куска, определяется как наименьший из расчитываемых размеров 
для примененных при разработке погрузочных машин, м 

345,0 ковшаVR  , 

где Vковша - емкость ковша погрузочной машины, м3. 
Обычно для бурения восходящих скважин диаметром d=45-85 мм могут применяться тя-

желые перфораторы ударно-вращательного действия или бурение скважин может быть выпол-
нено станками НКР -100М (d=105-110мм). 

Таблица 1 
Область применения способов бурения шпуров и скважин (по А.К. Порцевскому [10]) 

 
Виды бурения Крепость Глубина Диаметр 

Вращательно- ударное любая ≤ 30 40-85 
Ударно-поворотое ≤ 15 10-15 40-85 
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Вращательное ≤ 8 10- 40 80-100 
Погружными  
пневмоударниками 

 
≥ 8 

 
10-50 

 
100 (85,100) 

Шарошечное ≥ 8 15-100 150 

 
Расстояние между соседними взрываемыми секциями вееров (равно радиусу разрушения) 

[10]  и определяется по формуле, м 

,
1000

55
5,0

1

f

к
db


  

где k1 – коэффициент относительной работоспособности выбранного ВВ по сравнению с эта-
лонным аммонитом № 6ЖВ, k1=0,8-1,13. Уменьшение ширины обрушаемой в панели секции 4 
от расчетной ведет к перерасходу взрывчатого вещества и ухудшению качества дробления.  

Длина скважин определяется таким образом, чтобы после взрыва сохранилась «корка» (за-
щитный слой) под поверхностью откоса 8 уступа и его верхней площадкой 5. Количество глу-
боких скважин взрываемых в один прием ограничивается рациональной шириной секции 4 от-
битой руды.  

При этом «корка» не позволит газопылевым выбросам переместиться из взорванного мас-
сива в атмосферный воздух и загрязнять окружающую территорию, а также защищает от разле-
та кусков. 

После производства взрывных работ «корку» (защитный слой) на верхней площадке 5 и 
поверхности откоса 8 уступа разрушают (учитывая крепость пород f=10-12) с помощью экска-
ватора с гидромолотом (рис.2). 

Рис. 2. Отработка уступа карьера с элементами комби-
нированного способа: 6- экскаватор с гидромолотом; 8 - от-
кос уступа 

Разрушенную горную массу из массива экс-
каватором или погрузчиком погружают в транс-
портное средство и доставляют к месту дальней-
шей переработки: руду на ДСФ, вскрышу в отвал. 
Таким образом, данный метод позволит при вы-
емке руды уменьшить пыле-газообразование, со-
кратить вредное антропогенное воздействие на 

окружающую территорию и в конечном итоге сократить величину СЗЗ.  
Как указывалось, применение элементов подземной разработки для уменьшения СЗЗ при 

открыто- подземной разработке рационально использовать в условиях дальнейшей отработки 
карьера «Южный» ПАО «АМКР».  

Одновременную разработку открытым и подземным способами применяют в случаях, ко-
гда имеется возможность добавления к преобладающим объёмам бедных руд, добываемых в 
процессе открытых горных работ, руд с большим содержанием полезного компонента, полу-
чаемых из той же залежи при шахтной добыче, что позволит рационально использовать остав-
шиеся запасы карьера «Южный». Усреднение руды, добытой и в карьере, и в шахте им. Арте-
ма, позволит получить железорудное сырье с требуемыми параметрами. 
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ФОРМАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ 
УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 

 
Метою роботи є розробка формальних методів уніфікації форм представлення знань в системах штучного інте-

лекту для автоматизації прийняття управлінських рішень в кризових ситуаціях, обґрунтування використання форма-
льно-лінгвістичного підходу до подання професійних знань в системі підтримки рішень диспетчера енергосистеми, а 
також до опису евристик при реалізації логічного висновку. Теоретична розробка і практичне впровадження уніфі-
кованої, інтегральної моделі подання знань в СППР є актуальною науковою проблемою. 

У роботі використані методи математичної логіки, формальної лінгвістики, регресійного аналізу, матричного 
аналізу, електроенергетичних систем, пошукового і формуючого експерименту з подальшою автоматизованою обро-
бкою даних з метою перевірки висунутих в роботі гіпотез. 

Наукова новизна роботи полягає в розробці моделі взаємозв'язку і взаємозалежності форм представлення 
професійних знань і моделі їх ієрархічного узагальнення, застосування єдиних евристик до різних структур предста-
влення знань. Розроблені моделі, підходи і методики інваріантні по відношенню до конкретних професійних галузях 
і мають високий ступінь універсальності. Запропоновано єдиний системно-діалектичний підхід до подання та аналі-
зу знань. Розроблено єдині евристики стосовно як до окремих компонентів знань, так і їх мережевим структурам. 

Практична значимість роботи полягає в практиці впровадження запропонованої моделі системи підтримки 
рішень в практику ліквідації кризових ситуацій в електроенергетичних системах, що дозволить скоротити збитки і 
підвищити якість управління їх технологічними процесами. 

Результатами роботи є єдиний системно-діалектичний підхід до подання та аналізу професійних знань. За-
пропоновано взаємопов'язана ієрархія форм представлення знань, що включає в себе знання різних рівнів про когні-
тивної діяльності системи підтримки рішень диспетчера. Розроблено формальна модель уніфікації форм представ-
лення знань, формальна система введення обмежень для специфікації форм представлення знань. Запропоновано 
методики впровадження блоків системи підтримки рішень в управлінські інформаційні цикли діючих технологічних 
ланцюгів. 

Ключові слова: евристика, автоматизація, база знань, диспетчеризація, режим, ситуаційний, лінгвістичний, се-
мантика, експерт, регресія, енергосистема, оптимальний, інкорпорація. 

 
Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями. При управлінні режима-

ми електроенергетичних систем вироблення адекватних керуючих впливів, які є оптимальними 
з точки зору якісного функціонування системи, пов'язана з обробкою великої кількості опера-
тивної диспетчерської інформації. При цьому, у зв'язку зі значними витратами часу на її оброб-
ку значно ускладнено формування характеристик керуючих впливів при виникненні і розвитку 
більш важкого режиму. 

Ця проблема є вкрай актуальною і потребує подальших досліджень і рішень. В останні ро-
ки досягнуто суттєвих результатів у розвитку методів інтелектуалізації управління і евристич-
ного аналізу режимів електроенергетичних систем. Основними теоретичними платформами є 
методи систем штучного інтелекту, теорії розпізнавання образів, планування експериментів, 
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формальних систем і числень. Ідея спільного рішення проблеми забезпечення режиму енерго-
системи полягає в тому, що основна маса вихідної схемне-режимної інформації обробляється 
попередньо, а оперативні дії, що управляють визначаються за допомогою відносно простих 
швидких алгоритмів на основі даних про попереднє нормальному режимі і векторі параметрів 
збурень. 

Успіх у вирішенні завдань управління режимом енергосистеми в чому визначається репре-
зентативністю навчальної вибірки характерних параметрів якості передаварійного режиму. Та-
ким чином, пошук оптимальних управлінських впливів передбачає вирішення наступних за-
вдань: розпізнавання аварійної ситуації та її класифікацію; визначення місць докладання 
управлінських впливів і їх види залежно від ситуації, що аварійної ситуації; визначення дозу-
вання диспетчерських впливів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сьогодні існує велика кількість практичних розробок в 
професійній області проблеми. Вони мають теоретичну глибину і демонструють ефективність 
результатів у створенні математичного та програмного забезпечення експертних систем для 
цілей управління режимами ЕЕС в нормальних і післяаварійних режимах [1-7]. 

Проведений аналіз існуючих основних форм представлення знань і можливостей їх засто-
сування в професійній області диспетчерського управління енергосистемами виявив необхід-
ність інкорпорації в одній системі різних форм представлення знань [8-11]. Необхідність такого 
підходу диктується вимогою комплексного використання евристик, що мають подвійне якісно-
кількісний і причинно-наслідковий зміст. 

В роботі [12] розглянута математична модель представлення й обробки знань, представле-
них у вигляді семантичних мереж. Розроблений теоретичний базис дозволяє синтезувати сис-
теми управління базами знань на природній мові. Реалізація продукційних правил, викладена 
на апараті теорії мереж Петрі, запропонована в [13]. Використаний механізм конкатенації мо-
делей дозволяє створювати продукційні мережі, які реалізують прямий ланцюжок міркувань.  

Постановка завдання. Проведений аналіз дозволяє сформулювати завдання побудови сис-
теми підтримки управлінських рішень диспетчера. За навчальною вибіркою (коли відомі збурен-
ня і оцінка тяжкості аварійної ситуації) повинна будуватися функція від вимірюваних параметрів 
режиму і збурення, що розділяє режими за ступенем тяжкості. Методи теорії розпізнавання обра-
зів дозволяють отримати підкласи аварійних режимів, що відрізняються ступенем їх тяжкості. За 
результатами багаторазових розрахунків більш важкого режиму, вироблених відповідно до плану 
факторного експерименту, будується залежність відгуку від керуючих впливів 

nnii XBXBXBXBBY  ......22110  ,     (1) 
де Bi - коефіцієнти, що визначаються за результатами експериментів, i=l, п; Xi - керуючі впливи. 

Застосування методів таксономії передбачає вибір підмножини керуючих станцій X, які 
можуть бути залучені до управління. З огляду на взаємний вплив станцій в перехідному режи-
мі, можна об'єднати їх в класи (таксони) за ступенем впливу друг на друга. При цьому одна 
станція може бути присутнім тільки в одному класі.  

Виклад матеріалу і результати. Як зазначено в [14], формально завдання визначення під-
множини керуючих вузлів енергосистеми полягає в знаходженні перетворення Y=F(X) (X – ви-
хідний n-мірний простір факторів, Y– новий m-мірний простір, n>m). При цьому розмірність в 
просторі Y повинна бути мінімальною, але достатньою для розпізнавання даного класу - таксо-
на. Далі вирішується задача вибору оптимальних керуючих впливів на основі методів теорії 
планування експериментів.  

Для конкретної передаварійний і аварійної ситуацій, що утворюють рядок плану експери-
ментів, повинна проводитися серія розрахунків траєкторії режиму з метою визначення оптима-
льних дозувань керуючих впливів.  

Після обробки результатів всіх експериментів отримують залежність (зазвичай поліноміа-
льних), що зв'язує параметри, що характеризують нормальний передаварійний режим, структу-
ру мережі і збурення (незалежні фактори), з оптимальними дозуванням керуючих впливів 
[14,15]. З викладеного випливає, що процес пошуку керуючих диспетчерських впливів з вико-
ристанням статистичних методів проходить в три етапи: розпізнавання тяжкості аварійної си-
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туації; пошук місць докладання і виду керуючих впливів; визначення оптимальних керуючих 
дозувань. 

Очевидно, що сукупність моделей взаємозв'язку підмножин впливають і контрольованих 
параметрів режиму може бути представлена у вигляді матриці чутливості 
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де )( jiij pn  - відношення впливу; ni, pj – відповідно керовані і контрольовані параметри ре-

жиму об'єкта диспетчерського контролю.  
Відношення впливу βij реалізується у вигляді стандартних регресійних моделей (2) 
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де b0,bi,bij,bi..n,bii - оцінки коефіцієнтів рівняння регресії, що визначаються за результатами екс-
периментів. 

Після статистичного дослідження отриманих моделей на адекватність вони можуть бути 
використані в якості нових знань про управління режимом конкретного об'єкта диспетчерсько-
го контролю. Вказана обставина істотно полегшує введення системи підтримки рішень до ре-
жим реального часу. 

Далі можна будувати режимну базу знань системи підтримки рішень диспетчеризації. По-
будова бази знань здійснюється шляхом поєднання директивних матеріалів диспетчерських 
інструкцій і нових знань, отриманих на основі експериментальних даних режимних досліджень. 
Пропонується розглядати базу знань як інкорпорацію формальних мов уявлення диспетчерсь-
кої інформації. Приймемо, що в кожному формальному мові рівнів пропонованої моделі  L(G)b

k 
елементи алфавіту кожного рівня є лінгвістичними змінними, які пройшли операцію фазифіка-
ції. Тоді для b-й професійній області k-го рівня ієрархії онтологій маємо 

  bbbbbb
k

b
k

b
k MGXTaaA ,,,,:| ,  (3) 

де β – ідентифікатор лінгвістичної змінної; T– базова терм-множина значень лінгвістичної 
змінної; X – область визначення лінгвістичної змінної ab

k  з ім'ям β; G – граматика (синтаксична 
процедура) генерації нових значень для змінної ab

k; M – семантична процедура формування не-
чіткої множини. 

Тоді, з урахуванням (2) 
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У роботі пропонується багаторівнева система інкорпорації онтологій, які висловлюються їх 
формальними мовами. Причому, мови верхніх рівнів є узагальненнями мов підлягають рівнів. 

Таким чином, математична модель уніфікованої інкорпорації онтологій буде представляти-
ся класом мов в деякій професійній області bB , BB, для яких справедливий вираз 
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Для побудови даної ієрархії приймемо, що алфавіт мови кожного рівня можна розбити на 
дві підмножини: f – підмножина базових (фундаментальних) символів, що утворюють предме-
тний понятійний апарат, заснований на інтерпретації, r – підмножина символів, використову-
ваних як відносин - R. Тобто 

R=r, =fR.  (7) 
При нормалізації бази знань і відсутності надмірності 

fR=. 
Тоді представлення структури бази знань (KBb

k) кожного рівня відобразиться кортежем 
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KBb
k=<f,R >,        (8) 

а мову можна інтерпретувати як 

 b
kSb

kPb
kNb

kKBb
kGL ,,,)( .     (9) 

Умовної точкою входу в ієрархію онтологій можна вважати L(G)b
D. 

Перехід на кожен нижній рівень проводиться шляхом введення обмежень на структуру ба-
зи знань і правила граматики поточного рівня. У свою чергу, перехід на кожен верхній рівень 
проводиться шляхом введення нових відносин і нових суперграматик. 

Введемо функцію, яка буде показувати мову одного рівня в мову іншого рівня. В контексті 
розробленої моделі для двох сусідніх рівнів можна записати 
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де Fi→i+1 - функція породження мови i+1-го рівня на базі мови i-го рівня; Ci+1 - контекст i+1-го 

рівня, на основі якого проводиться визначення потужності множини b
i

GL
1

)(


.  

Інтерпретація останнього виразу полягає в тому, що мова наступних рівнів утворюється 
шляхом введення нових зв'язків, що належать алфавітом мови. Як лінгвістичного контексту 
рівня Ci+1 приймемо мовні одиниці рівня i+1, що не входять до складу мови L(G)b

i+1, проте од-
нозначно визначають зміст висловлювань, що належать до мови. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Розроблений формальний і практичний ін-
струментарій уявлення диспетчерських знань і побудована база знань диспетчерського управлін-
ня дозволили здійснити безпосередній синтез експертної системи. Остання реалізована у вигляді 
інтерактивного програмного комплексу з оперативної налаштуванням періодичності вибірки да-
них телевимірювань. Функціонування системи в режимі реального часу реалізується шляхом ви-
користання значення змінної таймера і запуску засобу за вибіркою даних телевимірювань. 

Загальна схема функціонування комплексу експертної системи наступна: 
системою підтримки рішень створюється інформаційний файл з поточною датою і часом 

необхідних даних телевимірювань. У зазначений файл заносяться імена файлів, що містять не-
обхідні кодові номери телевимірювань; 

після заданого відліку часу таймером управління передається утиліті відображення натура-
льних величин даних телевимірювань. Як параметр зазначеній програмі передається рядок 
шляху доступу до створеного раніше інформаційному файлу; 

після зчитування вихідної інформації і запуску з експертної системи службової програми, 
остання звертається в банк даних центральної ЕОМ обчислювальної мережі інформаційно-
керуючого комплексу, де за заданими номерами телевимірювань визначає їх натуральні значення; 

проводиться запис натуральних значень необхідних параметрів режиму електричної мережі 
в вихідний інформаційний файл; 

повертається управління системі підтримки рішень; 
вводяться в дію внутрішні процедури системи з зчитування і первинної обробки даних те-

левимірювань; 
за результатами отриманої інформації включається механізм логічного висновку і управ-

ління передається блоку діалогу з користувачем; 
після закінчення діалогу в залежності, від його результатів відбувається або повернення в 

основне меню системи, або передача керування на черговий відлік таймера. 
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Результати випробувань є задовільними і на їх основі можна зробити висновки про основні 
напрямки впровадження системи підтримки рішень: 

по відношенню до завдань забезпечення нормального режиму: забезпечення статичної 
стійкості; регулювання перетоків; оперативне коректування режиму; відображення поточних 
параметрів режиму; контроль дій оперативного персоналу; 

по відношенню до завдань прогнозування і ліквідації аварій: усунення порушень парале-
льної роботи; прогнозування аварійних ситуацій; загальне керівництво ліквідацією аварій; 

по відношенню до завдань забезпечення роботи персоналу: рекомендації щодо безпечного 
режиму роботи перетинів; забезпечення якнайшвидшого доступу до оперативної інформації; 
забезпечення інтерфейсу з системою передачі та обробки оперативних даних; 

з метою навчання і тренажу: навчання та перевірка професійних знань і навичок оператив-
но-диспетчерського та технологічного персоналу. 

Рекомендованими напрямками впровадження системи підтримки рішень можуть бути ав-
томатизовані робочі місця диспетчерського персоналу, інженера-технолога, інженера служби 
оптимізації електричних режимів, інженера по розробці і експлуатації математичного забезпе-
чення. При цьому в подальшій роботі при впровадженні експертної системи слід враховувати 
специфіку конкретного програмного комплексу АСДУ. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ  
ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  
ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО ЗОРУ 
 

Мета. Метою даної роботи є підвищення ефективності керування рухом транспорту на перехресті шляхом 
дослідження і розроблення автоматизованої системи інтелектуального керування на базі апарата нечіткої логіки; 
визначення критеріїв для знаходження тривалості зеленого та червоного тактів перемикань світлофора;  
формалізація процесу підтримки прийняття рішень інтелектуальною системою керування за допомогою математич-
них методів та алгоритмів. 

Методи дослідження. У роботі використанні методи математичної статистики і теорії ймовірності для обробки 
результатів експериментів, методи аналітичного конструювання і комп’ютерного моделювання при синтезі та аналізі 
систем керування транспортними потоками та методи нечіткої логіки для формалізації процесу керування. 

Наукова новизна. Запропонований підхід до розроблення автоматизованої системи інтелектуального керуван-
ня транспортними потоками із застосуванням технології машинного зору відрізняється від відомих тим, що форму-
вання керуючих впливів здійснюється на основі показника кількості транспортних засобів, які знаходяться на 
відстані, не меншій за розраховане значення, від перехрестя, що дозволяє зменшити навантаження на підсистему 
машинного зору і підвищити якість керування. 

Практична значимість. Отримані аналітичні залежності значень довжини відстані, на якій встановлюється 
відеодетектор, від кількості смуг автодороги. Дане рішення дає змогу системі детектування транспортних засобів 
враховувати лише значимі автомобілі, кількість яких впливає на формування нечіткого висновку щодо задання 
тривалості тактів світлофора. Реалізація інтелектуальної системи надає можливість ефективніше керувати рухом 
автотранспорту в умовах дорожньої мережі міста. Розроблені алгоритми забезпечують при наявності транспортних 
засобів в області видимості камери підрахунок їх кількості із урахуванням чисельності смуг дороги, а розроблена 
підсистема прийняття рішень здійснює керування тактами зеленого та червоного світла світлофора. 

Результати. Результатом роботи є математична модель та підсистема прийняття рішень щодо керування 
тривалістю тактів світлофора на регульованому перехресті. Розрахунок відстані, на якій буде встановлено камеру 
для детектування автомобілів, дає можливість брати до уваги лише корисні для системи транспортні засоби, які не-
суть вплив на тривалість тактів світлофора. Для формування керуючих впливів у системі запропоновано систему, 
побудовану на основі нечіткої логічного висновку. 

Ключові слова: інтелектуальна система, автоматичне керування, нечітка логіка, імітаційна модель, регульова-
не перехрестя, керування світлофором на перехресті 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Керування потоком 
транспортних засобів у міських районах є складним процесом, що залежить від багатьох 
факторів, які не пов’язані між собою: пікові періоди доби, дорожньо-транспортна пригода, 
непостійна щільність потоку транспортних засобів. Обмежені можливості дорожньої мережі і 
використовувані стратегії міського управління дорожнім рухом не дозволяють уникнути пере-
вантаження транспортної мережі і, як наслідок, тривалого часу простою автомобілів на 
перехресті, що також приводить до незапланованих витрат коштів на пальне та значних ток-
сичних викидів.  

Аналіз досліджень і публікацій. Інтелектуальні транспортні системи (ІТС) на сьогодні до-
сягли достатньо великих успіхів у своїй роботі, але все ще не забезпечують необхідну якість 
керування через відсутність адекватної реакції на постійну мінливість чинників дорожньої 
мережі. Основною причиною заторів є як приріст кількості автомобілів у пікові періоди доби, 
так і нездатністю управляти транспортним потоком світлофорами, які мають жорсткий режим 
роботи, тобто, працюють в режимі, параметри якого задані після визначення щільності транс-
портних потоків на даній ділянці дороги [1]. У працях [2-4] запропоновано розв’язання даної 
проблеми шляхом впровадження мультиагентної системи керування рухом транспортних 
засобів на перехресті. Водночас, для того, щоб реалізувати даний підхід необхідно масово і 
враз обладнати відповідним устаткуванням усі бортові системи керування автомобілями. Даний 
процес є достатньо складним оскільки має регламентуватись усіма виробниками автомобілів. 
Крім того, мультиагентна система передбачає широку мережу одночасно підключених 
пристроїв, що збільшує вразливість системи і підвищує імовірність одержання зловмисниками 
доступу до неї. Слід відзначити, що при перетині перехрестя всі агенти-автомобілі мають нала-
годжувати зв’язок із агентом-перехрестям, що призведе до суттєвого зростання навантаження 
та мережеве обладнання і, як наслідок, до помилок у реєстрації усієї множини агентів-
автомобілів через те, що деякі з них з об’єктивних причин не встигнуть за обмежений інтервал 
часу встановити зв’язок. Можливим рішенням даної проблеми є впровадження протоколу 
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DSRC, який би задовольняв вимогам необхідним при використанні в транспортних системах, 
зокрема, роботі на великих швидкостях транспортних засобів (до 200 км/год), проте, технологія 
наразі знаходиться тільки на стадії розробки [4]. Таким чином, впровадження мультиагентної 
системи ускладняється через довготривалість даного процесу, необхідність забезпечити високу 
швидкодію мережевого обладнання та безпеку при обміні даними між усіма учасниками 
системної мережі. 

У роботі [5] запропоновано використовувати для фіксації густоти транспортного потоку на 
перехресті індуктивні та інфрачервоні датчики, встановленні біля полотна дороги, що може по-
казувати постійне заповнення дороги при вимушеній зупинці будь-якого автомобіля або до-
рожньо-транспортній пригоді у той час, коли на інших смугах можливе безперешкодне пересу-
вання транспортних засобів. 

У працях [6-7] наведені такі характеристики впроваджених систем: керування 
світлофорами проводиться в ручному режимі безпосередньо на місці встановлення конструкції 
світлофора; керування роботою світлофорів з центрального пункту керування диспетчером; 
режим "зеленої вулиці". У роботі [8] показано, що програмна реалізація алгоритму працює за 
підрахунком кількості проїжджаючих через перехрестя автомобілів, а світлофор переходить на 
червоний такт тоді, коли останній автомобіль на одній з доріг покине перехрестя. Разом з тим, 
даний алгоритм не враховує, за якими напрямками прибувають і від’їжджають автомобілі, а 
також пропускну здатність кожного з напрямків потоків [9]. 

Постановка задачі. Задачею представленої роботи є дослідження процесу руху транс-
портного потоку на перехресті в міських районах і розробка математичної моделі та системи 
прийняття рішень для знаходження оптимальної тривалості циклу світлофорів на перехресті, 
визначення критеріїв для знаходження тривалості зеленого та червоного тактів світлофора та 
формалізація процесу підтримки прийняття рішень за допомогою математичних методів та 
алгоритмів. 

Викладення матеріалу та результати. Об’єктами керування (ОК) виступають процес ру-
ху транспортних потоків на перехресті у місті. На кожному перехресті встановлено світлофори, 
які мають три такти перемикань: «початок руху», «увага», «кінець руху». Оцінка роботи систе-
ми керування світлофорами на перехресті залежить від результатів її пропускної спроможності, 
тобто від кількості автомобілів, що будуть стояти в заторі на перехресті. 

Система має наступні обмеження. По-перше, запропонована система розрахована для керу-
вання транспортним потоком на чотирьохсторонньому перехресті. По-друге, зелене світло 
світлофора дає старт початку руху автомобіля в напрямки: вперед, вправо, вліво.  

Вхідні дані системи: оцінка дорожньої ситуації на даному перехресті (на повздовжній та 
поперечній дорогах), що залежить від завантаженості кожного з напрямків руху в поточний 
момент часу [10]. Вихідні дані: тривалість такту зеленого світла для досліджуваної дороги. Та-
ким чином, в загальному вигляді об’єкт керування описується оператором f 

),(][ 43211 nnnnft  ,     (1) 

де t1 – тривалість такту зеленого світла; n1 – кількість транспортних засобів у заторі в східному 
напрямі; n2 – кількість транспортних засобів у південному напрямі; n3 – кількість транспортних 
засобів у заторі у західному напрямі; n4 – кількість транспортних засобів в заторі у північному 
напрямі. 

Для зменшення кількості вхідних параметрів системи обрано середні значення кількості 
транспортних засобів по кожному напрямку 

2
;

2
432211 nn

n
nn

n





 .     (2) 

Оптимізована функція залежності вихідних змінних від вхідних (2) матиме вигляд 
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1 nnft  .      (3) 

Зазначимо, що наведенні нижче розрахунки проводяться для останнього транспортного за-
собу, який встигне проїхати на зелене світло світлофора. 
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Приймемо мінімальну тривалість зеленого такту: 15. зелt с. Навіть якщо машин немає, то 

.зелt  є мінімальним часом, що необхідний пішоходам для перетину вулиці із двома смуга-

ми [10]. Тривалість .зелt  може буди збільшена в ручному режимі при налаштуванні системи 

безпосередньо на місці встановлення в залежності від кількості смуг на дорозі. 
Розрахуємо мінімальну кількість транспортних засобів .допустn , для такту зеленого 

тривалістю 15 с. Інтервал зрушення з місця [11] становить 1,2. зрушt с. Припустимий час руху, 

при якому транспортний засіб встигне проїхати на зелене світло 
9,12..  зрушзелруху ttt .     (4) 

Середня довжина легкового автомобіля, адже саме такі рухаються по центру міста, окрім 
громадського транспорту, дорівнює [12]: 5автоl м. Відстань між транспортними засобами в 

черзі: 1. промжl м. Прискорення транспортних засобів до швидкості 45 км/год (середня 

швидкість виходу транспортного потоку з перехрестя) 
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Визначимо приблизну довжину ділянки, яку встигне проїхати автомобіль до того, як на-
ступить червоний такт 
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В загальному випадку формула 6 матиме наступний вигляд 
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Визначимо допустиму кількість автомобілів, які встигнуть проїхати перехрестя на зелене 
світло 

13
)( .

.
. 




проміжавто

діл
допуст ll

l
n ,од.    (8) 

Загальна структура запропонованої системи керування зображена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Спроектована модель макету ІТС: l – мінімальна довжина ділянки 

Саме транспортні засоби, що розташовуються за межею відстані l є необхідною інформацією 
для ІТС. Після попередньої обробки зображень відбувається розпізнавання та підрахунку 
кількості авто, далі блок нечіткої логіки формує сигнал управління (тривалість тактів червоного 
та зеленого), що надходить до світлофорів через канали зв’язку. 

Розглянемо реалізацію інтелектуальної експертної систему на базі апарату нечіткої логіки. 
Сутність лінгвістичних змінних «багато», «мало», «середнє» допоможе оцінити кількість транс-
портних засобів на перехресті та вибрати рішення по збільшенню чи зменшення тривалості такту 
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світлофора. В залежності від значень, що надходять від вхідних змінних після фазифікації систе-
ма приймає рішення на основі наперед сформованої бази правил. Після дефазифікації отримаємо 
вихідну зміну, значення якої і буде управляючим сигналом на об’єкт керування.  

Взявши за основу вираз (3) побудуємо експертну систему (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Структура системи нечіткого керування 

Проведемо вибір та опис лінгвістичних змінних системи нечіткої логіки. Структура 
експертної системи нечіткої логіки має два входи та один вихід. З використанням Fuzzy Logic 
Toolbox математичного пакета MatLab реалізуємо систему нечіткої логіки. В системі для фор-
мування нечіткого логічного виводу по базі знань застосовано алгоритм Мамдані. 

Вхідні лінгвістичні змінні системи є: 1n середнє значення кількості транспортних засобів 

на головній дорозі; 2n середнє значення кількості транспортних засобів на побічній дорозі. Пе-
редбачимо ширину діапазону для головної дороги (street1=[0, 60]) більшим, аніж побічної 
(street2=[0, 45]). Вихідною лінгвістичною змінною системи є: 1t  – тривалість такту зеленого 
світла (рис. 3). В якості функції термів вхідних (рис. 3а-б) та вихідних (рис. 3в) нечітких 
змінних обрано функції Гауса 
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де b, c – параметри функції належності. 
  а    б    в 

  
Рис. 3. Функції належності вхідних та вихідних змінних 

Розробимо продукційні правила нечіткої системи керування. Вихідна зміна (time1) може 
приймати дев’ять варіацій різних значень в залежності від того, які значення матимуть вхідні 
змінні (street1 та street2). 

База знань системи представлена у табл. 1. 
Візуалізація залежності значень вихідної величини від вхідних за допомогою Surface Viewer 

показано на рис. 4. 
 

Рис. 4. Візуалізація поверхні "входи-вихід" 
для ІТС  

Отже, одержана нечітка система до-
зволяє врахувати кількісний наплив 
транспортних засобів перед перехрестям 
при заданні тривалості (збільшення або 
зменшення часу) червоного та зеленого 
тактів світлофора, зекономивши при 
цьому невиправданий час простою воді-
їв на перехресті. 

Таблиця 1 
База правил експертної системи 

Вх. знач. street1 
(головна) 

Вх. знач. street2  
(побічна) 

Вих. величина 
time1 

low low none 
average low increase 

high low increase 
high average increase 

average average none 
low average lower 
low high lower 

average high lower 
high high none 
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Отже, одержана нечітка система дозволяє врахувати кількісний наплив транспортних засобів 
перед перехрестям при заданні тривалості (збільшення або зменшення часу) червоного та зелено-
го тактів світлофора, зекономивши при цьому невиправданий час простою водіїв на перехресті. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У результаті виконання досліджень бу-
ло розроблено математичну модель та підсистему прийняття рішень щодо керування 
тривалістю тактів світлофора на регульованому перехресті.  

Аналіз результатів дослідження дозволяє зробити висновок про те, що реалізація інтелек-
туальної системи надасть можливість ефективніше керувати рухом транспорту в умовах до-
рожньої мережі міста.  

Встановлено, що із розрахунку тривалості зеленого такту світлофора величиною 15 с 
встановити детектор транспортних засобів доцільно на відстані 81 м.  

При їх наявності в області видимості камери відбуватиметься підрахунок кількості авто-
мобілів із урахуванням чисельності смуг дороги та за допомогою підсистеми прийняття рі-
шень відбуватиметься керування тактами зеленого світла світлофора. 
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ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ РЕСУРСНОГО ПЛАНУВАННЯ 
ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО  
ОБЛАДНАННЯ 

Мета. Метою даної публікації є обґрунтування доцільності застосування нової методики ресурсного плануван-
ня проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, яка враховує специфіку діяльності 
вітчизняних машинобудівних підприємств у сфері здійснення ремонтної діяльності та дозволяє більш точно сплану-
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вати обсяг необхідного ресурсного забезпечення на етапі планування проекту з метою мінімізації виникнення пере-
витрат проекту на етапі його реалізації. 

Методи дослідження. У статті доводиться доцільність застосування проектноорієнтованих методів до 
управління проектами напротивагу традиційному операційному управлінню. 

Наукова новизна. Запропоновано новий методичний підхід до ресурсного планування проектів ремонтів і 
модернізації складного технологічного обладнання, оснований на методі використання ресурсів у процесі реалізації 
проекту, який відрізняється від існуючого підходу на основі трудомісткості виробництва, що дозволяє визначити 
ресурсоємність і час реалізації проекту ремонтних робіт. 

Практична значимість. Запропонована методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації 
складного технологічного обладнання дозволяє більш точно виокремити витрати на здійснення проектної діяльності 
в умовах функціонуючого машинобудівного підприємства. Крім цього, новий підхід дозволяє більш точно спланува-
ти обсяг непрямих витрат на етапі планування проекту з метою мінімізації перевитрат ресурсів на етапі реалізації 
проекту. 

Результати. Запропонована методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного 
технологічного обладнання, яка дозволяє визначити механізм розподілу прямих та непрямих витрат виробництва 
між операційною та проектноорієнтованою видами діяльності і, як наслідок, більш точно визначити обсяг непрямих 
витрат проекту; враховує можливість настання ситуації недозавантаження виробництва, коли можлива ситуація 
наявності непрямих витрат за відсутності прямих; дозволяє моделювати зміну технологічного процесу, об’єднання 
чи зміни порядку виконання певних технологічних операцій з метою прийняття управлінських рішень щодо 
реалізації проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. 

Ключові слова: проект, ремонт і модернізація, складне технологічне обладнання, ресурс, ресурсне планування.  

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Однією з важливих 
проблем на шляху переходу нашої країни до ринкової економіки є адаптація вітчизняних 
підприємств до нових умов функціонування. Особливо гострою вказана проблема є для 
підприємств машинобудівної галузі. Це пояснюється тим, що більшість ключових вітчизняних 
підприємств була створена ще за часів командної економіки як великі багатопрофільні ком-
плекси. Крім цього, принципи функціонування означених підприємств побудовані на засадах 
планової економіки і на сьогоднішній день майже не змінилися. Неможливість швидкої 
адаптації до змін оточуючого середовища вітчизняних машинобудівних підприємств призвело 
до різкого скорочення їх кількості, падіння обсягу виробництва та низького рівня їх 
конкурентоспроможності. 

Однією із найскладніших проблем на шляху реформування діяльності вітчизняних 
машинобудівних підприємств є те, що більшість із них створювалися як великі багатопрофільні 
комплекси, проте в сучасних умовах спостерігається ситуація падіння попиту на певні види 
продукції, в результаті чого певні види виробництв стають збитковими і виникає закономірне 
питання доцільності утримання комплексу вцілому. Саме тому актуальною є проблема пошуку 
нових управлінських підходів до організації різних видів діяльності в умовах єдиного 
функціонуючого підприємства. 

Крім цього, означена проблема загострюється нестабільністю економіко-політичної 
ситуації у державі. Оскільки більшість вітчизняних машинобудівних підприємств є надзвичай-
но матеріало- та наукомісткими, то навіть незначне коливання валютних курсів та зміна цін на 
сировину, матеріали та енергоносії значною мірою ускладнює їх функціонування. 

Отже, на сьогодні актуальним є вирішення проблеми пошуку нових підходів до реформу-
вання діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств, які б враховували специфічність 
функціонування означеної галузі та сприяли її подальшому розвиткові. Одним із перспектив-
них напрямів вирішення вказаної проблеми є застосування проектноорієнтованого підходу до 
управління діяльністю вітчизняних машинобудівних підприємств. 

Аналіз досліджень та публікацій. На сьогоднішній день методологія управління проекта-
ми застосовується майже у всіх галузях промисловості і економіки. 

Важливий внесок у розвиток цієї методології зробили такі вітчизняні вчені як С.Д. Бушуєв, 
А.В. Шахов, В.А. Рач, В. И. Чимшир, А.І. Білоконь та ін. Саме постійне удосконалення 
методології управління проектами забезпечує сталий динамічний розвиток вітчизняної та 
світової промисловості і економіки.  

На основі апарату теорії управління проектами здійснюється реформування значної 
кількості галузей національної економіки, реалізація будівельних та виробничих проектів, роз-
робка проектів енергозбереження та раціонального використання ресурсів, а також організація 
та управління проектами технічного обслуговування та ремонтів обладнання тощо. 
Дослідження вітчизняних вчених у сфері управління проектами (С. Д. Бушуєва, А. В. Шахова, 
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В. А. Рача, К. В. Кошкіна та ін.) становлять теоретичну базу подальшого розвитку проектно-
орієнтованого управління ремонтними та експлуатаційними стратегіями. 

Слід акцентувати увагу на тому, що означеній проблемі застосування проектно-
орієнтованого підходу до управління проектами ремонтних робіт присвячено низку досліджень 
вітчизняних та закордонних науковців, однак основна увага у них відводиться саме 
обґрунтуванню доцільності застосування методології управління проектами до проектів ре-
монтних робіт і неповною мірою відображено застосування окремих компонентів проектного 
менеджменту, наприклад планування ресурсного забезпечення. Тому закономірним продов-
женням існуючих наукових досліджень є розробка нового підходу до ресурсного планування 
проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. 

Постановка завдання. Метою даної публікації є обґрунтування доцільності застосування 
нової методики ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного обладнання, 
яка враховує специфіку діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств та дозволяє більш 
точно спланувати обсяг необхідного ресурсного забезпечення на етапі планування проекту з 
метою мінімізації виникнення перевитрат ресурсів на етапі реалізації означених проектів. 

Об’єкт дослідження – проекти ремонту і модернізації складного технологічного обладнання. 
Предмет дослідження - методологія ресурсного планування проектів ремонтів і модерніза-

ції складного технологічного обладнання. 
Викладення матеріалу та результати. Одним із важливих видів діяльності вітчизняних 

машинобудівних підприємств є реалізація проектів ремонтів і модернізації складного 
технологічного обладнання. В рамках даного дослідження розглядаються проекти, у яких під 
ремонтом і модернізацією складного технологічного обладнання розуміється повне розбирання 
із заміною усіх спрацьованих частин та виправленням деталей, які не замінюються, оновлення 
та вдосконалення у відповідності до сучасних вимог сукупності механізмів, приладів та 
пристроїв, необхідних для обробки, виготовлення чи зміни стану, властивостей та/чи форми 
предметів праці, які здійснюються для виробництва матеріальних благ чи надання послуг 
іншими підприємствами, як один з важливих напрямків діяльності вітчизняних підприємств. 

Доцільність застосування методології управління проектами до реалізації проектів ремонтів і 
модернізації складного технологічного обладнання пояснюється значним ступенем оригі-
нальності означених проектів, наявністю значної кількості ризиків та складністю ресурсного пла-
нування, пов’язаною з високим ступенем невизначеності. Саме тому методи і засоби проектного 
менеджменту доречно застосовувати на заміну традиційного операційного управління при 
реалізації проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. 

Для проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, які розгляда-
ються в рамках даного дослідження, характерно: 

наявність тендерної процедури замовлення ремонту і модернізації складного 
технологічного обладнання; 

укладання договору на виконання ремонтних робіт за результатами тендеру до проведення 
дефектації складного технологічного обладнання, при цьому вартість ремонтних робіт є 
зафіксованою відповідно до умов тендеру; 

проведення планового капітального ремонту складного технологічного обладнання власно-
го виробництва по закінченню спрацювання гарантованого моторесурсу; 

наявність у складі складного технологічного обладнання складових частин з високим 
рівнем вимог до точності їх виготовлення, що призводить до необхідності виготовлення 
технологічних запчастин; 

складна схема робіт проекту; 
складність самого технологічного обладнання та рівень вимог до надійності його роботи і 

досягнення регламентованих показників роботи вимагає високого рівня наукоємності вироб-
ництва ремонтного підприємства; 

тривалий термін виконання ремонтних робіт; 
високі вимоги щодо проведення випробувальних робіт та приймання відремонтованого об-

ладнання; 
необхідність забезпечення гарантійного супроводу функціонування складного 

технологічного обладнання протягом гарантійного обсягу моторесурсу. 
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Таким чином, враховуючи те, що машинобудівне підприємство здійснює ремонтну 
діяльність з метою отримання прибутку, то воно зацікавлене в найбільш ефективному розподілі 
та використанні ресурсів у процесі здійснення ремонтних робіт, які в свою чергу відрізняються 
високим ступенем складності та тривалим терміном виконання. Тому при реалізації проектів 
ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання важливо розробити оптимальний 
бюджет, який би задовольнив замовника за ціною виконуваних робіт, а самому підприємству 
дозволив би отримати запланований обсяг прибутку. Основою вказаного плану є визначення 
обсягу необхідного ресурсного забезпечення. Саме тому в основі управління проектами 
ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання має бути саме ресурсне плану-
вання та постійний контроль його виконання на кожному етапі життєвого циклу проекту. 

Враховуючи специфічність проектноорієнтованого підходу до діяльності в сфері ремонтів і 
модернізації складного технологічного обладнання, можна визначити ресурси як джерела за-
безпечення виконання робіт проекту. 

Оскільки на сьогоднішній день не існує єдино визнаної класифікації ресурсів і у кожному 
окремому випадку ресурси класифікуються у відповідності до умов поставленої задачі. Тому на 
рис. 1 представлено класифікацію ресурсів, яка враховує специфічність діяльності у сфері 
ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. 

 
Рис. 1 Класифікація ресурсів проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання 

В основі запропонованої класифікації лежать наступні припущення: 
при виробництві партії ідентичних складових частин існують ресурси, кількість яких мож-

на визначити для кожної одиниці окремо; при збільшенні кількості одиниць, що виготовляють-
ся, кількість ресурсів на їх виробництво буде збільшуватися прямо пропорційно; 

при виробництві партії ідентичних складових частин існують ресурси, кількість яких мож-
на визначити лише для виготовлення всієї партії; при збільшенні кількості складових частин, 
що виготовляються, кількість вказаних ресурсів може залишитися незмінною чи незначно 
збільшитися; 

при виробництві партії ідентичних складових частин існують ресурси, які лише опосеред-
ковано можна віднести до певної партії складових частин; проте без вказаних ресурсів немож-
ливе повноцінне виконання проектних дій. 
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Вказана класифікація ресурсів є основою запропонованої методики ресурсного планування 
проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, загальна схема якої 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 Схема методики ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання 

Сутність запропонованої методики полягає у тому, що на попередньому етапі необхідно 
вхідні параметри (а саме перелік персоналу підприємства, дані щодо основних фондів, 
інформацію щодо сировини та матеріалів, дані щодо загальновиробничих та адміністративних 
витрат, а також витрат на збут продукції) розподілити на три групи відповідно до запропонованої 
класифікації ресурсів: ті, які безпосередньо використовуються у виробництві, ті, використання 
яких опосередковано залежить від виконання проектів, та ті, які необхідні незалежно від 
виробничої програми. Ресурси, які належать до перших двох груп розподілити за приналежністю 
до певних структурних підрозділів та визначити базу розподілу для непрямих витрат. 

На початковому етапі необхідно розробити попередній (базовий) технологічний процес ре-
монту і модернізації складного технологічного обладнання. На базі нього необхідно визначити 
обсяг операцій, які необхідно виконати в процесі реалізації проекту. Для кожної операції 
визначається необхідне обладнання. 

Використовуючи попередньо підготовлену базу даних, в якій визначено співвідношення 
між операціями з вказаним обладнанням та необхідними виконавцями, відбувається формуван-
ня переліку операцій із визначенням виконавців та обладнання. На його основі визначається 
відсоток завантаження кожного ресурсу.  

Визначивши відсоток завантаження для кожного ресурсу, необхідно розрахувати різницю 
(∆) між максимально можливим завантаженням ресурсу та фактично наявним. На основі 
визначеної різниці формується корегуючий коефіцієнт для розподілу непрямих витрат. 

На фінальному етапі відбувається розрахунок обсягу планового ресурсного забезпечення 
проекту ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання з урахуванням корегую 
чого коефіцієнту завантаження прямих ресурсів для розподілу непрямих витрат відповідно до 
визначеної бази їх розподілу. 
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Таким чином, запропонована методика дає змогу більш точно визначити обсяг непрямих 
витрат відповідно до центрів їх виникнення, що є вкрай важливим, враховуючи те, що 
реалізація проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання відбувається 
в умовах функціонуючого машинобудівного підприємства і важливим є відокремлення 
проектної діяльності від операційної. 

Крім цього, застосування коригуючого коефіцієнту рівня завантаження кожного ресурсу 
дозволяє мінімізувати обсяг непередбачених витрат на етапі реалізації проекту за рахунок вра-
хування на етапі планування непрямих витрат, які можуть виникати і за відсутності прямих 
витрат. 

Запропонована методика за рахунок наявності можливості динамічної зміни розподілу не-
прямих витрат дає змогу моделювати зміну технологічного процесу, зміни порядку чи обсягу 
операцій з метою прийняття управлінських рішень щодо вибору оптимального варіанту на 
основі аналізу обсягу необхідного ресурсного забезпечення. Крім цього, зазначена можливість 
дозволяє аналізувати центри виникнення найбільших непрямих витрат для прийняття 
управлінських рішень щодо їх скорочення. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Таким чином, на основі аналізу 
специфічності діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств у сфері ремонтів і 
модернізації складного технологічного обладнання було побудовано схему ресурсного плану-
вання означених проектів, яка відрізняється від наявних тим, що: 

реалізація обраного типу проектів відбувається в умовах функціонуючого 
машинобудівного підприємства, тому важливо, що методика дозволяє визначити механізм 
розподілу виробничих потужностей, а як наслідок і непрямих витрат, між проектним та 
операційним видом діяльності; 

запропонований підхід до розподілу непрямих витрат виробничої діяльності дозволяє 
більш точно розподілити витрати між операційним та проектним управлінням; 

нова методика враховує можливість настання ситуації недозавантаження виробничих по-
тужностей, оскільки означені ситуації призводять до наявності непрямих витрат за відсутності 
прямих, що у кінцевому підсумку призводить до появи незапланованих витрат при аналізі фак-
тичних витрат проекту; 

орієнтація запропонованої методики ресурсного планування на аналіз витрат за кожною із 
можливих операцій дає можливість більш точно оцінити обсяг ресурсного забезпечення кожно-
го виду виконуваних робіт з метою подальшого прийняття управлінських рішень щодо його 
оптимізації; 

нова методика дозволяє моделювати ситуацію зміни обсягів робіт, їх об’єднання чи зміни 
порядку їх виконання з метою визначення оптимального набору операцій для мінімізації обсягу 
ресурсного забезпечення проекту. 

Подальший напрямок досліджень полягає у впровадженні представленої методики в прак-
тику та визначенні економічного ефекту від заміни традиційного операційного управління 
проектноорієнтованим підходом до реалізації проектів ремонтів і модернізації складного 
технологічного обладнання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗРОШУВАЛЬНИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ В ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ ШАХТ 

 
Мета. Встановлення робочих параметрів зрошувальної установки для визначення ефективних режимів її 

роботи в процесі очищення рудникового повітря від шкідливих домішок.  
Методи. Для досягнення поставленої мети застосовувалися методи наукового аналізу і узагальнення 

результатів досліджень; аналіз взаємозв’язку параметрів гідропилогазоочищення і ежекції повітря; фундаментальні 
положення фізики, аеро й гідродинаміки для розроблення способів пилоподавлення в глибоких шахтах; лабораторні 
і промислові дослідження та статистична обробка їх результатів.Очищення рудникового повітря від шкідливих 
домішок в гірничих виробках є однією з найважливіших задач сьогодення. Гірниче виробництво супроводжується 
забрудненням рудникового повітря шкідливими домішками, серед яких чільне місце посідають пил і отруйні гази – 
оксид вуглецю СО і оксиди азоту NO + NO2, тощо. Потрапляючи в організм працюючих, шкідливі речовини 
викликають професійні захворювання на пиловий бронхіт, а в деяких випадках настає гостре отруєння. Покращення 
умов праці в шахтах дозволить зменшити кількість професійних захворювань працюючих, підвищити культуру ви-
робництва і збільшити продуктивність праці. У зв’язку із цим очищення рудникового повітря  від шкідливих домі-
шок, якими є пил і отруйні гази, має велике соціальне і економічне значення. Для очищення повітря в гірничих ви-
робках необхідно впроваджувати відомі і розробляти нові засоби, які дозволять підвищити ефективність боротьби зі 
шкідливими виділеннями в атмосферу при ведінні технологічних процесів з видобутку мінеральної сировини. Біль-
шість існуючих засобів пилогазоподавлення заснованих на взаємодії продуктів вибуху з диспергованою водою, не 
забезпечують уловлювання найбільш небезпечних дрібнодисперсних частинок (˂ 10 мкм), а зниження концентрацій 
шкідливих газів, наприклад, оксиду вуглецю при цьому практично не відбувається. 

Наукова новизна полягає у встановленні параметрів інерційного руху крапель рідини та коагуляції пилу з 
адсорбцією шкідливих газів на їх поверхнях. 

Практична значимість полягає у підвищенні ефективності очищення рудникового повітря шляхом його 
зрошення за допомогою гідравлічних завіс, які працюють під високим тиском води, що надходить із трубопроводу 
загальношахтної мережі. 

Результати. Встановлення техніко-економічних параметрів установки для гідропилогазоочищення 
гідравлічними завісами високого тиску. 

Ключові слова: шахта, забруднення, очищення, завіса, струмінь, тиск, дисперсність, крапля. 
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. До технологічних 

процесів, які характеризуються виділенням великої кількості пилу відносяться: підривання 
шпурів та свердловин 62-660 мг/м3; їх буріння 8-12 мг/м3; процеси навантаження та 
розвантаження гірської маси у вагони 2-10 мг/м3; скреперування 3-24 мг/м3; завантаження 
бункерів 4-22 мг/м3; дробарок, конвеєрів тощо 40-4000 мг/м3. Незважаючи на вже розроблені 
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засоби боротьби зі шкідливими домішками, що потрапляють у рудникове повітря, проблема 
його очищення не є цілком вирішеною, оскільки концентрації забруднень на робочих місцях 
значно перевищують допустимі величини. Розробці ефективних засобів боротьби з пилом і 
отруйними газами, що виділяються при веденні технологічних процесів у шахтах, приділяється 
увага дослідних установ, науковців і спеціалістів гірництва. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вирішенню проблеми очишення рудникового повітря 
від шкідливих домішок присвячені роботи відомих учених: Ф.Г. Гагауза, А.П. Янова, 
В.П. Журавльова, І.Ф. Ярембаша, В.Б. Гого, А.В. Фролова та багатьох інших [1-5]. 

Роботи Ф.Г. Гагауза призначені виявленню шкідливої дії рудникового пилу на організм 
працюючих. Ним установлено, що найбільш небезпечний для організму є пил, на поверхні 
часток якого містяться адсорбовані шкідливі гази. Потрапляючи в організм працюючих такий 
пил прискорює розвинення пилового бронхіту. Для підвищення ефективності гідрознепилення 
повітря в рудних шахтах Ф.Г. Гагауз рекомендував додавати кухонну сіль у воду, що надходить 
до зрошувальних форсунок. Застосування розчину кухонної солі у кількості 0,1%, підвищує 
ефективність гідрознепилення на 20-30 %. Ця технологія була впроваджена на шахтах 
Кривбасу, але в цей час, з огляду економічних витрат, її застосування визнано недоцільним. 

В.П. Журавльов в своїх працях довів доцільність застосування хімічних речовин 
(поверхово активних речовин - ПАР) для боротьби з пилом у вугільних шахтах [6]. 
Застосування ПАР у кількості 0,1-0,2% в розчинах знепилюючої рідини сприяє змочуванню та 
коагуляції пилу. Разом із цим, через коштовність ПАР та ускладнення технології їх 
застосування, вони не отримали впровадження в шахтах Кривбасу. 

В дослідженнях І.Ф. Ярембаша рекомендовано застосовувати зрошення пилогазової хмари 
після вибухових робіт за допомогою типових форсунок, діючих від низького тиску води. 
Застосування таких форсунок не дозволяє отримати високих результатів для 
пилогазоподавлення, ефективність очищення повітря таким способом не перевищує 60-70%.  

У роботі [7] наведено результати випробувань пневмогідравлічної установки, призначеної 
для очищення повітря після підривних робіт в гірничих виробках шахт Кривбасу. В процесі 
випробувань в гірничих виробках цієї установки отримані наступні параметри: витрати 
стисненого повітря 0,25-0,35 м3/с; далекобійність факелу 20-30 м; середній діаметр крапель 
0,02-0,16 мм; коефіцієнт ежекції 2-6; ефективність пилогазоподавлення: пилу 94-98%; оксиду 
вуглецю 55-80%; оксидів азоту 75-85%. Результати випробувань засвідчили високу 
ефективність цієї установки, але вона потребує витрат стисненгого повітря, що в теперішній 
час є достатньо витратно. Виходячи з таких обставин, проблема очищення повітря від 
шкідливих домішок в гірничих виробках залишається невирішеною через відсутність 
зрошувальних установок з високими технічними та економічними показниками. 

Постановка завдання. Важливим завданням при відпрацюванні рудних покладів відкрито-
підземним способом є створення безпечних та нешкідливих умов праці шляхом підвищення 
ефективності очищення рудникового повітря від шкідливих домішок за допомогою 
зрошувальних систем, параметри яких повинні забезпечувати високі техніко-економічні 
показники та можливість автоматичного регулювання. 

Викладення матеріалу та результати. Досвід одночасної розробки родовищ відкрито-
підземним способом свідчить, що безпека праці в значній мірі залежить від прийнятої схеми і 
способів провітрювання кар’єрів і шахт: всмоктувальний, нагнітальний і нагнітально-
всмоктувальний. Найбільш раціональний варіант провітрювання визначається шляхом їх техні-
ко-економічного порівняння [8-11]. 

У роботі [12] запропоновано схему провітрювання для відкрито-підземного способу розро-
бки родовищ за допомогою вентиляторної установки, яка працює в режимах всмоктування і 
нагнітання. В залежності від сезону року та здійснення вибухових робіт в шахті або в кар’єрі 
вентиляторна установка працює в наступних режимах. В холодний період року застосовується 
режим всмоктування – повітря в шахту надходить через кар’єрний простір, а в теплий період 
року застосовується режим нагнітання – повітря подається в кар’єр через гірничі виробки шах-
ти. Аналогічно, при здійсненні вибуху в кар’єрі застосовується нагнітальний режим провітрю-
вання – шкідливий пил і гази видаляються з кар’єру назовні. І навпаки, при здійсненні вибуху в 
шахті застосовується всмоктувальний режим провітрювання – шкідливий пил і гази видаляють-
ся з шахти через вентиляційні виробки. Але при будь-якому режимі провітрювання, повинно 
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здійснюватися очищення рудникового повітря від шкідливих домішок. Після провітрювання 
шахти повітря має подаватися в кар’єр очищеним, так само й після провітрювання кар’єру – 
повітря повинно подаватися в шахту очищеним. Для виконання цієї обов’язкової умови пропо-
нується здійснювати очищення повітря безпосередньо в гірничих виробках шахти за допомо-
гою водоповітряної установки з використанням високого тиску води, яка утворює гідравлічну 
дрібнодисперсну завісу з електростатичним полем негативної полярності. 

На рис. 1 наведено схему водоповітряного пристрою, який утворює гідравлічну завісу під 
час очищення забрудненого повітря в гірничих виробках. Пристрій містить корпус, який скла-
дається з конфузору 1, змішувальної камери 2 і дифузору 3. В змішувальній камері 2 закріплено 
форсунку 4, яка з’єднана з водопроводом 5, що має електричний клапан 6. 

Рис. 1. Схема водоповітряної установки для очищення рудникового повітря: 
1 – конфузор, 2 – змішувальна камера; 3 - дифузор, 4 – форсунка; 5 – водопровод; 
6 – електроклапан; 7 – струмінь водоповітряної суміші 

Водоповітряний пристрій діє наступним чином. Вода під висо-
ким тиском (1,0-1,5 МПа) подається до форсунки 4 з водопроводу 
5, який обладнано електричним клапаном 6. Форсунка 4 розташо-
вана в камері змішування 2, за допомогою якої вода диспергується 
і змішується з повітрям утворюючи струмінь водоповітряної сумі-
ші 7. Струмінь розширюється у дифузорі 3 і засмоктує в свій об’єм 
оточуюче забруднене повітря на протязі всього часу його руху в 
просторі гірничої виробки. Корпус пристрою закріплений на водо-

проводі 5 за допомогою муфти 8 з можливістю повороту його і спрямування струменю водопо-
вітряної суміші попутно, назустріч або під кутом до забрудненого повітря, утворюючи при 
цьому дрібнодисперсну гідравлічну завісу. 

Випробування пристроїв, що створюють водоповітряну суміш, показало наявність електро-
статичного поля у факелі негативного знаку [16]. В середньому величина напруженості поля, Е 
становить -400-600...В/м, а питома електрозарядженість суміші сягає понад 800 нКл/кг, при 
цьому ефективність знепилювання становить 94-97%. Теоретично доведено, що коагуляційна 
здатність дощових крапель значно підвищується, якщо вони несуть на собі електричний заряд. 
Незважаючи на те, що при розпиленні води відбувається достатньо сильна електризація кра-
пель і утворення електростатичного поля в факелі, тим не менш, можна зробити висновок, що 
для підвищення уловлення пилу розміром ≤ 5 мкм диспергованою водою, її краплям треба під-
вищити електричний заряд. 

Відомі способи заряджання водного аерозолю завдяки балоефекту, електростатичнії індук-
ції, у полі коронного розряду і за допомогою спеціальних електретних зрошувачів. 

Підзаряджання крапель води за рахунок балоефекту неможливе в підземних умовах через 
громіздкість апаратури. Крім того, установка дає слабкий заряд крапель. 

В інституті гірничої справи Академії наук Казахстану, в практиці пиловловлення запропо-
новано спосіб наведення зарядів в краплях з допомогою електростатичної індукції і сконстру-
йований зрошувач, в основі роботи якого лежить цей ефект. При цьому способі підзаряджання 
у 2,5 рази підвищується ефективність знепилювання. Разом із тим цей спосіб не знайшов широ-
кого застосування через те, що зрошувач не давав дрібнодисперсного розпилення, до того ж 
далекобійність факела не перевищувала 4 м. 

Застосування спеціальних електретних зрошувачів, дозволяє досягти питомої електро-
зарядженості до 1800-1900 нКл/кг, тобто електрозарядженість факела збільшується майже в 6 
разів. Однак, форсунки з електретним покриттям не знайшли широкого застосування у практи-
ці пиловловлення через дефіцит електретного матеріалу і складність нанесення його на внутрі-
шню поверхню форсунки. 

У цій роботі запропоновано підвищувати електризацію водоповітряної суміші шляхом роз-
пилювання її під високим тиском форсункою у конфузорі установки. 

Електростатичні параметри водоповітряного струменю визначалися в умовах полігону ша-
хти Ювілейна ПАО «Суха Балка». Схема установки при цих випробуваннях представлена на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Схема експериментальної установки для дослідження элект-
розарядженості водоповітряної суміші: 1 - корпус; 2 - форсунка; 3 - во-
допровід; 4 - вольтметр; 5 - наноамперметр; 6 - сітка; 7 - ємність для 
води 

Корпус 1 обладнаний форсункою 2 з водопрово-
дом 3. Перпендикулярно напрямку руху водоповітря-
ної суміші встановлена сітка 6, яка виконана з мідного 
дроту, наноамперметр 5, з'єднаний з сіткою 6, для ви-
мірювання електрозарядженості крапель і водоповіт-

ряного струменю. Мідну сітку для вимірювання електростатичних параметрів водопо-
вітряного аерозолю наведено на рис. 4 

Рис. 4. Сітка мідна для вимірювання електрозарядженості крапель: 
1 – мідна рамка; 2 – сітка з мідного дроту 

 
Аналіз даних вимірювань показує, що підвищення тис-

ку води в магістралі приводить, при інших умовах, до під-
вищення електрозарядженості і напруженості поля водопо-
вітряного струменя негативної полярності. Це пояснюється 
тим, що з підвищенням тиску, збільшується кількість кра-
пель, а їх розмір зменшується. Виходячи з положень элек-
тростатики, напруженість електричного поля 
Еп,створюваного окремими зарядженими краплями q1, 2... 

qn, в точці (x,y,z) дорівнює векторній сумі напрудженостей Еп1, Еп2... Еп, тобто 
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де rі – радіус - вектор, проведений з і-го заряду qі в точку простору з координатами (x,y,z), в якій 
вимірюється напруга поля.  

Поле в точці (x,y,z) є векторною сумою полів кожного із зарядів системи (в даному випадку 
зарядів крапель). Як видно з формули (1) радіус-вектор rі стоїть в знаменнику у третьому сту-
пені та при його зменшенні (зменшенні розміру краплі) напруженість поля одиничного заряду 
збільшується, а отже збільшується напруженість всього поля Еп. 

На рис. 4 наведено графіки залежності загальної електрозарядженості аерозолю Qае 
(нКл/кг) від тиску в магістралі Рр (МПа) для різних типів форсунок. 

Експериментальні випробування показують, що більшу електрозарядженість аерозолю, має 
факел з меншим середнім діаметром крапель створюваних відцентровою форсункою. Обробка 
експериментальних даних дозволила отримати емпіричну залежність для визначення загальної 
електрозарядженості аерозолю в залежності від величини тиску води в магістралі 
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На підставі даних випробувань та результатів математичної обробки були виконані розра-
хунки з визначення питомої електрозарядженості аерозоля на одиницю сумарної поверхні всіх 
крапель, які утворюються з 1 кг води. Розрахунки виконувалися для відцентрової форсунки, 
виходячи з того, що вона має більш досконалі технічні характеристики. Кількість крапель Nк, 
утворених з 1 кг води, визначався за формулою Рр·102 МПа 
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де dск – середній діаметр крапель, наведено у табл.1 і на рис. 5. 
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Рис. 5. Графіки залежності середнього діаметра кра-
пель від ширини кільцевого отвору для випуску водо-
повітряної суміші: 1 - Рр=1,0 МПа; 2 – Рр=1,5 МПа 

Рис. 6. Залежність загальної електрозарядженості аерозо-
лю від тиску води, що надходить до форсунки типу: 1 - 
ВТФ-1; 2 - ПТФ-2; 3 - ВТФ-3;– – – – без електроактивацїї; 
–––– з електроактивацією 

Площа поверхні однієї кулястої краплі Ѕк та її вага mк визначалися за формулами 4,5 
2 ,к скS d  см2,      (4) 
3

6
ск

к
dm  , г.      (5) 

Загальна площа поверхні всіх крапель, утворених з 1 кг води, визначалася за формулою, 
см2 

36·10 об к к
ск

S S N d  .     (6) 

На підставі цих розрахунків визначалися питомі заряди: на одиницю загальної площі всіх 
крапель води, що утворилися з 1 кг води qns, а також однієї краплі qк за формулами 7,8 
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Результати виконаних розрахунків з визначення питомої електрозарядженості аерозолю на 
одиницю площі сумарної поверхні всіх крапель, утворених з 1 кг води, і заряду однієї краплі 
наведено у табл. 1. 

Дані табл.. 1 показують, що підвищення тиску повітря, яке подається у форсунку приво-
дить до збільшення загального електричного заряду аерозолю, середній діаметр краплі при 
цьому зменшується, а загальна кількість крапель, утворених з 1 кг води різко збільшується.  

Разом із цим спостерігається збільшення загальної площі поверхні всіх крапель, що зумов-
лює підвищення загального заряду 1 кг аерозолю.  

Зростання загальної площі поверхні аерозолю при підвищенні тиску досягається за рахунок 
випереджаючого зростання кількості крапель порівняно зі зменшенням площі поверхні окре-
мих крапель.  

Так, у межах досліджуваного діапазону тисків кількість крапель збільшилася в 9 разів, а 
середня площа поверхні окремих крапель зменшилася лише в 4 рази.  

Як показали дослідження, питомий електричний заряд на одиницю площі загальної повер-
хні аерозолю і заряд однієї краплі зменшуються при підвищенні тиску повітря, що подається у 
форсунку. 

Таблиця 1 
Результати розрахунку електричних параметрів аерозолю установки  

Тиск 
води 
Рр, 
МПа 

Загальний 
заряд 1 кг 
аэрозолю 
Qае, нКл 

Діаметр 
краплі dск, 

мкм 

Кількість 
крапель 
Nк, млн. 
шт 

Площа 
поверхні 

однієї краплі 
Sк,см

2 

Загальна площа 
поверхні всіх 
крапель Sз,м

2 

Питомий 
заряд 

крапельqsn, 
нКл/м2 

Напруженість 
електростатичного 

поля Еп, В/м 

0,2 -1275 47,81 17476 7,18·10-5 125,50 10,16 -950-1275 
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0,3 -1374 42,16 25485 5,58·10-5 142,31 9,66 -1050-1374 

0,4 -1423 30,68 66135 2,96·10-5 195,57 7,29 -1060-1423 

0,6 -1475 26,97 97355 2,28·10-5 224,47 6,57 -1150-1475 
0,7 -1490 24,81 125060 1,93·10-5 241,84 6,16 -1213-1521 

0,8 -1500 23,09 155142 1,67·10-5 259,85 5,77 -1287-1563 

Проаналізуємо вплив гравітаційних і електричних сил на інтенсивність коагуляції пилу з 
краплями води. 

Відповідно до закону тяжіння, описаного Ньютоном рівнянням  

1 2
q

Gm mF r
 ,     (9) 

де знак мінус вказує на дію сили тяжіння; G = 6,7·10-11 - універсальна константа, яка визначає 
величину гравітаційних сил в межах всесвіту; m1,m2 - маси двох тіл, які взаємно притягують-
ся, кг; r - відстань між центрами мас, м. Була виконана порівняльна оцінка сил гравітаційного 
тяжіння, що діють між краплею і часткою пилу, відповідно до якої мінімальне значення цих сил 
становить 1·10-15 Н, а максимальне 1·10-14  Н. 

Сила електричної  взаємодії Fе між двома тілами, зарядженими електричними зарядами q1 
та q2, вздовж прямої лінії, що з’єднує центри зарядів, описується майже аналогічним законом  

1 2
24e

e

q qF
p r

 ,      (10) 

де ε=8,85·10-12 – універсальна константа, що визначає інтенсивність електричної взаємодії; re – 
відстань між електричними тілами. 

Але, на відміну від сил гравітації, ця сила може бути силою тяжіння або силою відштовху-
вання в залежності від знаку електричних зарядів. Порівняльна оцінка впливу сил електричного 
та гравітаційного тяжіння на пилоподавлення засвідчила, що електричні сили тяжіння переви-
щують гравітаційні сили в десятки тисяч разів. Таким чином, за умови електрозарядженості 
крапель інтенсивність коагуляції, як показують досліди, різко підвищується. 

У табл. 2 наведено параметри установки, визначені в результаті полігонних випробувань, 
які досягаються при значеннях тиску стисненого повітря у трубопроводах Рр=0,6-0,7 МПа. 

Таблиця 2 
Технічні параметри установки ВЕУ при тиску стисненого повітря 0,6-0,7 МПа 

 

Діаметр 
корпусу, 

dcк, м 

Довжина 
установки, 

lу, м 

Коефіцієнт 
ежекції U 

Витрата 
стисн. 
повітря 
Qр, м

3/с 

Продуктив-
ність, 

Qпр, м
3/с 

Далекобій-
ність, 
Lу, м 

Середній 
діаметр 
крапель, 
dc, мкм 

Витрата 
води 

qвп, л/м3 

Загальний 
заряд 1 кг 
крапель, 
Qае, нКл , 

0,2-0,3 0,8-1,2 5-6 0,35 2,5–2,8 20-30 28-34 0,04-0,05 1400-1500 

 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Далекобійність водоповітряної установки 

та середній діаметр крапель води визначаються величиною робочого тиску повітря, що надходить 
у форсунку і шириною кільцевого отвору для випуску води. Так, максимальна далекобійність по-
над 30 м і середній діаметр крапель 1,0-100 мкм досягаються при значеннях тиску води в магіст-
ралі 1,0-1,5 МПа і ширини кільцевого отвору 1-2 мм.  

Максимальна продуктивність (Q=2,0-2,5 м3/с) та коефіцієнт ежекції (U=5,5-6,0) досягаються, 
коли діаметр камери змішування становить dск=0,2-0,3 м, а її довжина дорівнює lк=0,8-1,2 м.  

Водоповітряна установка створює електроактивований струмінь водоповітряної суміші нега-
тивної полярності. Електроактивація водного аэрозолю посилюється за рахунок високого тиску 
води, яка надходить до змішувальної камери установки, що сприяє підвищенню коагуляції пилу 
та нейтралізації шкідливих газів. 

Порівняльна оцінка сил електричного та гравітаційного тяжіння в умовах пилогазоподавлен-
ня показала, що електричні сили перевищують гравітаційні в десятки тисяч разів.  

У цьому випадку інтенсивність коагуляції різко підвищується, що підтверджується випробу-
ваннями. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОЇ ТОЧКИ РУЙНІВНОГО ТИСКУ НА КОНТУРІ  
ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОГЕННИХ СИЛ  
 

Мета визначення місця дії руйнівної сили на контурі підземної гірничої виробки розташованої як в зоні впливу 
гірничих робіт так і за її межами в різномодульному масиві з урахуванням дії техногенних сил. Розробити методику 
визначення граничного тиску на контурі виробки в залежності від радіус кривизни склепіння утворюючої виробку. 

Методи дослідження. При вирішенні питання стійкості гірничих виробок в різномодульному гірничому масиві 
та визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі виробки склепінної форми застосувався аналітичний метод 
досліджень з урахуванням практики роботи шахт Кривбасу з встановленням певних обмежень при її використанні. 

Наукова новизна. Розроблена методика визначення тиску на контурі виробки, яка відрізняється від відомих 
розрахунком кута діючого руйнівного тиску на контурі виробки в різномодульному масиві гірських порід від глиби-
ни розробки, радіусу кривизни склепіння утворюючої виробку та з урахуванням напружень що виникають при очис-
ному вийманні. Отримані залежності руйнівного тиску від кута прикладеного навантаження до контуру виробки. 

Практична значимість. Можливість коригування параметрів гірничих виробок на стадії проектування від-
робки блоку безпосередньо при проходці гірничої виробки в однорідних та неоднорідних породах з урахуванням 
техногенних сил та куту зсуву порід в яких пройдено виробку. Вибір найбільш доцільного радіусу кривизни скле-
піння утворюючої виробку, який дозволить підвищити стійкість породам навколо виробки. 

Результати. Запропонована методика визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі гірничої виробки з 
урахуванням техногенних сил, яка дає можливість визначити тиск та слабе місце на контурі гірничої виробки в умо-
вах однорідного та неоднорідного гірського масиву. Дана методика дозволяє розрахувати тиск який діє на контур 
виробки з урахуванням раніше відробленого очисного блоку, що знаходиться в безпосередній близькості. 

Ключові слова: напруження, кутова руйнівна точка, виробка, радіус кривизни склепіння, тиск, очисний блок. 
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Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Криворізький залізо-
рудний басейн розробляє складно-структурні родовища природно-багатих руд підземним спо-
собом [1-5]. На більшості шахт при видобутку залізних руд застосовуються системи з масовим 
обваленням руди та налягаючих порід [6-7]. Дані системи розробки негативно впливають не 
тільки на денну поверхню, а й на поле напружень навколо гірничих виробок розташованих в 
зоні впливу очисних гірничих робіт [8]. 

Відпрацювання залізорудних родовищ Криворізького басейну спростувала думку фахівців 
про те, що при зниженні гірничих робіт понад 1200 м діючі напруження в незайманому масиві 
перевищать граничну межу міцності руди і порід, тим самим викличуть в процесі ведення гір-
ничих робіт стріляння масиву та гірські удари. Гірничо-капітальні та підготовчі виробки на ша-
хтах Кривбасу на глибинах 1060-1315 м успішно існують, але на контурах виробок з'являються: 
випадіння порід та часткове руйнування склепінної частини виробки. Існує гіпотиза, що дина-
мічні прояви гірського тиску (стріляні порід, мікроудари, гірські удари) на шахтах Кривбасу 
матимуть місце на глибинах понад 1600 м [9]. 

Подальший розвиток підземного Кривбасу залежить від достовірності наукового прогнозу 
гірничо-технічних умов, надійної оцінки масиву, а також можливості прояву гірського тиску на 
значних глибинах (до 1800-2000 м). Рішення даної проблеми, дозволить успішно функціонува-
ти підземним гірничо-рудним підприємствам при видобутку багатих, бідних і втрачених руд, 
магнетитових і окислених кварцитів. 

Спостереженнями службою прогнозу гірських ударів ПАТ "Кривбасзалізрудком" було вста-
новлено, що на глибинах понад 1000 м виробки прагнуть прийняти форму поперечного перерізу 
близьку до еліптичної. Дані спостережень свідчать про значне розходження фактичних та розра-
хованих за допомогою методів А.Н. Динника, А. Гейм напружень в незайманому масиві. 

Для оцінки ударонебезпечності порід в полях шахт Кривбасу на глибинах до 1800-2000 м 
визначено значення коефіцієнта динамічності процесу деформування гірского масиву при пе-
ретворенні потенційної енергії в роботу, що представляє собою відношення об'ємної щільності 
енергії масиву до енергії руйнування одиниці об'єму породи.  

Але на гірничих підприємствах досі стоїть проблемою зменшення експлуатаційних витрат 
на підтримання гірничих виробок та забезпечення стійкість гірського масиву навколо виробки 
на весь термін розробки запасів родовища. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженнями змін полів напружень на контурах виро-
бок, встановленням місць концентрації максимальних напружень по відношенню до поверхні 
оголення займалося велика кількість вчених, серед них: Протод'яконов М.М., Турчанінов І.А., 
Буличов Н.С., Галаєв З.М. , Кузнецов Г.Н., Зорін А.М., Тарасютін В.М., Бондаренко В.І., Кова-
левська І.А. та ін. Результати багаторічних досліджень напруженого стану масиву гірських по-
рід, дають підставу стверджувати, що на структуру поля початкових напружень впливають на-
ступні фактори: гравітаційні сили, тектонічні сили і залишкові напруження. На кожну частку, 
що знаходиться на глибині, тисне вага вищерозміщених порід, яка передає тиск на всі боки, і 
внаслідок неможливості зрушення виникають горизонтальні напруження [10]. В ідеальному 
випадку гравітаційні сили формують в непорушеному масиві вертикальні та горизонтальні на-
пруження, які визначаються за виразами 

   zуx,z H   1 ,  

де σz - вертикальні напруження, т/м
2; σx, σy - горизонтальні складові вертикального напруження, 

т/м2; γ - об'ємна маса порід, т/м3; Н - глибина ведення гірничих робіт, м; μ - коефіцієнт Пуассона. 
З огляду на що реальний масив гірських порід не є ідеальним середовищем, то земну кору 

можна розбити по її порушенням на геоблоки які представлені більш ніж 20 рангами. Розміри 
геоблоків відповідно до класифікації [11] становлять в середньому: 1 м, 10 м, 100 м, 1 км, 10 
км, 100 км, 1000 км і більше. Порушення кожного рангу вносять свій внесок на деформації ви-
хідного поля гравітаційно-тектонічного напруження. 

Згідно з дослідженнями [10-12] встановлено, що тектонічні напруження в вертикальному 
напрямку повинні дорівнювати нулю, а в горизонтальному мати максимальне і мінімальне зна-
чення з азимутом їх дії: σ1т, σ2т, σ1г, и σ2г.Таким чином, сума гравітаційно-тектонічних напру-
жень в ідеальному випадку дорівнює 
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Гірський масив Криворізького залізорудного басейну складний комплексом гірських по-
рід, в якому кожна порода займає певний обсяг, має свої лінійні розміри, міцність та пружні 
характеристики. З точки зору геомеханіки масив кожної породи можна розглядати по відно-
шенню до сусідніх, як пружне або пластичне включення. Якщо до такого комплексу порід 
докласти зовнішнє навантаження, то в ньому сформується складне поле напружень відносно 
до геометричних і фізико-механічних параметрів дільниці гірського масиву, що досліджуєть-
ся. Отже, чим більше об'єм масиву, в якому визначається поле напружень, тим більша кіль-
кість геологічних і тектонічних чинників впливають на отриманий результат, змінюючи вихі-
дні гравітаційно-тектонічні напруження, властиві даному району або регіону. При визначенні 
напружень в гірському масиві, об'єм досліджень необхідно обмежити структурним блоком, 
тоді отримані поля вихідних гравітаційно-тектонічних напружень будуть властиві даному 
структурному блоку. 

В умовах складно-структурних покладів Криворізького залізорудного басейну після про-
ходки гірничих виробок у нестійких породах з часом відбувається їх руйнування [13]. У бі-
льшості виробок руйнується покрівля з утворенням склепіння різної конфігурації та розмірів. 
Обвалення порід викликано значним прогоном оголення або в результаті дії руйнівних стис-
каючих або розтягуючих напружень. При зменшенні радіусу кривизни склепіння стискаючі 
напруження зростають, а розтяжні зменшується, і навпаки, коли радіус кривизна склепіння 
збільшується на ділянках контуру виробки стискаючі напруження зменшуються, а розтягуючі 
– збільшуються. 

Таким чином, на контурі виробки з великим радіусом кривизни виникають кутові точки які 
є осередками високої концентрації напружень. У випадку коли діючі напруження перевищують 
межу міцності порід відбувається часткове руйнування контуру виробки тим самим виробка 
приймає нову форму зі зміненими напруженнями на її контурі. Руйнування виробки відбува-
ється до тих пір поки виробка не придбає стійкі обриси. Процес руйнування контуру виробки 
відбувається протягом всього терміну існування гірничої виробки. 

Постановка завдання. Для забезпечення стійкості гірничим виробкам необхідно визначи-
ти кутові руйнівні точки на контурі виробки та розробити заходи щодо збільшення стійкості. 

Викладення матеріалу та результати. Руйнівні напруження, що виникають на контурі гірни-
чої виробки, які призводять до її руйнування залежать від [14]: стійкості, ступеня тріщинуватості, 
межі міцності гірських порід на розтягування і стиснення, глибина ведення гірничих робіт, об'ємна 
маса, коефіцієнт Пуассона та гравітаційно-тектоничні напруження. Гірські породи Криворізького 
залізорудного басейну неоднорідні та поділяються на наступні класи: I – дуже стійкі, II – стійкі, III 
– середньої стійкості, IV – низькою стійкості, V – дуже низькою стійкості та VI – нестійкі. Класифі-
кація гірських порід Криворізького залізорудного басейну представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація стійкості гірських порід і руд Криворізького залізорудного басейну  

 
Ступіть тріщинуватості

Найменування порід і руд 
Коефіцієнт 
міцності f слаба середня сильна

Джеспіліти, гематит-магнетитові кварцити, силікат-магнетитові і карбонат-
силікат-магнетитові кварцити > 14 I II III 

Окислені гематит-магнетитові кварцити, магнетит-силікатні кварцити 12-14 II III IV 
Кварц-хлоритові сланці, аспідні сланці, краскові роговики 7-12 III IV V 
Краскові сланці, краско-мартитові, краскові руди, хлорит-серіцітові сланці 4-6 IV V VI 
Краскові та глиноземисті руди < 4 VI VI VI 

Залежно від класу стійкості гірських порід у гірничих виробках застосовують наступні типи 
кріплень: I клас – без кріплення, набризг-бетон, анкерне; II клас – набризг-бетон, анкерне з сіт-
кою; III клас – анкерне з набризг-бетоном, металеве; IV клас – металеве, анкера з армованим на-
бризг-бетоном; V клас – металеве арочне податливе, анкерне з подовженими анкерами та армова-
ним набризг-бетоном; VI клас – металеве арочне податливе з установкою спарених рам, кругле 
тюбінгове. Застосування даних типів кріплень частіше дозволяє зберегти стійкість підземним гір-
ничих виробках, але в умовах значного проявлення гірського тиску, відбувається руйнування 
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кріплення внаслідок чого, гірнича виробка деформується, змінюючи при цьому форми. 
Навколо виробленого простору діють розтягуючі та стискаючі напруження. Якщо стиска-

ючі напруження на контурі виробки перевищують межу міцності порід навколо виробки, то 
вони частково її руйнують. При цьому відбувається збільшення прольоту за рахунок збільшен-
ня радіусу утворюючої контур склепінної частини, це призводить в свою чергу до появи в по-
крівлі розтягуючих напружень з подальшим утворенням склепіння що обвалюється. 

Основна умова стійкої граничної рівноваги на будь-якому майданчику навколо вироблено-
го простору описується законом Кулона та має вигляд 

  tgnxz 0 , (3) 

де xy – зсувні сили, т/м2; о – початковий опір зрушенню, т/м2; п – нормальне напруження на 
заданому майданчику, т/м2;  – кут внутрішнього тертя, град. 

Нормальні та дотичні напруження, що входять в рівняння (3) визначаються системою рівнянь 







,sin

,cosn

xz

      (4) 

де  – діюче значення ущільнюючого напруження, т/м2; δ – кут, під яким діє руйнівний тиск на 
контур виробки, град. 

В умовах коли відсуне ущільнююче напруження початковий опір зрушенню приймається 
рівний коефіцієнта зчеплення порід. Згідно з дослідженнями [15] початковий опір зрушенню 
визначається в залежності від породного масиву і коефіцієнта зчеплення: - для однорідного ма-
сиву с0 ; - для мікрошарового масиву   с,,  70600  ; - для поверхні окремих шарів і кон-

тактів   с,,  50200  . 
Руйнівний тиск (вага порід) що діє на контур виробки визначається за виразом 

l

Р
P




sin
к.в ,      (5) 

де Рк.в – руйнуючий тиск (вага) що діє на контур виробки, т/м2; P – тиск (вага) налягаючих по-
рід, т/м3; l – довжина дуги контуру склепіння виробки, м. 

У шаруватих породах на контурі виробки спостерігається локальне вивалоутворення, про-
яви якого відбуваються шляхом зниження міцності та коефіцієнта зчеплення між шарами гірсь-
ких порід. Значення міцності на контактах між шарами значно менше, тому руйнування в маси-
ві відбувається на контакті між породами. Максимальний напружено-деформований стан на-
вколо виробки в гравітаційно-тектонічному полі початкових напружень описується наступними 
виразами для пружного середовища [16] 
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де σr, σθ – нормальні та дотичні напруження, т/м2; а – радіус кривизни склепіння утворюючої 
виробку, м; r – відстань від центру вироблення до елементарного об'єму, м; θ – розрахунковий 
кут, при якому діють нормальні та дотичні напруження на контурі виробки, град. 

Виконавши відповідні перетворення формул (6 та 7) отримаємо вираз для визначення мак-
симально-напружено-деформованого стану на контурі виробки  
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З метою зручності розрахунків переходимо від полярної системи координат до прямокут-
ної, тоді вираз (8) набуде вигляду 
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Підставивши в рівняння (3) вирази (8 та 9) та прирівнявши ліві частини рівняння отримає-
мо формулу граничної рівноваги на контурі виробки для однорідного масиву, рис. 1 

Рис. 1. Розрахункова схема до визначення руй-
нуючого тиску на контурі виробки за зоною впливу 
очисних робіт 




tgР
r

Р
cos

2sin
02

,  (10) 

де β – кут зрушення гірських порід, град. 
Помноживши праву і ліву частини ви-

разу (10) на квадрат радіуса кривизни кон-
туру виробки, отримаємо 

0
22 cos2sin   rtgРrР .  (11) 

Після відповідних перетворень виразу 
(11) отримаємо формулу з визначення мак-
симального тиску на контурі гірничої виро-

бки, при якому забезпечується гранична рівновага масиву 
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Підставивши у вираз (5) формулу (12), отримаємо остаточне рівняння руйнівного тиску 
створюваного на контурі виробки аркової форми в залежності від кута прикладеного наванта-
ження до контуру виробки для однорідних порід 
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cos2sin

sin
2к.в . (13) 

Якщо руйнівний тиск, визначений за формулою (13), більше нормальних напружень в ма-
сиві навколо виробки, то контур гірничої виробки буде зберігати свою стійкість, в іншому ви-
падку контур виробки буде схильний до деформації під кутом δ [17-19]. 

Рис. 2. Величина руйнівного тиску на контурі виробки за зо-
ною впливу очисних робіт в залежності від кута прикладання нава-
нтаження до контуру виробкита зсуву порід в однорідному масиві: 
1-3 – відповідно кут зрушення порід 55,60 і 65 град. 

 
Виконали розрахунки відповідно до виразу (13), 

побудовані залежності розподілу руйнівного тиску на 
контурі виробки залежно від кута її прикладення, рис. 
2. 

З графіків, наведених на рис. 2, видно, що гранична 
рівновага на контуру виробки змінюється від 55 до 65 
град. залежно від кута зсуву порід.  

Так при куті зсуву порід 55 град. утримуюча сила на контурі виробки діє під кутом 65 
град., а зі збільшенням кута зсуву до 65 град. кут максимально утримуючої сили зменшується 
до 55 град. 

Залежності зміни дії навантаження на контурі виробки в однорідному та неоднорідному 
масивах наведено на рис. 3 
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.Рис. 3. Величина руйнівного тиску на контурі виро-

бки за зоною впливу очисних робіт в неоднорідному та 

однорідному гірських масивах, при куті зсуву порід 

65 град.: 1, 2 – неоднорідний гірський масив відповідно 

для мікрошарового та окремих шарів порід і контактів; 3 – 

однорідний гірський масив. 
З графіка, наведеного на рис. 3, видно, що 

в неоднорідному масиві руйнівне навантаження 
на контурі виробки діє під кутом 55 град. зме-
ншується з 1190 до 550 т/м2. Таким чином, ви-
робка в однорідному масиві руйнується при 
1830 т/м2, а в неоднорідному масиві руйнівний 
тиск на контурі виробки зменшується в 1,5-3,0 
рази. 

Відомо, що на гірничу виробку яка розташована в гірському масиві на деякій глибині діюче 
навантаження на контур виробки складається з власної ваги порід оточуючих її та призми обва-
лення від раніше відробленого очисного блоку, що знаходиться в безпосередній близькості. 

 Вага, що діє навантаження на контурі виробки від раніше відпрацьованої ділянки родови-
ща, рис. 4, на гірський масив визначається виразом 

cos обрPPт , (14) 

де Pт – вага порід, що діє на гірський масив від зони обвалення порід, т/м3; Pобр – вага обвале-
них порід, т/м3. 

Рис. 4. Розрахункова схема щодо визначення 
тиску в зоні впливу від очисних робіт 
 

Згідно рис. 4 тиск порід в гірському 
масиві з урахуванням ваги обваленими по-
родами на одиницю площі визначається 
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PPPР ,  (15) 

де PΣ – сумарний тиск гірського масиву, 
що створюється власною вагою порід та 
зони обвалення, т/м2. 

При проходці гірничої виробки на i-м 
відстані від зони очисних робіт вираз (15) набуде вигляду: 

за умови вирВL  100 вир  

 22
виробр LPPР  , (16) 

де Lвыр – відстань від контуру виробки до зони обвалення, м; Bвир – ширина гірничої виробки, м. 
за умови вирВL  10вир   

 PР  , (17) 

тобто тиском, який створюється від обвалених порід при очисній виїмці, можна знехтувати. 
Таким чином, стійкість гірничих виробок забезпечується при дотриманні нерівності 
 к.вPР  . (18) 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Знаючи зону дії максимально утримують 
сил на контурі виробки, можна забезпечити їй стійкість за рахунок застосування додаткових 
заходів, до яких можна віднести: створення додаткової зони розпушення навколо гірничої ви-
робки, закріплення ділянки виробки анкерами, буріння глибоких свердловин з подальшим їх 
тампонажем спеціальними сумішами. В подальшому необхідно визначити зону склепоутворен-
ня на контурі гірничої виробки при розробці складно-структурних родовищ. 

45
0

95
0

14
50

19
50

45 50 55 60 65 70 75

Р
уй
ні
вн
ий

 т
ис
к 
на

 к
он
ту
рі

 
ви
ро
бк
и,

 т
/к
в.
м

Кут прикладення навантаження до 
контуру виробки, град.

1 2



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 172 

Список літератури 

1. Ступнік М.І. Визначення параметрів воронки обвалення в зоні підземних гірничих робіт при розробці залі-
зорудних родовищ / М.І.Ступнік, С.В.Письменний // Вісник КТУ. – 2010. – № 26. – С. 26-29. 

2. Ступнік М.І. Комбіновані способи подальшої розробки залізорудних родовищ Криворізького басейну / 
М.І.Ступнік, С.В.Письменний // Гірничий вісник: Науково-технічний збірник. – 2012. – № 95(1). – С. 3-7. 

3. Письменный С.В. Отработка сложноструктурных залежей богатых руд камерными системами разработки / 
С.В.Письменный // Гірничий вісник: Науково-технічний збірник. – 2014. – № 97. – С. 3-7. 

4. Stupnik N.I. Testing complex-structural magnetite quartzite deposits chamber system design theme / N.I. Stupnik, 
V.A. Kalinichenko, V.A. Kolosov, M.B. Fedko, S.V. Pismennyi // Metallurgical and mining industry, No.2. – 2014. – S 
89-93. 

5. Логачев Е.И.  Отработка сложно-структурных залежей подземным способом / Е.И. Логачев, Н.И. Ступник, 
С.В. Письменный // Качество минерального сырья. Сб. науч. трудов. – Кривой Рог. – 2008. – С. 115-120. 

6. Ступник Н.И. Перспективные технологические варианты дальнейшей отработки железорудных месторож-
дений системами с массовым обрушением руды / Н.И.Ступник, С.В.Письменный // Вісник Криворізького націона-
льного університету. – 2012. – № 30. – С. 3-7. 

7. Ступник Н.И. Отработка природно-бедных руд Криворожского железорудного бассейна с закладкой выра-
ботанного пространства/ Н.И. Ступник, В.А. Колосов, С.В. Письменный, М.Б. Федько // Металлургическая и горно-
рудная промышленность. – 2014.– № 3. – С. 95-98. 

8. Ступник Н.И. Исследование формы поперечного сечения подземных выработок при комбинированной от-
работке месторождений / Н.И.Ступник, Б.Н.Андреев, С.В.Письменный // Вісник Криворізького національного 
університету. – 2012. – № 32. – С. 3-6. 

9. Лавриненко В.Ф. Уровень удароопасности пород на глубоких горизонтах шахт Кривбасса / 
В.Ф. Лавриненко, В.И.Лысак // Разраб.рудн. месторождений. – Киев: Тэхника, КГРИ, 1991. – Вып. 52. – С. 30-37. 

10. Влох Н.П. Прогноз удароопасности выработок на стадии проектирования горных работ / Н.П. Влох, А.В. 
Зубков, Я.И. Липин // Прогноз и предотвращение горных ударов на рудных месторождениях Апатиты, КФАН 
СССР, 1987. – С.24-37. 

11. Влох Н.П. Совершенствование конструкции днищ в условиях действия высоких горизонтальных сжимаю-
щих напряжений / Н.П. Влох, А.В. Зубков, Ю.Ф. Пятков // Физико-технические проблемы разработки полезных 
ископаемых, 1981. - № 4. – С. 14-16. 

12. Тимченко А.В. Формирование нагрузки от локальных вывалов при сплошном сводообразовании / 
А.В. Тимченко, В.Н. Пустобриков, Т.С. Цидаев // Вестник Владикавказкого научного центра. – Владикавказ, 2007. 
– Т. 7. - №2. – С. 44-48. 

13. Письменний С.В. Моделювання стійкої форми очисної камери при розробці магнетитових кварцитів Кри-
ворізького залізорудного басейну / С.В. Письменний, О.Б. Томашевський // Вісник Криворізького національного 
університету. – Кривий Ріг. – 2015. – № 40. – С. 98-103. 

14. Агошков М.И. Разработка рудных и нерудных месторождений / М.И.Агошков, С.С.Борисов, В.А. Бояр-
ский. – М. : Недра, 1983. – 325 с. 

15. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений / Н.С. Булычев. – М.: Недра, 1989. – 270 с. 
16. Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при подземной разработке рудных месторожде-

ний / Н.З. Галаев. – Л.: 1979. – 100 с. 
17.  Stupnik N. Modeling of stopes in soft ores during ore mining / N. Stupnik, V. Kalinichenko, V. Kolosov, 

S. Pismennyi, A/ Shepel // Metallurgical and mining industry, No.3. – 2014. – S 32-36. 
18. Ступник Н.И. Разработка рекомендаций по выбору типа крепления горных выработок и сопряжений в ус-

ловии урановых шахт ГП "ВОСТГОК"/ Н.И. Ступник, М.Б. Федько, В.А. Колосов, С.В. Письменный // Науковий 
вісник НГУ. – 2014. – № 5. – С.21-25. 
 
Рукопис подано до редакції 12.04.2017 

 
УДК [622.013:622.35]:622.015 
 
М.В. ШОЛОХ, канд. техн. наук, доц., Криворізький національний університет 
 
НОРМУВАННЯ БАЛАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ 
ПО СТУПЕНЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДО ВИДОБУВАННЯ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ 

 
Мета. Метою даної роботи є розробка метода і методики обліку стану і рухомості балансово-промислових 

запасів по ступеню підготовленості до видобування, визначення і облік розкритих, підготовлених і готових до 
видобування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів на гірничовидобувних підприємствах та 
встановлення взаємозв’язку між ними. 

Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-технічних досягнень нормування промислових запасів з 
урахуванням того, що при класифікації підготовленості балансово-промислових запасів до кінця не витриманий 
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класифікаційний принцип, відповідно до якого підготовленість балансово-промислових запасів залізистих кварцитів 
до видобування визначаємо при виконанні установленого комплексу гірничих робіт. 

Наукова новизна. Встановлено залежності продуктивності гірничовидобувного підприємства і середнього 
квадратичного відхилення вмісту якісних показників усередненого корисного компонента у залізорудній масі від 
числа видобувних одиниць. Обґрунтовано нормативні значення готових до видобування, підготовлених і розкритих 
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів, які залежать від інтенсивності проведення гірничих робіт і під 
впливом великої кількості випадкових факторів суттєво коливаються. 

Практична значимість. Розроблена методика аналізу закономірностей нормування підготовленості 
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів базується на зіставленні значень визначення нормативного 
числа видобувних одиниць і забезпеченості промислово-балансовими запасами корисних копалин кожної 
видобувної одиниці. 

Результати. Нормативна величина балансово-промислових запасів усіх категорій повинна мати резерв, що 
компенсує нерівномірність проведення гірничих робіт, а нормативна забезпеченість промисловими балансовими 
запасами корисних копалин повинна визначатися з резервом, який компенсує похибки розрахунків. 

Ключові слова: запаси, залізисті кварцити, нормування, методика, видобувна одиниця. 
 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Облік стану і 

рухомості балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню підготовленості до 
видобування - складова частина обліку стану і рухомості розвіданих балансових запасів 
корисних копалин на гірничовидобувних підприємствах. Для організації такого обліку і 
контролю над його виконанням необхідна єдина галузева методика визначення і обліку 
балансово-промислових запасів корисних копалин масиву залізистих кварцитів по ступеню 
підготовленості до видобування. Така методика необхідна і для нормування підготовленості 
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів. Очевидно, що перш ніж нормувати і для 
того, щоб нормувати, необхідно визначити об’єкт нормування. Тому розробка єдиної 
класифікації балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню підготовленості 
до видобування - перший етап роботи зі створення методики нормування підготовленості 
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Найпоширенішою ознакою, що використовується для 
класифікації балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню підготовленості 
до видобування залізорудної маси є виконання певних видів гірничих робіт. У зв’язку із цим 
розробка класифікації гірничих робіт стає завданням, розв’язок якого повинно бути розглянуто 
в першу чергу. Гірничі роботи прийнято підрозділяти залежно від їхнього виробничого 
призначення, джерел фінансування, терпенів і методів погашення виробничих витрат [1-9]. При 
відкритому способі видобування балансово-промислових запасів з залізорудних родовищ, 
покладів, рудних тіл чи дільниць виділяють наступні види гірничих робіт: експлуатаційно-
розвідувальні; гірничо-капітальні; гірничо-підготовчі; допоміжні; видобувні. 

Постановка завдання. Першим етапом роботи зі складання методики нормування 
підготовленості балансово-промислових запасів залізистих кварцитів є експлуатаційне 
розвідування, яке ведеться одночасно з видобуванням балансово-промислових запасів 
залізистих кварцитів з родовища, покладу чи рудного тіла на дільницях, що підлягають 
введенню в експлуатацію, для уточнення балансово-промислових запасів залізистих кварцитів і 
границь рудних покладів, типів корисних копалин, виявлення включень пустих порід і 
некондиційних забалансових запасів корисних копалин, визначення речовинного складу і 
фізичних властивостей рудних покладів, що вміщують породи. 

Викладення матеріалу та результати. Витрати на проведення експлуатаційно-
розвідувальних робіт погашаються разом з витратами на гірничо-підготовчі роботи. Гірничо-
капітальні роботи проводяться з метою розкриття і видобування балансово-промислових 
запасів залізистих кварцитів з родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці. До них відносяться 
роботи із проведення капітальних в’їзних і розрізних траншей, капітального розкриття, 
спеціальних гірничих виробок, призначених для осушення, гідрозахисту кар’єрних полів і інше. 
Гірничопідготовчі роботи проводяться з метою підготовки розкритої частини родовища, 
покладу, рудного тіла чи дільниці до видобування балансово-промислових запасів залізистих 
кварцитів. До них відносять роботи із проведення в’їзних і розрізних траншей (крім гірничо-
капітальних), розкриття виробленого простору в період експлуатації родовища, покладу, 
рудного тіла чи дільниці, обладнанню з’їздів і тупиків, видобуванню пустих порід і 
некондиційних запасів на робочих уступах. У результаті проведення гірничо-підготовчих робіт 
створюються дві площини оголення балансово-промислових запасів (верхня і бічна) і 
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утворюється уступ. Після проведення гірничо-підготовчих робіт, щоб приступити до 
видобування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів, необхідно виконати 
комплекс робіт наступного характеру: зачищення поверхні уступів від залишків порід 
розкриття; підготовка уступів до виробництва буровибухових робіт (планування робочих 
площадок для установки бурової техніки, подрібнення і складування «негабаритів» і інше); 
будівництво доріг - під’їздів до екскаваторів; проведення водовідвідних канав і зумпфів на 
уступах; перенесення комунікацій і інше. Ці роботи проводяться в підготовленій частині 
родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці і є допоміжними, або роботами по підготовці 
уступів до видобування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів. Без проведення 
цих робіт промислово-балансові запаси залізистих кварцитів на уступах кар’єру не можна 
вважати промисловими готовими до видобування [8]. На наведеній класифікації гірничих робіт 
базується класифікація балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню 
підготовленості до видобування на гірничовидобувному підприємстві (розкритих, 
підготовлених і готових до видобування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів). 
Ця класифікація входить до складу [1,3-9] з визначення і обліку розкритих, підготовлених і 
готових до видобування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів на 
гірничовидобувних підприємствах України. Відповідно до цього зі ступеня підготовленості до 
видобування підрозділяються розвідано-балансові запаси [1,10,14]. 

Промислові розкриті це балансові запаси корисних копалин родовища, покладу, рудного тіла 
чи дільниці або його частини із числа балансових запасів підприємства, звільнені від 
покриваючих пустих порід або оголені внаслідок природніх умов залягання, для видобування 
яких пройдена в’їзна траншея і виконані гірничо-капітальні роботи, передбачені проектом. Після 
виконання розкривних робіт допускається залишення прошарку пустих порід потужністю не 
більш 0,5 м. 

Промислові підготовленні до видобування це промислово-балансові запаси уступів із числа 
розкритих з оголеною верхньою і бічною поверхнями, для видобування яких виконані гірничо-
підготовчі роботи, а промислові готові до видобування це балансово-промислові запаси із числа 
промислових, підготовлених для видобування яких виконані допоміжні роботи і які можуть бути 
відпрацьовані незалежно від подвигания суміжного верхнього уступу із залишенням при цьому 
необхідної ширини робочої площадки.  

Відбиті від масиву балансово-промислових запасів залізистих кварцитів є також готові до 
видобування промислово-балансові запаси (рис. 1). 

Галузева інструкція [3] з визначення і обліку балансово-промислових запасів залізистих 
кварцитів по ступеню підготовленості зіграла позитивну роль як перше інструктивне 
керівництво, що дозволило організувати і вести систематичний облік і контроль за станом і 
рухомістю балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню підготовленості до 
видобування на гірничовидобувному підприємстві.  

Однак методика визначення підготовленості балансово-промислових запасів, викладена в 
[3], потребує вдосконалення. 

 
Рис. 1. Схема до визначення балансових запасів по ступеню підготовленості до видобування балансово-

промислових запасів залізистих кварцитів на кар’єрах: 1 - готові до видобування; 2 - підготовлені; 3 - розкриті; 4 - 
вісь дороги транспортування; l - мінімально припустима ширина робочої площадки; Р - ширина розвалу 
розпушеного масиву залізистих кварцитів; Б - ширина запобіжної берми; С1 - відстань від вісі руху транспорту до 
підошви розвалу; С2 - відстань від вісі руху транспорту до межі призми обвалення; ω - робочий кут укосу уступу 
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Це пояснюється тим, що при класифікації підготовленості балансово-промислових запасів 
залізистих кварцитів до кінця не витриманий класифікаційний принцип, відповідно до якого 
підготовленість балансово-промислових запасів залізистих кварцитів до видобування 
визначаємо виконанням установленого комплексу гірничих робіт [5,6,8]. Так, наприклад, для 
віднесення балансово-промислових запасів до розкритих, необхідно виконання не тільки робіт 
з розкриття, але і гірничо-підготовчі роботи. Тому визначення розкритих запасів слід уточнити 
і вважати розкритими частину балансово-промислових запасів залізистих кварцитів, для 
видобування яких виконані роботи з розкриття балансових запасів родовища, покладу, рудного 
тіла чи дільниці, у тому числі і гірничо-капітальні роботи, які передбачені проектом. 
Підрахунок розкритих балансово-промислових запасів залізистих кварцитів повинен вестися в 
контурах, для яких виконані всі гірничо-капітальні роботи. До промислових підготовлених слід 
відносити частину розкритих балансово-промислових запасів залізистих кварцитів, для 
видобування яких виконані гірничо-підготовчі роботи, тобто зроблено розкриття, пройдені 
розрізні траншеї і т. д. З підготовлених до видобування балансово-промислових запасів 
виділяють «активну» частину. Активні підготовлені промислово-балансові запаси залізистих 
кварцитів розміщуються на уступах з оголеною верхньою і бічною поверхнями [3]. 

Промислово-балансові запаси залізистих кварцитів готові до видобування створюємо 
для забезпечення виконання планової продуктивності гірничовидобувного підприємства. При 
наявності вимог до однорідності вмісту якісних показників складу корисних копалин у 
залізорудній масі, яка видобувається вони повинні забезпечувати виконання всіх вимог. 
Промислово-балансові запаси готові до видобування впливають на продуктивність 
гірничо-видобувного підприємства і однорідність вмісту якісних показників корисних копалин 
у залізорудній масі через число потоків залізорудної маси, що надходять із видобутих 
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів, тобто через число видобувних одиниць. 
Тому нормування підготовленості балансово-промислових запасів залізистих кварцитів 
повинно включати визначення нормативного числа видобувних одиниць і забезпеченість 
промислово-балансовими запасами залізистих кварцитів кожної видобувної одиниці [5]. При 
відкритому способі видобування під видобувною одиницею розуміємо повністю обладнаний 
видобувний забій, забезпечений готовими до видобування промислово-балансовими запасами 
залізистих кварцитів. Якщо продуктивність кар’єру і рівень однорідності вмісту якісних 
показників складу корисних копалин у залізорудній масі встановлені планом, то число 
видобувних одиниць повинно бути достатнім для виконання планових завдань. Припустимо, 
що між числом видобувних одиниць N і продуктивністю гірничовидобувного підприємства Д є 
залежність Д=Д(N) [9]. Продуктивність гірничовидобувного підприємства не може бути менше 
величини Д0, яка є заданою, тобто повинно бути Д≥Д0. Ця нерівність визначає область, у якій 
необхідно встановити мінімальне значення функції Д=Д(N) і відповідне йому значення N=N0′ 
(рис. 2а). Аналогічно, якщо функція σ=σ(N), де σ(N) - середнє квадратичне відхилення 
усередненого вмісту якісних показників корисного компонента, а N - число видобувних 
одиниць, то при заданій величині σ=σп область оптимізації визначаємо нерівністю σп≤σ. У цій 
області необхідно встановити мінімальне значення функції σ=σ(N) і відповідне йому значення 
N=N0" (рис. 2б). 

 
Рис. 2. Залежності продуктивності гірничовидобувного підприємства Д (а) і середнього квадратичного 

відхилення вмісту якісних показників усередненого корисного компонента у залізорудній масі σ (б) від числа 
видобувних одиниць N (області визначення функцій Д=Д(N) і a=a(N) заштриховані) 
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Встановлені значення числа видобувних одиниць є оптимальними, тому що при N>Nо′ і 
N>Nо" має місце передчасні витрати і у сфері виробництва заморожуються значні кошти, а при 
N<Nо′ і N<Nо" не можуть бути виконані планові завдання. Це означає, що відхилення числа 
видобувних одиниць від установлених значень як убік зменшення, так і убік збільшення 
завдають економічної шкоди. Нормативні значення готових до видобування, підготовлених і 
розкритих балансово-промислових запасів залізистих кварцитів залежать від інтенсивності 
проведення гірничих робіт. Під впливом великої кількості випадкових факторів інтенсивність 
проведення гірничих робіт суттєво коливається. Тому нормативна величина балансово-
промислових запасів залізистих кварцитів усіх категорій повинна мати резерв ΔН1, що 
компенсує нерівномірність проведення гірничих робіт. Розрахунки нормативної 
підготовленості балансово-промислових запасів залізистих кварцитів і їх визначення в надрах 
супроводжуються помилками. Тому нормативна забезпеченість промисловими балансовими 
запасами залізистих кварцитів повинна визначатися з резервом ΔН2, що компенсує похибки 
розрахунків. На необхідність резерву балансово-промислових запасів масиву залізистих 
кварцитів ΔН зазначено в ряді публікацій [1-4]. Нормативна величина балансово-промислових 
запасів залізистих кварцитів усіх категорій підготовленості повинна визначатися як сума 
наступних додатків 

21 ННН  , 

де Н  - нормативна величина балансово-промислових запасів залізистих кварцитів. 
Викладена методика нормування балансово-промислових запасів залізистих 

кварцитів апробована на кар’єрах Кривбасу.  
Однак методика нормування підготовленості готових до видобування балансово-

промислових запасів залізистих кварцитів, розроблена для діючих гірничовидобувних 
підприємств, не зовсім зручна, тому що ряд показників необхідно визначати за даними роботи 
діючого гірничовидобувного підприємства. У зв’язку із цим методика нормування 
підготовленості готових до видобування балансово-промислових запасів залізистих 
кварцитів модернізована і пристосована до використання на стадії проектування.  

При роботі на залізничний транспорт у розпушеному блоці, що забезпечує тижневу 
продуктивність екскаватора, коли приблизно 30 % відбитої від масиву балансово-промислових 
запасів залізистих кварцитів перебуває на відстані від осі залізничної колії, що перевищує 25 м, 
залізорудна маса відвантажується з перелопачуванням, як правило, з залізорудною масою 
наступного блоку і збільшує відбиті промислово-балансові запаси готові до видобування в 
1,3 рази.  

Дослідним шляхом за даними роботи залізорудних кар’єрів Кривбасу встановлені значення 
показників, при наявності у кар’єрі автомобільного і залізничного транспортування 
залізорудної маси з забоїв для різних інтервалів часу отримано ряд залежностей для 
розрахунків нормативів готових до видобування балансово-промислових запасів залізистих 
кварцитів, які наведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Залежності для розрахунків нормативів готових до видобування  
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів  

 
Вираз для розрахунку нормативів готових до видобування балансово-промислових запасів 

залізистих кварцитів у різних інтервалах часу, міс 
Вид 

транспортування 
залізорудної 
маси з забоїв 0,23 0,47 0,69 0,93 

Автомобільний 
Залізничний 
Комбінований 

Н´г=0,61kр 
Н´г=0,83kр 

Н´г=(0,61р1+0,83р2)kр 

Н´г=1,18kр 
Н´г=1,33kр 

Н´г=(1,18р1+1,33р2)kр 

Н´г=1,58kр 
Н´г=1,67kр 

Н´г=(1,58р1+1,67р2)kр 

Н´г=1,91kр 
Н´г=1,98kр 

Н´г=(1,91р1+1,98р2)kр 

 
У табл. 1 величинами p1 і р2 позначаємо відповідно до частки автомобільного і залізничного 

транспортування залізорудної маси з забоїв кар’єру. При розрахунках нормативів балансово-
промислових запасів готових до видобування корисної копалини на стадії проектування 
найбільші труднощі викликає визначення середньої внутрішньо-забійної дисперсії вмісту якості 
корисного компонента, що усереднюється. Для спрощення розрахунків була перевірена гіпотеза 
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про наявність зв’язку між середньою внутрішньо-забійною σ2 і міжзабійною δ2 дисперсіями 
вмісту якісних показників заліза, пов’язаного з магнетитом. Величини σ2

 і δ
2 з різних сторін 

характеризують мінливість якісних показників корисних копалин у надрах і у балансово-
промислових запасах залізистих кварцитів, які видобуваються. У той же час вони є 
характеристиками однієї і тієї ж частини масиву, тобто однієї і тієї ж генеральної сукупності, що 
дозволяє припускати наявність кореляції між цими показниками. Коефіцієнт кореляції r=0,84 
свідчить про досить високу тісноту зв’язку. Визначений коефіцієнт кореляції досить надійний, 
тому що його похибка в 9 разів менше його абсолютного значення [9]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Таким чином, методика обліку стану і 
рухомості балансово-промислових запасів по ступеню підготовленості до видобування, 
визначення і облік розкритих, підготовлених і готових до видобування балансово-промислових 
запасів залізистих кварцитів на гірничо-видобувних підприємствах та встановлення 
взаємозв’язку між промисловими запасами, коефіцієнт резерву числа видобувних одиниць 
визначаємо залежно від мінливості вмісту якісних показників корисних копалин у масиві, 
вимог до внутрішньокар’єрного усереднення вмісту якісних показників корисних копалин у 
залізорудній масі і ефективності системи усереднення вмісту якісних показників корисних 
копалин у залізорудній масі на гірничо-видобувному підприємстві. Отримані залежності, 
дозволяють розрахувати нормативи готових до видобування балансово-промислових 
запасів залізистих кварцитів залежно від коефіцієнта резерву інтервалу часу між 
розпушеннями масиву залізистих кварцитів і виду транспортування залізорудної маси з забоїв. 
У розглянутих випадках продуктивність гірничо-видобувного підприємства і рівень 
однорідності вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі виступають як 
критерії оптимізації, а число видобувних одиниць як оптимізуючий параметр. Тому можна 
стверджувати, що в цьому випадку має місце оптимізація числа видобувних одиниць за 
технічними критеріями - заданої продуктивності гірничо-видобувного підприємства і рівню 
однорідності вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ 

Мета. Метою даної роботи є дослідження проблеми забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчи-
ках. Наявність на об’єктах будівництва значної кількості горючих речовин і матеріалів, рідин і газів, що 
зберігаються, транспортуються і використовуються в різних технологічних процесах, створює потенційну небезпеку 
виникнення пожеж і вибухів. Наявні протипожежні системи не завжди здатні забезпечити пожежну безпеку на 
будівельному майданчику як у підготовчий період, так і під час виконання будівельно-монтажних робіт.  

Методи дослідження. Під час вивчення, систематизації та узагальнення причин виникнення пожежі на 
будівельних майданчиках використано аналіз досліджень і публікацій, цільове натурне обстеження об’єктів 
будівництва. 

Наукова новизна. Шляхом аналізу чинників, що спричиняють пожежі на будівельних майданчиках, виділено та 
систематизовано основні етапи формування системи пожежної безпеки в умовах будівництва і запропоновано порядок 
розробки комплексу протипожежних заходів і засобів щодо забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки. 

Практична значимість. Основні висновки та результати роботи можуть бути використані проектними 
організаціями при розробленні заходів пожежної безпеки на стадії проектування, а також будівельними 
організаціями під час організації будівельних майданчиків і виробництва будівельно-монтажних робіт. 

Результати. Докладно розглянуто наявні горючі речовини і матеріали на будівельних майданчиках, їх 
пожежонебезпечні і вибухонебезпечні властивості, джерела запалювання, роботи з підвищеною пожежною небезпе-
кою, інші чинники та визначено причини виникнення пожеж на будівельних майданчиках, що дає можливість 
уніфікувати і регламентувати порядок розробки протипожежних заходів. 

Ключові слова: будівельний майданчик, пожежна безпека, горючі речовини і матеріали, джерела запалювання 
причини пожеж, протипожежні заходи. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Ні одна пожежа не об-
ходиться без участі в процесі горіння горючих речовин і матеріалів, яких на території 
будівельного майданчика може бути чимало. Горючі речовин і матеріалів потрапляють на 
об’єкти будівництва в твердому, рідкому і газоподібному стані у вигляді конструкцій і виробів, 
засобів виробництва, оздоблювальних, ізоляційних матеріалів тощо. Їх можна знайти також в 
будівельних відходах. Наявність на об’єктах будівництва значної кількості горючих речовин і 
матеріалів, рідин і газів, що зберігаються, транспортуються і використовуються в різних 
технологічних процесах, створює потенційну небезпеку виникнення пожеж і вибухів, а значить 
впливу на людей небезпечних чинників пожежі, знищення матеріальних цінностей. Разом з цим, 
існує низка небезпечних чинників, що сприяють виникненню та розповсюдженню пожежі саме 
під час будівництва. Наприклад, обмежений доступ до вогнища, і до самої території будівельного 
майданчика, до верхніх поверхів будівлі, а також наявність відкритих прорізів і протягів, які 
сприяють швидкому поширенню вогню. Щорічно реєструється пожежі на будівельних майдан-
чиках об’єктів, що знаходяться на реконструкції або під час капітального будівництва [1]. Наявні 
протипожежні системи не завжди здатні забезпечити пожежну безпеку на будівельному майдан-
чику як у підготовчий період, так і під час виконання будівельно-монтажних робіт. З огляду на 
підвищену небезпеку ряду процесів будівельного виробництва, а також, враховуючи величезну 
кількість працівників, задіяних під час будівництва будь-якого об’єкта, проблема забезпечення 
пожежної безпеки на будівельних майданчиках є актуальною, а її дослідження своєчасним.  

Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш розповсюджене використання в будівництві 
знайшли матеріали і вироби з деревини та її відходів. До їх числа відносяться дерев’яні 
конструкції і елементи покрівлі, ДСП, ОСБ, ДВП, фанера, а також щити, настили, дошки бор-
тових огороджень, дощаті опалубки з дерев’яними стояками, огорожі, драбини та інші засоби 
підмащування тощо. Матеріали і вироби з деревини легко спалахують, а пожежа швидко 
поширюється, особливо в літню пору року, коли умови для виникнення і розповсюдження 
пожежі найбільш сприятливі [2,3].  

Також пожежну небезпеку становлять горючі матеріали та вироби з полімерів, які застосо-
вуються для улаштування теплоізоляції, гідроізоляції, звукоізоляції, а також для виготовлення 
санітарно-технічних виробів, оздоблювальних матеріалів і конструкцій тощо. До числа вогнене-
безпечних полімерних матеріалів відносяться лінолеум, килимове покриття, органічне скло, 
пінополістирол, пінополіуретан, полімерні плівки тощо. Полімерні матеріали і вироби характери-
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зуються вогненебезпечними властивостями, мають високу димоутворювальну здатність і 
токсичні продукти горіння (водень ціаністий, водень хлористий, формальдегід, бензол тощо) 
[2,4].  

Серед легкозаймистих і горючих рідин, що застосовуються в будівництві, найбільш поже-
жонебезпечними є розчинники, лаки, фарби, мастики, клеї, оліфи, гас, бензин та дизельне пали-
во. Фарби, оліфи, лаки і емалі інтенсивно горять і виділяють густий чорний дим. Під час 
горіння нітролаків і нітроемалей виділяються надзвичайно токсичні гази (водень ціаністий і 
оксиди азоту). Найчастіше горючі рідини застосовують для приготування малярних матеріалів 
або ізоляційних мастик, а також для роботи будівельних машин. Горючі рідини зберігаються в 
спеціальних ємностях, або знаходяться в трубопроводах, апаратах чи устаткуванні. Горючі 
рідини горять у вигляді продуктів випарування, при цьому горюча (вибухонебезпечна) суміш 
може утворитися як в середині апаратів з рідинами, так і у приміщеннях (наприклад, при 
розливі або витоку з апаратів). Вибухове горіння може призводити до руйнувань і супроводжу-
ватися забрудненням повітря продуктами вибуху [2,3,4].  

Зварювальні та газополуменеві роботи не обходяться без застосування горючих газів, серед 
яких найбільш розповсюдженими є ацетилен, водень, пропан, метан. В умовах будівництва 
горючі гази завжди зберігаються і використовуються в герметичних балонах. Вибухонебезпеч-
на суміш газу з повітрям може утворитися в приміщенні або замкненому просторі в результаті 
витоку газу крізь нещільності з’єднань або при пошкодження запірної (регулюючої) арматури 
зварювального устаткування. Потужний вибух станеться при запалення горючої суміші будь-
яким тепловим джерелом або при нагріванні балонів. 

Отже, потенційна небезпека виникнення вибухів і пожеж в умовах будівельного виробниц-
тва, обумовлюється пожежонебезпечними і вибухонебезпечними властивостями горючих речо-
вин і матеріалів, їх кількістю та умовами зберігання, транспортування і використання в різних 
технологічних процесах, а також режимом роботи технологічного обладнання і параметрами 
ведення технологічного процесу (температурою, тиском тощо).  

Щоб горючі речовини і матеріали зайнялися від зовнішнього джерела запалювання і про-
довжували горіти, їх необхідно нагріти до температури займання. Тільки одночасний контакт 
горючих речовин і матеріалів з киснем повітря (або іншим окислювачем) та джерелом запалю-
вання може спричинити пожежу. 

В умовах будівництва найбільш розповсюдженими джерелами запалювання є відкритий 
вогонь (при застосуванні паяльних ламп, сірників, газових пальників), та іскри, що відлітають 
при електрозварювальних роботах, при коротких замиканнях, перехідних опорах в електро-
установках, іскріння при замиканні і розмиканні пускових пристроїв та вимикачів, іскрові роз-
ряди статичної і атмосферної електрики. Також джерелами запалювання можуть бути теплові 
прояви електричної енергії при перевантаженнях електроустановок, чи теплові прояви 
механічної енергії при ударах твердих предметів, при ковзанні і терті ремінних передач, 
підшипників та інших поверхонь, що труться, при обточуванні і шліфовці, при адіабатичному 
стисненні сумішей в компресорах, а також нагрівання газів при виході через дрібні отвори під 
великим тиском. Деякі будівельні матеріали здатні до самозаймання, яке відбувається без 
участі зовнішнього джерела запалення в результаті екзотермічних реакцій. Самозаймання 
відбувається при взаємодії сильних окислювачів і горючих речовин (наприклад, поєднання 
кисню з промасленим брезентом), або при контакті з водою негашеного вапна чи карбіду 
кальцію, або потрапляння мінерального масла в середовище стисненого кисню. Самозаймання 
горючих матеріалів також залежить від умов їх зберігання. Наприклад, здатні до самозаймання 
тирса, вугілля, будівельне сміття з відходів органічних речовин, яке відбувається за певних 
умов, особливо при підвищеній температурі навколишнього середовища.  

Часто джерела запалювання виникають через порушення технологічних процесів і 
несправність обладнання, зокрема через невчасно проведений ремонт обладнання, порушення 
технологічних інструкцій, введення в технологію виробництва матеріалів без урахування їх 
пожежонебезпечних властивостей, утворення значних електростатичних зарядів [3,5]. 

Пожежі можливі в результаті порушення правил технічної експлуатації електроустановок, 
наприклад через перевантаження електричних мереж і коротких замиканнях в них, неприпус-
тимих опорах в місцях з’єднання контактів провідників, іскріння, застосування електроустатку-
вання, що не відповідає класу пожежної зони тощо. Перевантаження електроустановок 
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відбувається у разі включення в електричну мережу більшої кількості споживачів ніж 
допускається за розрахунком, а також через погану електроізоляцію, її механічні пошкодження, 
несправність електроустановок, штепсельних з’єднань і патронів, відсутність захисних 
пристроїв та у разі порушення правил улаштування і безпечної експлуатації електроустановок.  

Використання бензинової або гасової паяльної лампи пов’язане з небезпекою розриву ба-
лона і витіканням пального під час роботи з відкритим полум’ям. Тому, при заправці лампи не 
допускається заповнювати її резервуар більше ніж на 3/4 об’єму. Пролите і запалене на самому 
резервуарі пальне, може спричинити вибух паяльної лампи. 

Велику пожежну небезпеку становлять фарбувальні чи ізоляційні матеріали, що містять 
легкозаймисті та горючі рідини. В приміщеннях для зберігання і приготування мастик, красок і 
розчинників, а також на ділянках фарбування і просочення деталей і виробів, в повітрі робочих 
зон утворюються суміші здатні вибухати. Також небезпечні, у пожежному відношенні, суміші 
утворюються під час фарбування методом пневматичного розпилення. При цьому, на поверхні 
апаратури для розпилення фарб можуть накопичуватися статичні електричні заряди, які ста-
новлять небезпеку іскріння при замиканні на землю. 

Отже, найбільш пожежонебезпечними є технологічні процеси, пов’язані з проведенням зва-
рювальних та газополуменевих робіт, розігріванням бітуму, відігріванням відкритим полум’ям 
паяльної лампи чи факела, застосуванням бензину і гасу для розпалювання, а також в 
приміщеннях і замкнених місцях з вибухонебезпечними сумішами в повітрі (під час фарбування, 
приготування малярних матеріалів або ізоляційних мастик, промивки і знежиренні виробів тощо). 

Таким чином, найбільш характерними причинами виникнення пожеж на будівельних май-
данчиках є порушення правил влаштування та експлуатації електроустановок, необережне по-
водження з відкритим вогнем, порушення правил пожежної безпеки при влаштування та 
експлуатації тимчасового опалення або теплогенеруючих установок (печей, побутових електрич-
них нагрівальних приладів тощо), несправність обладнання та порушення технологічних 
процесів, недбале зберігання самозаймистих і легкозаймистих матеріалів і речовин, грозові роз-
ряди.  

Постановка завдання. Наслідки пожеж на будівельних майданчиках масштабні і 
непередбачувані. Для запобігання загибелі людей, а також попередження зупинки виробництва 
та зменшення матеріальних збитків спричинених пожежею, на кожному об’єкті будівництва 
необхідно створювати систему пожежної безпеки.  

Система пожежної безпеки на будівельних майданчиках передбачає впровадження ком-
плексу організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на попередження пожеж і 
вибухів, обмеження їх розвитку, створення умов для безпечної евакуації людей і захисту 
матеріальних цінностей, а також забезпечення умов для успішного виявлення і гасіння можли-
вих пожеж [6].  

Комплекс організаційних заходів, можна умовно розділити на п’ять груп:  
визначення відповідальних посадових осіб за пожежну безпеку ділянок на будівельному 

майданчику, окремих приміщень, складів тощо; 
розміщення технологічного обладнання, машин, матеріалів, робочих місць, 

адміністративно-побутових і складських приміщень тощо, з дотриманням відповідних проходів 
(проїздів), визначення місць для куріння та розведення багать на території будівельного май-
данчика; 

забезпечення пожежної безпеки при зберіганні легкозаймистих і горючих рідин, клеїв, мас-
тик, газів та інших горючих речовин і матеріалів; 

забезпечення пожежної безпеки під час підготовки та виробництва пожежонебезпечних 
видів робіт (газо- і електрозварювальних, малярних, гідроізоляційних, покрівельних тощо); 

забезпечення водопостачання об’єктів будівництва, засобами пожежогасіння, пожежною 
сигналізацією та зв’язком. 

До технічних засобів протипожежного захисту належать установки пожежної сигналізації 
та пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи 
протидимного захисту, системи централізованого пожежного спостереження, первинні засоби 
пожежогасіння, пристрої для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, вогнезахист 
конструкцій (матеріалів, виробів), протипожежні перешкоди (двері, люки, екрани, клапани то-
що) та системи протипожежного водопостачання. 
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Основними вихідними даними для розробки комплексу протипожежних заходів і засобів що-
до забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки є чинна законодавча і нормативно-технічна 
база з питань пожежної безпеки [6-17], а також вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і 
речовин, що застосовуються у виробничому циклі, їх кількість та особливості виробництва. На 
основі цих даних визначаються категорії приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небез-
пекою, а також класи вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон на об’єкті будівництва. За-
лежно від категорії приміщень та класу зон за вибухопожежною небезпекою, розробляються 
організаційні заходи і передбачаються технічні протипожежні засоби щодо забезпечення 
пожежної безпеки об’єкта, які зазначаються у проектно-технологічній документації (ПОБ, ПВР), 
як в пояснювальній записці, так і в робочих кресленнях, а також в технологічних картах.  

Отже, для забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках, серйозну увагу 
треба приділяти розробці та впровадженню заходів пожежної безпеки на стадії проектування і 
виробництва будівельних робіт. При цьому, протипожежні заходи, передбачені в проектно-
технологічній документації, повинні виконуватися на всіх стадіях будівництва: при організації 
будівельного майданчика, під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також при 
підготовці до здачі об’єкта в експлуатацію. 

Викладення матеріалу та результати. Пожежна безпека об’єктів будівництва повністю 
залежить від організаторів і учасників виробничого процесу (керівників, інженерно-технічних 
працівників і робітників). Щоб уникнути можливої пожежі та її наслідків, керівники 
будівельних організацій зобов’язані розробити і затвердити організаційні документи і заходи 
щодо дотримання пожежної безпеки на кожному будівельному майданчику.  

Керівники будівельних організацій та уповноважені ними особи здійснюють загальне 
керівництво роботою з питань пожежної безпеки, та несуть відповідальність за протипожежний 
стан об’єкта в цілому, за своєчасне виконання протипожежних заходів, обладнання приміщень і 
забезпечення об’єктів будівництва засобами протипожежного захисту і пожежогасіння, вста-
новлення необхідного протипожежного режиму, організацію систематичного підвищення по-
жежно-технічних знань у працівників.  

Протипожежний режим на кожному об’єкті будівництва встановлюється відповідним до-
кументом (наказом, інструкцією тощо), в якому зазначаються: порядок утримання шляхів 
евакуації, порядок застосування відкритого вогню та визначення спеціальних місць для 
куріння, порядок використання побутових нагрівальних приладів, порядок проведення тимча-
сових пожежонебезпечних робіт, правила проїзду та стоянки транспортних засобів, місця для 
зберігання і допустиму кількість матеріалів і виробів, що можуть одночасно знаходитися у 
приміщеннях і на території, порядок прибирання горючих відходів, порядок відключення від 
мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі, порядок огляду й 
зачинення приміщень після закінчення роботи, порядок проходження посадовими особами нав-
чання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками про-
типожежних інструктажів, порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 
протипожежного захисту, порядок дій у разі виникнення пожежі. 

Відповідальність за пожежну безпеку окремого технологічного чи інженерного устатку-
вання, в побутових та підсобних приміщеннях, на окремих ділянках будівництва чи на складах, 
а також відповідальність за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту, 
покладається на виконавців робіт (начальників дільниць, старших виконробів, виконробів, 
майстрів тощо). Роботодавець зобов’язаний призначити особу, відповідальну за виконання 
працівниками правил пожежної безпеки на будівельному майданчику [7]. 

Аналіз причин виникнення пожеж на будівельних майданчиках показує, що більшість з них 
відбувається з вини людей. Тому, в обов’язки осіб, відповідальних за пожежну безпеку, вхо-
дить організація навчання і періодична перевірка знань у працюючих правил пожежної безпеки 
та дій на випадок пожежі. З цією метою, на об’єктах будівництва проводять інструктаж з 
пожежної безпеки. Метою проведення інструктажу є підвищення загальних пожежно-технічних 
знань працюючих, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних 
особливостей виробництва, ознайомлення з небезпечними у пожежному відношенні ділянками 
будівництва, можливими причинами виникнення пожеж і вибухів й заходами щодо їх поперед-
ження, протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі, напрацювання навичок 
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використання наявних засобів пожежогасіння. Інструктаж з пожежної безпеки проводиться на 
підставі інструкцій з питань пожежної безпеки, які повинні бути на кожному об’єкті [7].  

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою вивчають 
спеціальний пожежно-технічний мінімум. До робіт з підвищеною пожежною небезпекою 
відносяться електрозварювальні та газополуменеві роботи, а також роботи на устаткуванні, 
обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, ре-
човини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря 
та один з одним, роботи на складі, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини, 
обслуговування електроустановок у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах тощо. 

З метою забезпечення пожежної безпеки територію будівельного майданчика розділяють 
на зони адміністративно-побутових приміщень, складську, майстерень і цехів, транспортних 
мереж, а також зону будівництва, яка включає об’єкти, що споруджуються, разом із засобами 
механізації та необхідними матеріалами і конструкціями. Розміщення виробничих, складських 
та допоміжних будинків і споруд на території будівництва повинно відповідати затвердженому 
генеральному плану, опрацьованому у складі ПОБ. До всіх будівель і споруд будівельного май-
данчика, у тому числі об’єктів прилеглої забудови, майданчиків складування матеріалів тощо 
повинен бути вільний доступ. Улаштування під’їздів та доріг до будівель, які зводяться, 
необхідно завершити до початку основних будівельних робіт. Розміщення будівель і споруд на 
території будівельного майданчика повинне виключати можливість розповсюдження вогню 
при пожежі і забезпечувати безперешкодний під’їзд пожежної техніки до кожної з них. Щоб 
уникнути або зменшити небезпеку розповсюдження вогню при пожежі на сусідні об’єкти й за-
безпечити належні умови для її ліквідації, між будівлями й спорудами встановлюють певні 
найменші (безпечні) відстані, які називають протипожежними [8-10]. 

Чимало будівельних матеріалів, що зберігаються на будівельному майданчику, характери-
зуються горючістю, займистітю, здатністю поширювати полум’я поверхнею, димоутворюваль-
ною здатністю та токсичністю продуктів горіння [15]. Під час зберігання у складах 
(приміщеннях) різних речовин і матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-
хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння воло-
ги, взаємодія з повітрям тощо), сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосо-
вуються для гасіння пожежі. Умови зберігання речовин і матеріалів повинні бути вказані в 
нормативних документах (сертифікатах). Для запобігання утворенню горючого середовища 
слід дотримуватися правил зберігання (складування) різних речовин і матеріалів, в тому числі 
легкозаймистих рідин (ЛЗР) і горючих рідин (ГР), балонів з горючими газами (ГГ), хімічних 
речовин тощо [6].  

Зберігання речовин і матеріалів у складських приміщеннях повинно здійснюватися за умо-
ви забезпечення вільного доступу для контролю за їх станом.  

У разі зберігання на відкритих майданчиках горючих будівельних матеріалів, виробів, 
конструкцій з горючих матеріалів, а також обладнання в горючій упаковці вони повинні 
розміщатися у штабелях чи групами площею не більше 100 м2. Відстані від штабелів до 
будівель і споруд, що будуються, та підсобних будівель і споруд повинні бути не менше 25 м.  

Територія, зайнята під відкриті склади горючих матеріалів, а також під виробничі, складсь-
кі та допоміжні будівлі з горючих і важкогорючих матеріалів, повинна бути очищена від сухої 
трави, кори та трісок. Відкриті склади ЛЗР і ГР слід розміщувати на майданчиках, які мають 
нижчу позначку відносно прилеглих будівель. У разі неможливості виконання цієї вимоги пе-
редбачають обвалування (стінки), які виключають можливість розтікання ЛЗР і ГР під час ава-
рії. У місцях, де розміщено горючі чи легкозаймисті матеріали, куріння заборонено, а користу-
вання відкритим вогнем допускається тільки на відстані понад 50 м від зазначених матеріалів. 

Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути 
визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки [11], а також клас зони [12], 
у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, як необхідно позначати на 
вхідних дверях до приміщення. Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою визна-
чаються керівниками об’єктів, або проектувальними організаціями. 

Будівельний майданчик і будівлі, що споруджуються, необхідно постійно утримувати в 
чистоті. Горючі будівельні відходи необхідно щодня прибирати з місць виконання робіт та з 
території будівництва у спеціально відведені місця, розташовані на відстані не ближче 50 м від 
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будівель, а також від межі складу круглого лісу чи пиломатеріалів. Промаслені ганчірки, тирсу 
чи стружки, відходи пластмас тощо, необхідно зберігати в закритих металевих контейнерах у 
безпечному місці. Забороняється зберігати тирсу чи стружку разом з рейками та іншими 
відходами з деревини. Промаслені ганчірки чи металеву стружка необхідно зберігати окремо 
від дерев’яних відходів в окремому контейнері. 

Важливу роль у забезпеченні пожежної безпеки на будівельних майданчиках відіграють 
первинні засоби пожежогасіння та протипожежне водопостачання. Під час вибору первинних 
засобів пожежогасіння потрібно враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості 
горючих речовин і матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також площу 
приміщень, відкритих майданчиків та установок [6]. Протипожежне водопостачання на 
будівельному майданчику необхідно забезпечити до початку будівництва. Протипожежне во-
допостачання призначено для забезпечення прийнятного і надійного водопостачання для по-
жежно-рятувального підрозділу та для ефективної роботи стаціонарних джерел пожежогасіння. 
Воду для протипожежного водопостачання підводять від міської чи виробничої водопровідної 
мережі. Коли водопровідна мережа відсутня, то користуються природними водоймами (ріки, 
озера) або штучними (ставки, колодязі, басейни). У процесі розвантаження й складування 
будівельних матеріалів і деталей стежать за тим, аби дороги, проїзди й під’їзди до будинків, 
джерела водопостачання й первинних засобів пожежогасіння не захаращувалися і щоб можна 
було безперешкодно використати їх у випадку виникнення пожежі. Проходи до технічних 
засобів пожежогасіння повинні бути вільними і позначеними відповідними знаками. 

На території будівельного майданчика встановлюють покажчики джерел пожежного водо-
постачання й первинних засобів пожежогасіння, а також вивішують знаки з пожежної безпеки 
й попереджувальні написи. Знаки безпеки, їх кількість а також місця їх встановлення повинні 
відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 [13]. Знаки пожежної безпеки (заборонні, попереджувальні, 
наказові) призначаються для привертання уваги працюючих до безпосередньої безпеки, попе-
редження про можливу небезпеку, розпорядження та дозволу певних дій з метою забезпечення 
безпеки, а також для необхідної інформації. Сигнальні кольори та знаки безпеки не замінюють 
необхідних заходів щодо безпеки праці та засобів захисту працюючих.  

Серед робіт з підвищеною пожежною небезпекою особливе місце займають фарбувальні 
роботи та роботи з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами і 
матеріалами. Підвищена пожежна небезпека цих робіт пов’язана із застосуванням легкозайми-
стих і горючих рідин і матеріалів, більшість з яких містить шкідливі і токсичні компоненти, які 
випаровуються під час зберігання, приготування і застосування. При цьому в приміщеннях і на 
робочих місцях можуть утворюватися вибухонебезпечні чи пожежонебезпечні суміші. Поря-
док проведення фарбувальних робіт та робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горю-
чими речовинами і матеріалами визначається спеціальними правилами і інструкціями [6], а 
дозвіл на проведення робіт у пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зонах видає тільки го-
ловний інженер будівельної організації. На робочих місцях, де застосовуються, виготовлюють-
ся клеї, мастики, фарби та інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні чи шкідливі речо-
вини, не дозволяється використовувати відкритий вогонь та виконувати роботи, що супровод-
жуються іскроутворенням [7]. Ці робочі місця необхідно постійно провітрювати. Електроуста-
новки в таких приміщеннях (зонах) повинні бути у вибухобезпечному виконанні. Крім того, 
необхідно вжити заходів, що запобігають виникненню та накопиченню зарядів статичної елек-
трики. Перед входом у такі приміщення необхідно вивішувати попереджувальні знаки й напи-
си. Приміщення мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку 
[6]: два вогнегасники та покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті на 
кожні 100 м2 приміщення. У разі використання органічних і полімерних матеріалів, особливу 
увагу необхідно приділяти умовам безпечного поводження з ними, а також показникам 
вибухонебезпечності парів, що виділяються розчинниками клеїв і мастик. Забороняється вико-
ристання полімерних матеріалів, у тому числі імпортних, з невизначеними показниками 
пожежної небезпеки. Показники пожежовибухонебезпеки визначаються згідно з ГОСТ 
12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, НАПБ Б.03.002 [11, 14-17]. 
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При організації будівництва важливим завданням є забезпечення евакуації людей у випад-
ку виникнення пожежі або загрози вибуху. Евакуація людей на об’єктах будівництва 
здійснюється з приміщень – евакуаційними шляхами через евакуаційні виходи, з інших місць в 
межах будівельного об’єкта – евакуаційними шляхами. Достатня кількість евакуаційних 
виходів та шляхів евакуації, їх відповідність будівельним нормам є найважливішими вимогами 
забезпечення безпеки людей під час пожежі. Евакуацію людей необхідно здійснювати згідно з 
ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7 [16,17]. Кількість, розташування, розміри шляхів евакуації і виходів 
визначаються залежно від характеру робіт, розмірів і облаштування будівельного майданчика і 
приміщень, а також від максимально можливої кількості осіб, які там можуть перебувати. При 
цьому, кількість евакуаційних виходів з будинку повинна бути не меншою за кількість 
евакуаційних виходів з будь-якого поверху. Шляхи евакуації, повинні бути позначені знаками 
пожежної безпеки та обладнані автоматичними аварійними джерелами світла. Знаки 
аварійного виходу встановлюються на об’єкті для того, щоб показати людям місця розташу-
вання виходів, що мають використовуватись для евакуації в разі пожежі, та передбачених 
шляхів руху з кожної точки об’єкта до виходів (наприклад, знаків, що вказують напрямок). Об-
ладнання аварійного освітлення призначене для швидкого автоматичного вмикання і забезпе-
чення освітлення протягом необхідного проміжку часу в заданій зоні в разі виходу з ладу 
штатного джерела живлення для звичайного освітлення. 

Для проведення своєчасної та безперешкодної евакуації необхідно створювати умови для 
захисту людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. У разі пожежі безпека 
людей під час евакуації може бути забезпечена: плануванням і прокладанням шляхів евакуації 
для безпечної людей у безпечне місце; відокремленням шляхів евакуації за допомогою проти-
пожежних і протидимних перешкод; заходами щодо обмеження поширення диму; обмеженням 
утворення вогню і диму від оздоблення стін і стель та покриттів підлог на шляхах евакуації. 

Щоб зробити можливим включення звукового та (або) візуального сигналу для поперед-
ження працівників про виникнення аварійної ситуації і про необхідність розпочати евакуацію 
на об’єкті будівництва необхідно передбачати систему оповіщення про пожежу та керування 
евакуацією людей.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, будівельні майданчики є 
потенційно небезпечними об’єктами у пожежному відношенні, оскільки на їх території зосе-
реджена велика кількість пожежонебезпечних речовин і матеріалів, а ряд процесів будівельного 
виробництва характеризуються підвищеною пожежною небезпекою. Для забезпечення 
пожежної безпеки на будівельних майданчиках в проектно-технологічній документації 
необхідно розробляти протипожежні заходи та впроваджувати їх на всіх стадіях будівництва. 
Це дозволить запобігти загибелі людей, а також попередити зупинки виробництва та зменшити 
матеріальні збитки, спричинених пожежею. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМУ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЧАСУ  
ПЕРЕБУВАННЯ МЕТАЛУ В НЬОМУ ПРИ ВАЛКОВІЙ РОЗЛИВЦІ СТАЛІ  
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОНКИХ СМУГ 

 

Мета. Метою даної роботи є дослідження змін величини об’єму осередку деформації та часу перебування в 
ньому металу в залежності від режимів обтиснення для визначення чинників, що дозволяють збільшити продуктив-
ність виробництва. 

Методи дослідження. Теоретичне дослідження виконувалось на основі фундаментальних положень фізики, те-
орії прокатування, динаміки, термодинаміки та кінематики процесу лиття-прокатування. Використовувалися резуль-
тати дослідження валкової розливки сталі для виготовлення тонких смуг. Розроблено нову методику дослідження 
осередку деформації, який утворюється у валках-кристалізаторах при обтисненні у ливарно-прокатних клітях. 

Наукова новизна. Удосконалено та вперше застосовано формули з визначення об’єму осередку деформації та 
часу перебування металу в ньому для процесу суміщення лиття-прокатування в умовах м’якого обтиснення, що до-
зволило виявити залежність досліджуємих параметрів від режимів деформації та визначити шляхи досягнення раці-
ональних параметрів. 

Практична значимість. Отримані  залежності об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому 
від режимів обтиснення для умов валкової розливки сталі з метою виготовлення тонких смуг, що дозволило визна-
чити вплив режимів обробки на продуктивність процесу та можливість зовнішнього впливу на збільшення об’єму 
випуску продукції. 

Результати. Запропоновано нову методику визначення об’єму осередку деформації та часу перебування металу 
в ньому при валковій розливці сталі, де видно ступінь впливу на осередок деформації режимів м’якого обтиснення та 
розмірів виробу. При збільшенні висоти та ширини смуги збільшується об’єм осередку деформації та тривалість 
часу перебування в ньому, при збільшенні величини обтиснення та кута захоплення – зменшуються. Це пояснюється 
тим, що при зростанні деформації збільшується кут захоплення, але зменшується кінцева товщина смуги, що і змен-
шує об’єм осередку деформації та час перебування металу в ньому, який досягає для заданих параметрів при валко-
вій розливці: 2,73 – 3,41 хв.  Це свідчити про те, що в порівнянні зі звичайним прокатуванням процес суттєво упові-
льнюється. Але таке зниження швидкості не зменшує продуктивність виробництва через скорочення кількості опе-
рацій та обладнання, що застосовується. Для прискорення темпів виготовлення продукції потрібно збільшити вели-
чини осередку деформації. Як дослідження показало, це можливо при зменшенні величини обтиснення або збіль-
шенні початкової висоти при незмінних інших параметрах.  

Ключові слова: валкова розливка, осередок деформації, об’єм, час перебування металу, продуктивність, режи-
ми деформації, обтиснення, розміри смуги, кут захоплення. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Підвищення конку-
рентоспроможності сучасних металургійних підприємств забезпечується комплексом заходів, 
серед яких найбільш важливими є мінімізація й оптимізація витрат енергії і ресурсів, підви-
щення якості продукції тощо. Позитивні результати розвитку промисловості можна досягти 
завдяки суміщенню процесів лиття-прокатування при виготовленні смуг. Очевидними перева-
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гами таких процесів, як правило, є низька капіталоємність, низький рівень екологічних забруд-
нень, мінімальні простої устаткування, відносно короткий виробничий цикл за максимальної 
продуктивності та рентабельності. 

Особливо помітні результати дає впровадження безперервної валкової розливки металу у 
валки-кристалізатори, яка на теперішній час досягла суттєвих переваг, що свідчить про необ-
хідність подальшого розвитку наукових аспектів суміщення лиття-прокатування. 

Дослідження осередку деформації в умовах валкової розливки рідкого металу для виготов-
лення смуг з метою удосконалення процесу є задачею актуальною, вирішення якої дозволить 
покращити якість виробів, збільшити  продуктивність праці та зменшити витрати енергії і собі-
вартість виробництва. 

Аналіз досліджень і публікацій. Важливим нововведенням металургії є дослідно-
промислові агрегати прямого безперервного розливання сталі безпосередньо на тонку смуги. 
Основна перевага прямого відливання тонкого листа – виключення із технологічної схеми де-
яких операцій гарячого прокатування з відповідним скороченням устаткування, а також змен-
шенням енерго- та трудовитрат [1-6]. 

Технологічна схема отримання тонкого листа із застосуванням двовалкових машин безпе-
рервного лиття заготовок дозволяє у 8-10 разів зменшити витрати енергетичних ресурсів, у 40-
50 разів скоротити втрати металу в окалину, у 5-10 разів підвищити продуктивність праці, що 
забезпечує економічну доцільність подальшого розвитку та удосконалення технологічних про-
цесів [4]. 

Ливарно-прокатні кліті, які використовують в устаткуваннях прямого розливання, мають 
кристалізатор, який складається з двох валків, що розташовані безпосередньо під проміжним 
ковшем і обертаються в протилежних напрямках. Рідка сталь, при розливанні, надходить у 
простір між валками і утворює осередок деформації. Метал при  контакті з поверхнею валків 
кристалізується, утворюючи затверділі шари, які рухаються разом з поверхнею і виходять із 
валків у формі листа, товщина якого визначається відстанню між валками, а ширина бічними 
стінками кристалізаторів. При валковому литті-прокатуванні заготовкою служить розплавле-
ний метал, параметри зони пластичної деформації формуються внаслідок складної взаємодії 
матеріалу з інструментом [6]. 

При валковій розливці-прокатці осередок деформації розміщується між двома валками-
кристалізаторами. На відміну від звичайного безперервного лиття-прокатування сталевих ви-
робів, при валковому розливанні в осередку деформації має місце два суміщених процесу: кри-
сталізація розплаву і пластична деформація спочатку тієї частини, що закристалізовалася, а по-
тім  і всієї маси металу [3,4,7]. В процесі кристалізації відбувається м’яке обтиснення сталі, при 
виході з кліті-кристалізатора смуга отримує подальше охолодження і надходить у прокатну 
кліть для подальшого обтиснення [6]. Для анализу і оцінки отриманих результатів були 
використані дані досліджень С.Берковича  [8], А. Ю. Грідіна [9], де показано основні процеси, 
що відбуваються в осередку деформації в ливарно-прокатних клітях. 

Розроблено методика проведення дослідження  ефективності процесу виготовлення смуг 
безперервною валковою розливкою рідкого металу, де запропоновано нову технологія безпере-
рвної валкової розливки сталі у валки-кристалізатори, визначено удосконалену конструкцію 
обладнання для його здійснення та підібрано матеріал для здійснення суспензійної розливки 
рідкого металу у валки кристалізатори [10-13]. 

Важливим параметром при прокатуванні, що визначає якість виробів та витрати енергії, 
продуктивність процесу та собівартість виробництва, є осередок деформації, який не достатньо 
досліджено в умовах валкової розливки-прокатування. Особливо важливою задачею є визна-
чення величини об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому з метою оцін-
ки продуктивності процесу, точності та якості отриманих листів. 

Постановка завдання. Мета роботи – дослідити величини об’єму осередку деформації та 
часу перебування в ньому в залежності від режимів обтиснення. 

Для досягнення мети потрібно вирішити наступні задачі: 
розроботи методику визначення величини об’єму осередку деформації при валковому 

литті-прокатуванні та знайти його величину; 
визначити чинники, що впливають на розмір об’єму осередку деформації і час перебування 

металу в ньому та дослідити їх вплив на продуктивність процесу. 
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Викладення матеріалу та результати. Для оцінки продуктивності процесу валкової роз-
ливки було проведено дослідження об’єму осередку деформації та часу перебування металу в 
ньому через те, що ці показники безпосередньо впливають на  обсяг виробництва продукції. 

Об’єм осередку деформації, як видно з рис. 1, має форму, що наближена до трапеції, обме-
женої паралельними прямокутними поверхнями – основами та увігнутими циліндричними по-
верхнями валків-кристалізаторів від куту захоплення α до нуля і випуклими вільними поверх-
нями у міжвалковому просторі [14]. Об’єм осередку деформації пропонується визначати за фо-
рмулою [15], де враховано середню площу прямокутних перерізів на вході в осередок дефор-
мації b0×h0 і на виході з нього b1×h1 та відстані між ними в напрямку прокатування та відраху-
вання площі двох сегментів Fсег. 

Об’єм осередку деформації Vod дорівнює  

2
2sin

2
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Після відповідних перетворень отримано 
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де b0 та b1 – відповідно ширина штаби до та після обтиснення. 
Час перебування металу в осередку деформації визначається за формулою [14, 16] 

 1100

2

hbhb

Vod


 .       (3) 

Рис. 1. Схема осередку деформації при валковій розливці-прокатці 
для виготовлення тонких смуг: R – радіус валків-кристалізаторів;  - кут 
захоплення; h0 – початкова висота смуги; h1 – кінцева висота смуги; ld – 
довжина осередку деформації   

Для спрощення розрахунків та скорочення формул, 
підставивши значення об’єму осередка деформації з фор-
мули (2) у формулу (3), після відповідних перетворень 
отримаємо 

   10sinsin bbR
R




 .    (4) 

В розрахунках будемо вважати, що уширення смуги не відбулося, тобто b1=b0=b. Тоді фор-
мула (2) прийме вигляд 

Vod=0,5Rb[(h0+h1)sinα – 2R(α – sinα)].     (5) 
Формула (4) прийме вигляд 

      


 sin2sin10
10




 Rhh
hh

R ,      (6) 

де Fcег – площа сегменту, що утворюється валками-кристалізаторами знаходиться за формулою: 
Fcег=0,5R2(α – sinα); R – радіус валків-кристалізаторів, мм; υ – швидкість металу, що проходить 
крізь осередок деформації, м/хв. Швидкість металу умовно прийнято 20 м/хв. 

У дослідженнях приймалося, що валки-кристалізатори мають радіус 500 мм, для в розраху-
нках вважалось, що смуга має товщину 2, 3 и 4 мм і ширину 1 м. Для  спрощення обчислення 
вважалося, що товщина смуги не змінюється, тобто уширення не відбувається.  

Кут захоплення визначався за формулою Rh / ;  - кут захоплення. 
Обтиснення дорівнює  ∆h=hо-h1. 
Результати дослідження занесено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Об’єм осередку деформації та час перебування металу в ньому в умовах валкової розливки сталі 

 
h1, мм h0, мм ∆h,мм , рад° υ0, м/хв Voд деф ×103, мм3 τ, хв 

2 30 28 0,335/19,2 20 875,0 2,73 
3 30 27 0,328/18,8 20 950,0 2,87 

3,5 30 26,5 0,3255/18,66 20 996,25 2,99 
4 30 26 0,322/18,5 20 1159,75 3,41 
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У результаті дослідження виявлено, що впливають на величину об’єму осередку деформа-
ції та часу перебування металу в ньому значення розмірів смуги, обтиснення, кута захоплення, 
радіус валків. З табл. 1 видно, що при збільшенні розмірів смуги збільшується величина об’єму 
осередку деформації та час перебування в ньому, при збільшенні величини обтиснення та кута 
захоплення – зменшуються. Це пояснюється тим, що при зростанні деформації збільшується 
кут захоплення, але зменшується кінцева товщина смуги, що і зменшує об’єм осередку дефор-
мації та час перебування металу в ньому, який досягає для заданих параметрів при валковій 
розливці: 2,73-3,41 хв. Це свідчити про те, що в порівнянні зі звичайним прокатуванням процес 
суттєво уповільнюється. Але це не зменшує обсяги виробництва через скорочення кількості 
операцій та обладнання. 

Продуктивність процесу прямопропорційна величині об’єму осередку деформації та зворо-
тньопропорційна часу перебування металу в осередку деформації. Для збільшення темпів виго-
товлення продукції потрібно збільшити величини об’єму осередку деформації. Як дослідження 
показало, це можливо при знижені величини обтиснення, зменшенні кута захоплення при 
м’якому обтисненні,  або збільшенні початкової висоти при незмінних інших параметрах, що 
можливо досягти підняттям висоти рівня розливки сталі у валках-кристалізаторах, що забезпе-
чує збільшення довжини осередку деформації. 

Висновок та подальший напрямок досліджень. Виконано дослідження об’єму осередку 
деформації та часу перебування в ньому металу для валкової розливки. Запропоновано нову 
методику розрахунку параметрів осередку деформації та часу перебування металу в ньому для 
«м’якого обтиснення» сталі при виготовленні тонких смуг в умовах валкового лиття-
прокатування, що дозволило визначити  величини об’єму осередку деформації та тривалості 
знаходження сталі в ньому залежно від режимів обтиснення. 

Визначено чинники, що впливають на об’єм осередку деформації та час перебування мета-
лу в ньому: товщина і висота смуги збільшують об’єм осередку деформації та час перебування 
металу в ньому, а кут захоплення – зменшує ці величини. Для досягнення оптимальних параме-
трів продуктивності процесу потрібно регулювати величини обтиснення або початкової товщи-
ни штаби. В подальшому потрібно провести дослідження в промислових умовах. 
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ДИНАМІЧНА КОРЕКЦІЯ РОЗРІДЖЕННЯ ПУЛЬПИ  
ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ КУЛЬОВОГО МЛИНА ПРИ ЗМІНІ КРУПНОСТІ РУДИ 
 

Мета. Метою роботи є розробка підходу динамічної корекції розрідження пульпи і завантаження кульового 
млина при зміні крупності руди.  

Методи дослідження. Задача розв’язувалася теоретичними методами описання процесу подрібнення та експе-
риментальними методами уточнення теоретичних результатів. 

Наукова новизна. Наукова новизна полягає в тому, що вперше запропоновано підхід динамічного коректування заван-
таження кульового млина рудою і розрідження пульпи в ньому в умовах зміни середньої крупності вихідного живлення. 

Практична значимість. Показано, що продуктивність кульового млина можливо визначати за формулою з уто-
чненим в промисловому дослідженні коефіцієнтом, виміряною середньою крупністю руди та відомою середньою 
крупністю подрібненого матеріалу. Визначена за запропонованою залежністю відповідно середній крупності дроб-
леного матеріалу, погонному навантаженню руди та швидкості руху конвеєрної стрічки рухома площа поверхні дро-
бленого матеріалу, помножена на умовну товщину водяної плівки на новому твердому, встановлену в промисловому 
експерименті, дає витрату води у кульовий млин. Така витрата води створює за будь-якої середньої крупності подрі-
бнюваного матеріалу оптимальне розрідження пульпи у технологічному агрегаті, що гарантує отримання максима-
льного виходу готового продукту. Практична значимість отриманих результатів вагома, оскільки суттєво зростає проду-
ктивність кульового млина і не допускається перевитрата електричної енергії, куль і футеровки та зменшується втрата 
корисного компонента. 

Результати. Запропонований підхід динамічної корекції стану рідкого матеріалу в кульовому млині, що подрібнює 
конкретний технологічний різновид руди, в умовах зміни крупності вихідного живлення базується на класичній теорії, що 
розглядає продуктивність технологічного агрегату у водоспадному режимі роботи, основні положення якої багаторазово 
підтверджувалися експериментально. Це засвідчує достовірність отриманих результатів. Крім того, зв'язок розрідження 
пульпи в кульових млинах при зміні середньої крупності неодноразово перевірявся в дослідженнях і на практиці. Зростан-
ня площі поверхні дробленого матеріалу при зменшенні його середньої крупності підтверджено теоретично на матеріалі 
сферичної форми незмінного розміру. Це також доведено і у випадку дробленого матеріалу через коефіцієнт розпушення. 
Точне значення коефіцієнта залежності продуктивності кульового млина від середньої крупності подрібнюваного матеріа-
лу визначається за даними промислового експерименту. 

Ключові слова: кульовий млин, корекція, крупність, завантаження, розрідження 
 

                                                       
 Кондратець В.О., Мацуй А.М., 2017.  
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Основною складо-
вою сировини чорної металургії України є магнетитовий концентрат, який отримують збага-
ченням бідних залізних руд. Перед збагаченням основну частку залізних руд подрібнюють у 
кульових млинах, які в першій стадії працюють у замкнутому циклі зі спіральним 
класифікатором. Значні перевитрати електричної енергії, куль і футеровки в першій стадії вис-
тупають чи не найважливішою причиною зростання собівартості магнетитового концентрату, 
що робить вітчизняну продукцію чорної металургії неконкурентоспроможною на світовому 
ринку. На розв’язання, зокрема, і цієї проблеми спрямована Галузева програма 
енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 р., затверджена наказом Міністра 
промислової політики України №152 від 25.02.2009 року, та тематика наукових досліджень 
Кіровоградського національного технічного університету в межах держбюджетної теми 
«Оптимізація продуктивності кульових млинів по руді і готовому продукту при мінімальних 
енергетичних і матеріальних перевитратах» (0115U003942). 

Аналіз досліджень і публікацій. До перших стадій подрібнення-класифікації на 
магнітозбагачувальних фабриках увага як вітчизняних [1-4], так і зарубіжних [5, 6] вчених при-
вернута давно, однак ефективність подрібнювальних і класифікуючих агрегатів ще не була до-
ведена до необхідного рівня. Тому до розв’язання тих чи інших задач вітчизняні вчені повер-
таються знову. В останні роки виходять роботи [7-10], спрямовані на покращення процесів ке-
рування подрібненням-класифікацією руди. Не дивлячись на значну кількість наукових праць в 
різні роки, задачу динамічної корекції стану рідкого матеріалу в системі оптимального керу-
вання розрідженням пульпи у кульовому млині в умовах зміни крупності вихідного живлення 
ніхто не розв’язував. Розв’язанню цієї задачі і присвячена дана стаття. 

Постановка завдання. Метою роботи є розробка підходу динамічної корекції стану 
рідкого матеріалу у кульовому млині та його завантаження при зміні середньої крупності 
вихідної руди з тим, щоб забезпечити найбільшу продуктивність за готовим продуктом при 
мінімальних перевитратах електричної енергії, куль і футеровки. 

Викладення матеріалу та результати. На проблему зменшення витратності в 
рудопідготовці звернута увага в роботі [11]. Зокрема сказано, що зниження енергоємкості 
процесів подрібнення і підвищення технологічної ефективності подрібнення слід розглядати як 
найбільш важливу складову на шляху інтенсифікації процесів рудопідготовки, що обумовлено 
як вибором оптимальної системи параметрів механічного режиму, так і набором технологічних 
параметрів, таких як: крупність вихідного живлення, співвідношення тверде/рідке, а також па-
раметрами, що характеризують фізико-механічні властивості матеріалу, який переробляється. У 
роботі [12] стверджується, що оптимальну продуктивність подрібнювального агрегату, при якій 
забезпечується максимальний вихід готового продукту, можливо отримати лише при певному 
завантаженні кульового млина і певному співвідношенні тверде/рідке. Тобто, необхідно розв’язати 
ці задачі автоматичного пошуку і підтримання як завантаження, так і розрідження пульпи у кульо-
вому млині. 

Кульові млини на магнітозбагачувальних фабриках працюють у водоспадному режимі. На 
підставі теоретичних залежностей, викладених в [13], для водоспадного режиму роботи кульо-
вого млина можливо отримати залежність  
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де G – кульове навантаження; kP – подрібнюваність руди; δТ – густина руди; DM – діаметр куль-
ового млина; ψ – швидкість обертання барабана; φ – степінь заповнення кулями; kMB – 
відношення радіусів руху внутрішнього шару куль до зовнішнього; d – середня крупність руди, 
до якої вона подрібнюється; D – середня крупність вихідної руди. 

Дана формула забезпечує завищенні значення продуктивності, оскільки при падінні кульо-
вого навантаження здійснюється «віддача» частини його енергії на обертання барабана млина. 
Точно не встановлено, яка частина загальної енергії кульового навантаження здійснює такий 
вплив на барабан. Рахують, що на шкідливі опори-тертя в підшипниках, втрати в 
електродвигуні, витрати на завитковий живильник втрачається від 15 до 25% споживаної 
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електроенергії. Тому при використанні залежності (1) слід перевірити результати експеримен-
тально і внести поправку. 

Залежність (1) виражає величину виграшу, тобто отримання найкращої продуктивності 
кульового млина по руді при подрібненні її до середньої крупності d. Вона отримана з фізичних 
міркувань, оскільки опирається на закон дроблення Ріттінгера. Тому її можливо розглядати в 
якості критерію оптимальності. Якщо переробляти певний тип руди, то kP і δТ будуть 
незмінними. Незмінними можуть бути і параметри кульового млина – kMB, ψ, DM, G і φ. У тако-
му випадку при прийнятій середній крупності подрібненого матеріалу d продуктивність кульо-
вого млина буде залежати лише від середньої крупності вихідного живлення D. Однак критерій 
оцінювання якості функціонування млина по завантаженню дробленим матеріалом обов’язково 
необхідно скоректувати за результатами промислового експерименту при одній-двох середніх 
крупностях певного типу руди. Витримування в даному процесі заданої середньої крупності 
подрібненого матеріалу d поряд з найвищою продуктивністю кульового млина забезпечує 
мінімум втрат корисного компонента і мінімум перевитрачання електричної енергії, куль і футе-
ровки. 

Критерій оцінювання якості функціонування кульового млина за продуктивністю руди не 
враховує співвідношення тверде/рідке, хоч даний показник визначається крупністю матеріалу, 
типом руди і її густиною. З рекомендацій, висвітлених в літературних джерелах, видно, що 
розрідження пульпи сильно позначається на процесі подрібнення, є достатньо впливовим 
механізмом, однак не піддається розрахункам [14-17]. 

Розглянутий в роботах [18, 19] підхід встановлення необхідного розрідження пульпи у 
кульовому млині можливо застосувати у випадку переробки кількох типів руд при наявності в 
них сировини з середнім показником подрібнюваності, симетричною зміною подрібнюваності 
відносно середнього значення та показників інших руд, розташованих у проміжках між цими 
даними. Оскільки вірогідність реалізації даного підходу не досить висока, розроблявся більш 
ефективний прийом оцінювання співвідношення тверде/рідке в кульовому млині. 

В ньому, на відміну від згаданого підходу, за основу взято кожний окремий тип руди у 
родовищі. При цьому фактори, що визначаються самим кульовим млином, приймаємо опти-
мальними і підтримуємо їх значення в процесі експлуатації. При цьому подрібнюваність руди 
також буде незмінною, а крупність d, до якої необхідно подрібнювати матеріал, буде визнача-
тись вкрапленістю корисного компонента, тобто, буде відомою. Крупність вихідної руди зали-
шиться змінною. За цих умов рівняння (1) можливо подати у вигляді 
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де КРВ – незмінний коефіцієнт, який визначається прийнятими оптимальними параметрами 
кульового млина і характеристиками руди; d – відомий середній розмір руди, до якого вона 
подрібнюється, в залежності від вкрапленості корисного компонента. 

Зміна середньої крупності вихідної руди буде потребувати корекції як продуктивності 
кульового млина, так і розрідження пульпи в ньому. 

У кульовому млині вода з’єднується з твердим. Піски в технологічний агрегат надходять 
змоченими, але недостатньо розрідженими. Тому основна кількість води, яка подається у млин, 
зв’язується з його вихідним живленням. Чим дрібніше вихідне живлення, тим більше води 
необхідно подавати у кульовий млин, і навпаки, чим крупніша руда, тим будуть меншими вит-
рати води. З іншого боку, чим менша середня крупність вихідної руди, тим більшою буде пло-
ща її поверхні. Отже, витрата води зв’язана з площею поверхні вихідної руди. Тобто, вода 
потрібна для створення умовної товщини плівки на поверхні нового твердого. Більше 
розрідження пісків можливо також віднести до умовної товщини плівки на новому твердому, 
оскільки при подрібненні руди певної середньої крупності створюється цілком визначене цир-
кулююче навантаження і крупність твердого в ньому. 

Площу поверхні рухомого дробленого матеріалу у завантаженні кульового млина можливо 
визначити відповідно залежності [20] 
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де F(t) – погонне навантаження руди на конвеєрній стрічці, υ(t) – швидкість руху конвеєрної 
стрічки; g – прискорення земного тяжіння; L – базова відстань конвеєрних вагів. 

Допустимо, що при найменшій середній крупності прийнятого типу руди Dmin у промисло-
вому експерименті на кульовому млині з оптимальними параметрами визначено найбільшу 
продуктивність QPBdmin і найкраще розрідження пульпи, що характеризується витратою води в 
технологічний агрегат QBmах. Тоді відповідно (2), прирівнявши QPB=QPBmin, можливо визначити 
коефіцієнт КРВ, який точно враховує в залежності (1) характеристики кульового млина і руди. 
За формулою (1) при знайденому КРВ можливо точно встановлювати продуктивність кульового 
млина QPB при зміні середньої крупності вихідного живлення. Однак витрата води в кульовий 
млин при інших значеннях середньої крупності D вихідного живлення залишається не визначе-
ною, оскільки умовна товщина водяної плівки за цих умов може суттєво відрізнятись від зада-
ного значення, враховуючи найбільше відхилення циркулюючого навантаження і крупності 
матеріалу в ньому. Для цього необхідно провести промисловий експеримент при подрібненні да-
ного типу руди при Dmax з експериментальним визначенням найбільшої продуктивності і найкра-
щого розрідження пульпи у кульовому млині. Допустимо, що в ньому отримані значення QPBdmах і 
QBmin. Знайдене QPBdmах повинно відповідати розрахунковому значенню QPB при D=Dmax, визначе-
ному за (1), однак в експерименті може бути допущена похибка і ці величини можуть дещо 
відрізнятись. Дещо зміщеною може бути і оцінка витрати води у кульовий млин при Dmax. 

Експериментально знайдене найбільше значення витрати води у кульовий млин дорівнює 
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де FА(t)·υА(t) – експериментально визначена витрата руди при Dmin; К(Т/Р)min – експериментально 
отримане менше значення співвідношення тверде/рідке при Dmin. 

З рівняння (3) можна записати  
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Підставивши (5) в (4), отримаємо масову витрату води в млин при Dmin, виражену через ру-
хому площу поверхні дробленого матеріалу  
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Поділимо ліву і праву частини рівняння (6) на g, L, δT і отримаємо об’ємну витрату води в 
кульовий млин при Dmin 
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де STmax(t) – найбільша площа рухомої поверхні матеріалу при Dmin. 
Найменшу об’ємну витрату води в кульовий млин при Dmax визначимо аналогічно 
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де STmіп(t) – найменша площа рухомої поверхні матеріалу при Dmах; К(Т/Р)mах – найменше 
розрідження пульпи, що відповідає середній крупності кускового матеріалу Dmах. 

У рівняннях (7) і (8) коефіцієнти Dmin/6K(T/P)min і Dmах/6K(T/P)mах при ST(t) являють собою умов-
ну товщину плівки води на поверхні твердого при найменшій і найбільшій середній крупності 
вихідної руди. Вони являють собою відношення розміру твердого до співвідношення тверде/рідке 
при даній середній крупності. Оскільки зростання середньої крупності дробленої руди потребує 
збільшення КТ/Р, то можливо припустити, що коефіцієнти при ST(t) у розглянутих залежностях 
суттєво змінюватись не будуть, що дозволяє визначати витрату води в кульовий млин на першій і 
другій половині діапазону зміни середньої крупності руди відповідно за рівняннями  

   tStQ TVB 111  ,      (9) 

   tStQ TVB 222  ,      (10) 
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де Δ1, Δ2 – відповідно умовна товщина плівки води на твердому у першому і другому під 
діапазонах крупності; ST1(t), ST2(t) – відповідно рухома площа поверхні твердого в межах пер-
шого і другого піддіапазонів крупності. 

Запропонований підхід динамічної корекції стану рідкого матеріалу в системі оптимально-
го керування розрідженням пульпи у кульовому млині в умовах зміни крупності вихідного 
живлення базується на класичній теорії, що пояснює продуктивність технологічного агрегату у 
водоспадному режимі роботи, основні положення якої багаторазово підтверджувалися експе-
риментально. Показано, що експериментальні дані в ході розробки цього підходу дозволяють 
отримувати достовірні результати. Зв'язок розрідження пульпи в млинах при зміні середньої 
крупності неодноразово перевірявся в дослідженнях і на практиці. Зростання рухомої площі 
поверхні дробленого матеріалу при зменшенні його середньої крупності підтверджено теоре-
тично на матеріалі сферичної форми незмінного розміру. Його також доведено і у випадку 
дробленого матеріалу через коефіцієнт розпушення. Зафіксована в промисловому експерименті 
продуктивність млина буде відповідати виразу (2), а витрата води в технологічний агрегат – 
розрідженню пульпи, яке характеризує весь масив твердого в барабані. 

Промоделюємо даний процес, використовуючи розглянуті залежності, при Dmin=6 мм, 
Dmах=12 мм, δТ=3300 кг/м3 і даних, отриманих в промисловому експерименті QPBdmіп=185 т/год, 
QPBdmах=175,1 т/год, QVBmах(t)=92,41 м3/год, QVBmіп(t)=40,273 м3/год. Результати моделювання 
подані на рисунках. Відповідно уточненим значенням КР/В за залежністю (2) на рис.1 побудовані 
криві. Вони точно відповідають реальному процесу, оскільки проходять через точки А і В, для яких 
продуктивності отримані в процесі експерименту. З них видно, що продуктивність кульового млина 
при зростанні середньої крупності руди зменшується. Теоретично точки А і В на рис.1 повинні зна-
ходитись на одній кривій. Розходження, зафіксовані на рис.1, пояснюються похибками в 
експерименті. Тому найкращий результат буде отримано, якщо крива зміни продуктивності пройде 
через середню точку А1 (крива 3) при зафіксованих витратах руди в млин у точках А і В (рис. 1). 

Рис.1. Залежність витрати руди в кульовий млин при зміні її середньої 
крупності: 1 – відповідно експериментальним даним при D=6 мм; 2 – при 
D=12 мм; 3 – осереднена залежність   

 
Відповідно кривій 3 (рис.1), за залежністю (3) на рис. 2а побу-

довано графік зміни рухомої площі поверхні дробленої руди від її 
середньої крупності, де зафіксоване суттєве зменшення площі 
поверхні твердого при зростанні його розмірів. Враховуючи, що 
умовна товщина водяної плівки на поверхні твердого вихідного 

живлення змінюється порівняно в нешироких межах, витрата води у кульовий млин в основно-
му буде визначатись зміною площі поверхні дробленого матеріалу. 

Відповідно отриманим товщинам водяної плівки на твердому Δ1 і Δ2 на рис. 2б побудовані 
залежності витрати води у кульовий млин від середньої крупності вихідної руди. Залежність 1 
охоплює піддіапазон середньої крупності від 6 до 9 мм. Для нього характерною є товщина 
водяної плівки Δ1. Якщо Δ1 застосувати і для піддіапазону середньої крупності 9-12 мм, то 
отримаємо залежність 2 на рис. 2б, однак її використовувати менш логічно, оскільки при 
D=12 мм отримана умовна товщина водяної плівки Δ2. Вона буде більш характерною для 
піддіапазону середньої крупності 9-12 мм. 

Рис. 2. Залежність площі поверхні твердо-
го а і витрати води в кульовий млин б від сере-
дньої крупності вихідної руди, мм:  1, 2 – при 
умовній товщині плівки, що відповідає середній 
крупності дробленого матеріалу 6 мм; 3-12 мм  

 
Зафіксовані в промисловому 

експерименті витрати води в кульовий 
млин при D=6 мм і D=12 мм однознач-
но зв’язані з витратами руди в 

технологічний агрегат, її середньою крупністю і рухомою площею поверхні твердого. При цьо-
му забезпечується оптимальне завантаження кульового млина рудою і найкраще розрідження 
пульпи, які відповідають згаданим середнім крупностям руди.  
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У випадку, наприклад, зростання середньої крупності дробленої руди відповідно (2) буде 
закономірно зменшена продуктивність кульового млина і відповідно рухома площа поверхні 
твердого, а, як наслідок, і витрата води в технологічний агрегат, яка при певній середній круп-
ності кускового матеріалу створить оптимальне розрідження пульпи. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, розроблено підхід динамічної 
корекції стану рідкого матеріалу в системі оптимального керування розрідженням пульпи у 
кульовому млині в умовах зміни середньої крупності вихідного живлення.  

Він передбачає використання кульового млина з експлуатаційними параметрами, які забез-
печують оптимальну продуктивність, проведення промислового експерименту на конкретному 
типі руди і кульовому млині для коректування теоретичної залежності продуктивності від 
середньої крупності подрібнюваного матеріалу і встановлення витрати води у технологічний 
агрегат при конкретних продуктивностях і найменшій та найбільшій середніх крупностях твер-
дого в умовах найкращого розрідження пульпи.  

За даними промислового експерименту визначають точне значення коефіцієнта залежності 
продуктивності кульового млина від середньої крупності подрібнюваного матеріалу та умовну 
товщину водяної плівки на новому твердому на початковій і кінцевій ділянках діапазону серед-
ньої крупності руди.  

Вимірюючи середню крупність вихідної руди та знаючи середню крупність, до якої її 
подрібнюють, визначають та вводять завдання на продуктивність кульового млина.  

За відомою середньою крупністю руди та виміряними її погонним навантаженням і швид-
кістю руху конвеєрної стрічки знаходять рухому площу поверхні твердого, перемноження якої 
на відповідну товщину водяної плівки визначає витрату води у кульовий млин на першому та 
другому піддіапазонах крупності.  

Така витрата води створює за будь-якої середньої крупності подрібнюваного матеріалу оп-
тимальне розрідження пульпи у технологічному агрегаті, що гарантує отримання максимально-
го виходу готового продукту. 

Перспективою подальших досліджень є розробка системи оптимального керування 
розрідженням пульпи у кульовому млині з його динамічною корекцією при зміні середньої 
крупності вихідної руди. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ИНДУКТОРОВ В УСТАНОВКАХ  
ЗОННОГО НАГРЕВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЗАГОТОВОК 
 

Цель работы. Исследование вариантов питания индукторов в установках зонного нагрева с использованием 
изменения ферромагнитных свойств материала заготовок при различных температурах. 

Методы исследования. На основании зависимостей активного и индуктивного сопротивлений от температуры 
магнитной заготовки параллельной схемы замещения индуктора и зависимостей добротности от температуры опре-
делялись параметры схем замещения четырех индукторов установки зонного индукционного нагрева. На схемотех-
нической модели силовой части индукционной установки с питанием индукторов от одного преобразователя с па-
раллельным включением индукторов определялось значение мощностей. 

Научная новизна. Мощность индукторов природным образом, согласно свойствам материала заготовок, рас-
пределяется так, что заготовка с меньшей температурой потребит на нагрев большую мощность. Такое естественное 
распределение мощностей может использоваться в установках зонного нагрева. Однако для более точного нагрева 
необходимо иметь возможность регулировать мощность индукторов последних ступеней. 

Результаты. Параметры эквивалентных электрических схем замещения изменяются таким образом, что при 
включении индукторов параллельно и питании их от одного преобразователя частоты мощности, потребляемые ин-
дукторами, при увеличении температуры уменьшаются. Однако для обеспечения оптимального распределения мощ-
ностей и точного нагрева индукторы последних ступеней должны иметь или другую конструкцию, с увеличенным 
числом витков, или получать питание от отдельного преобразователя частоты.  

Практическое значение. В установках зонного индукционного нагрева первые индукторы могут быть одина-
ковыми и получать питание от одного преобразователя, а значит, количество преобразователей может быть меньше 
количества индукторов. 

Ключевые слова: индуктор, зонный нагрев, схема замещения, модель, мощность. 

Введение. В настоящее время индукционные установки с высокой производительностью 
строятся многоиндукторными с непрерывным перемещением нагреваемых заготовок последо-
вательно через несколько индукторов. Каждый индуктор осуществляет нагрев части заготовок 
в определенной зоне пространства – такой способ нагрева называется зонным. При этом опти-
мальной программы нагрева и требуемой конечной температуры возможно достичь, обеспечив 
передачу заготовке соответствующей мощности каждым индуктором (в каждой зоне) отдельно. 
Такой подход ставит задачи формирования индукторами требуемой мощности, решение кото-

                                                       
 Морозов Д.И., 2017 
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рых определяет конструкцию индукторов и схемотехнику силовой части преобразователя их 
питания. Вариантов решения задачи может быть масса, например: 

применение одинаковых индукторов (с одинаковыми числами витков) каждый из которых 
получает питание от отдельного преобразователя; 

применение разных индукторов (с различным числом витков) с питанием каждого от от-
дельного преобразователя; 

применение одинаковых или разных индукторов с питанием от одного преобразователя. 
комбинированные варианты, когда от одного преобразователя питаются несколько индук-

торов, а остальные от другого/других преобразователей. 
Кроме того, при питании нескольких индукторов от одного преобразователя возможны ва-

рианты параллельного, последовательного или комбинированного подключения. Каждый из 
описанных вариантов имеет преимущество и недостатки: конструкционные - по критериям 
унификации конструкции, мощности и количеству преобразователей, надежности, стоимости и 
пр.; технологические - показатели качества и точности нагрева; энергетические - удельные за-
траты и потери мощности. 

При анализе схем питания индукторов установок нагрева заготовок из ферромагнитных 
материалов следует учитывать, что электрофизические свойства материала заготовок зависят 
от температуры, что приводит к тому, что у одинаковых индукторов в разных зонах энергети-
ческие показатели их работы будут разными. Таким образом, при выборе конфигурации индук-
ционной установки в вопросах конструкции индукторов и системы их питания необходимо 
опираться на анализ электрофизических свойств материала заготовок, которые зависят от тем-
пературы. 

Цель работы. Исследование вариантов питания индукторов в установках зонного нагрева 
с использованием изменения ферромагнитных свойств материала заготовок при различных 
температурах. 

Материалы исследования. Рассмотрим две основные конструкции для зонного нагрева 
заготовок, при котором на всех индукторах напряжение и рабочая частота одинаковы – парал-
лельное соединение индукторов: 

индукторы с одинаковым числом витков; 
индукторы с различным числом витков. 
Преимущества и недостатки этих конструкций будут продемонстрированы на примере ти-

повой установки нагрева стальных заготовок, состоящей из четырех индукторов, длина каждо-
го индуктора 1500 мм для диаметра заготовки 100 мм и номинальной производительности 
5000 кг/ч. 

Эквивалентные параметры схемы замещения индуктора с заготовкой зависят от температу-
ры. На рис. 1 приведены типовые кривые изменения R и X в процессе нагрева для магнитного и 
немагнитного металла для параллельной схемы замещения. Параметры R и X соответствуют 
полному заполнению индуктора полностью разогретым металлом. Отношение максимального 
значения R к минимальному составляет 1,5-2,5. Значение X уменьшается по ходу нагрева в 1,3–
1,6 раза. Соответственно добротность Q может изменяться в 2–3 раза [1]. 

Рис. 1. Изменение в процессе нагрева параметров R для магнитной и 
немагнитной садки и X (по отношению к конечным значениям) в функции 
относительного времени t/tЦ, где tЦ – длительность цикла нагрева 

 
Эквивалентные активное rН и индуктивное xН сопротивле-

ния последовательной схемы замещения индуктора связаны с 
параметрами параллельной схемы (R и X) соотношениями 
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где HQ  - добротность. 
Добротности параллельной и последовательной схем замещения одинаковы 
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Для индукционного нагрева обычно 4 11H Htg Q    .  
Экспериментально установлено [2], что добротность индуктора с магнитной садкой 2–2,3, с 

немагнитной заготовкой (заготовкой нагретой до температуры выше точки Кюри) 3,5-5, а пус-
того индуктора 6-8. Индуктивность пустого индуктора рассчитывается исходя из его геометри-
ческих размеров и числа витков [3] 

2 2
0

0 4

D W
L

l

 
 , 

где D - средний диаметр индуктора; W - число витков; l - длина индуктора; о - магнитная по-
стоянная. 

Таким образом, методика определения параметров схемы замещения индуктора на каждой 
зоне состоит в использовании зависимостей индуктивности, сопротивления и добротности от 
температуры учитывая, что температура заготовок в от индуктора к индуктору увеличивается. 
Для пустого индуктора Q=7,8, исходя из чего определяем RH. Для индуктора, заполненного за-
готовками, индуктивность при увеличении температуры изменяется от 1,13 до 0,83 индуктив-
ности пустого индуктора. Добротность при увеличении температуры изменяется от 2 до 6,5.  

Рассмотрим способ зонного нагрева, при котором все зонные индукторы подключены па-
раллельно к одному источнику питания и имеют одинаковое число витков. Для моделирования 
режима работы установки с указанными параметрами индукторов в соответствии с известными 
характеристиками изменения их параметров были определены эквивалентные параметры ак-
тивного и реактивного сопротивлений для всех зон нагрева. Полученные данные сведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Сопротивления и индуктивности схемы замещения индукторов для зон нагрева (f = 1000 Гц) 

 
Параметры Пустой 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 

Rн, Ом 0,028 0,112 0,036 0,025 0,025 
Lн, мкГн 31,5 35,7 28,9 26 26 
Q 6,8 2 5 6,5 6,5 
W, шт 44 44 44 44 44 

 
Распределение мощностей проверялось на схемотехнической модели в пакете OrCAD. 

Схема модели представлена на рис. 2. В качестве источника питания принята модель генерато-
ра с амплитудным значением напряжения 846 В (соответствует действующему значению 600 В) 
и частотой 975 Гц, обеспечивающие резонанс в контуре. 

Рис. 2. Схема модели в пакете OrCAD 
 
Для анализа работы установки 

многозонного нагрева были рас-
смотрены режимы работы начиная с 
пустых индукторов и заканчивая 
полностью загруженными.  

Результаты моделирования ра-
боты с пустыми индукторами све-

дены в табл. 2. Включение источника питания на пустые индукторы не приводит к перегрузке 
по установленной мощности, но при этом будет большое потребление электроэнергии из сети 
(63% от номинальной).  

Таблица 2 
Показатели распределения мощностей при пустых индукторах (U = 600 В, f = 975 Гц) 

 
Номер 

 индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 570 

2 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 845 

3 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 950 

4 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 950 

∑ 12308 1057,6 3315 
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Далее проведен анализ работы установки по мере загрузки индукторов. Результаты моде-
лирования работы с первым загруженным и тремя пустыми индукторами сведены в табл. 3.  

Из представленных данных видно, что при загрузке первого индуктора выросла на нем и 
мощность, вследствие этого и увеличилась потребляемая мощность источника питания до 
1543 кВт. 

Результаты моделирования работы с первым и вторым загруженным и двумя пустыми ин-
дукторами сведены в табл. 4.  

Из представленных данных видно, что при загрузке следующего индуктора также выросла 
на нем и мощность, вследствие этого и увеличилась потребляемая мощность источника пита-
ния до 1665,9 кВт, что не приводит к перегрузке по установленной мощности. 

Таблица 3 
Показатели распределения мощностей при загруженном первом индукторе (U = 600 В, f = 940 Гц) 

 
Номер 

индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 2496 698,2 570 

2 31,5 0,028 6,8 3174 281,6 845 

3 31,5 0,028 6,8 3174 281,6 950 

4 31,5 0,028 6,8 3174 281,6 950 

∑ 12018 1543 3315 
Таблица 4 

Показатели распределения мощностей при двух загруженных индукторах (U = 600 В, f = 945 Гц) 
 

Номер 
 индуктора 

Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 2486 692,7 570 

2 28,9 0,036 5 3398 416,4 845 

3 31,5 0,028 6,8 3154 278,4 950 

4 31,5 0,028 6,8 3154 278,4 950 

∑ 12192 1665,9 3315 

 
Результаты моделирования работы с загруженными тремя индукторами и одним пустым 

сведены в табл. 5. При загрузке третьего индуктора мощность на нем также выросла и, вследст-
вие этого и изменилась потребляемая мощность источника питания до 1675,1 кВт, что также не 
приводит к перегрузке по установленной мощности. 

Таблица 5 
Показатели распределения мощностей при трех загруженных индукторах (U = 600 В, f = 975 Гц) 

 
Номер 

 индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 2443 667,6 570 

2 28,9 0,036 5 3322 397,2 845 

3 26 0,025 6,5 3719 345,8 950 

4 31,5 0,028 6,8 3075 265,1 950 

∑ 12559 1675,1 3315 
 

Результаты моделирования работы с загруженными четырьмя индукторами сведены в 
табл. 6.  

Таблица 6 
Показатели распределения мощностей при четырех загруженных индукторах (U = 600 В, f = 1000 Гц) 

 
Номер 

индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 1066 634,3 570 

2 28,9 0,036 5 627,7 375,1 845 

3 26 0,025 6,5 547,8 326,8 950 

4 26 0,025 6,5 547,8 326,8 950 

∑ 2789,3 1663 3315 
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Из представленных диаграмм видно, что при загрузке всех индукторов мощность распре-
делилась между ними, таким образом, что в результате зависимости теплофизических свойств 
заготовок от температуры мощность на первом индукторе выделяется больше чем на после-
дующих. Потребляемая мощность источника питания составила до 1663 кВт.  

Как видно из табл. 6, мощности, потребляемые индукторами, при параллельном включении 
уменьшаются с увеличением температуры заготовки, т.е. мощность индукторов природным 
образом, согласно свойствам материала заготовок, распределяется так, что заготовка с меньшей 
температурой потребит на нагрев большую мощность.  

Такое естественное распределение мощностей может использоваться в установках зонного 
нагрева, а работа с такой программой нагрева, вероятно, будет оптимальной с точки зрения по-
требляемой энергии.  

Обеспечить необходимую конечную температуру заготовок в этом случае можно при регу-
лировании производительности или напряжения на индукторах. При нагреве с заданной произ-
водительностью распределение мощностей индукторов должно быть другим. 

Как ранее было установлено [4], чтобы достичь эффективного теплового процесса нагрева 
заготовок необходимо иметь соотношение мощностей в индукторах 8:4:2:1.  

Для этого были выполнены расчеты параметров индукторов и проведено исследование 
другого способа зонного нагрева, при котором все зонные индукторы подключены параллельно 
к тому же источнику питания, но имеют различное число витков W. Результаты моделирования 
работы с загруженными четырьмя индукторами сведены в табл. 7, а показания мощности на 
каждом индукторе представлены в виде гистограммы на рис. 3, где так же отражены результа-
ты, представленные в табл. 2-6. 

 
Таблица 7 

Показатели распределения мощностей при загруженных четырех индукторах с разным числом витков  
(U = 600 В, f = 1000 Гц) 

 
Номер  

индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q W I, A P, кВт C, мкФ 

1 24,6 0,067 2,3 35 1412 840,2 860 

2 27 0,039 5 43 770 459,4 890 

3 38,1 0,038 6,35 63 387 231,1 648 

4 66,57 0,066 6,35 70 221 131,3 372 

∑ 2790 1662 2770 

 

 
 

Рис. 3. Распределение мощностей при различном количестве загруженных индукторов 
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Из представленных диаграмм видно, что при 100% загрузке всех индукторов мощность 

распределилась между ними в соответствии с установленным соотношением 8:4:2:1.  

Вследствие этого потребляемая мощность источника питания составила те же 1662 кВт, но 

при этом потребовалась меньшая компенсирующая емкость конденсатора резонансного инвер-

тора частоты. Таким образом, для достижения оптимального распределения мощности индук-

торов при питании их от одного источника числа витков индукторов каждой зоны должны быть 

разными, а значит, индукторы должны иметь различные конструкции.  

Вариант приближения распределения мощностей к оптимальному может быть реализован с 

одинаковыми индукторами каждой зоны при питании индукторов последней или нескольких 

последних зон от индивидуальных преобразователей. 

Полученные в статье распределения мощностей опирались интегральные показатели, кото-

рые имеют большой разброс и не претендуют на однозначность. Определенная неточность ис-

следования вызвана неточностью выбора относительных значений параметров эквивалентных 

электрических схем замещения индукторов.  

Для более точных оценок и окончательных рекомендаций выбора системы питания индук-

торов интегральные показатели значений параметров должны быть проверены путем конечно-

элементного моделирования.  
Не исключается, что с уточненными значениями схем замещения распределение мощно-

стей индукторов может быть ближе к оптимальному. 
Выводы. Зависимость от температуры электромагнитных свойств материала ферромаг-

нитных заготовок приводит к тому, что в каждой зоне индукционного нагрева параметры экви-
валентных электрических схем замещения будут различными.  

Такие свойства материала могут быть использованы при выборе схемы включения индук-
торов при построении силовых частей установок зонного индукционного нагрева. Параметры 
эквивалентных электрических схем замещения изменяются таким образом, что при включении 
индукторов параллельно и питании их от одного преобразователя частоты мощности, потреб-
ляемые индукторами, при увеличении температуры уменьшаются.  

Мощности распределяются в соответствии с температурой, причем такой характер их рас-
пределения близок к оптимальному.  

Однако для обеспечения оптимального распределения мощностей и точного нагрева ин-
дукторы последних ступеней должны иметь или другую конструкцию, с увеличенным числом 
витков, или получать питание от отдельного преобразователя частоты.  

Таким образом, первые индукторы в установке зонного индукционного нагрева могут быть 

одинаковыми и получать питание от одного преобразователя, а значит, количество преобразо-

вателей может быть меньше количества индукторов. 
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АНОТАЦІЇ 

УДК 622.012:658.5:622.68 
Азарян В.А. Мобильный дробильно-сортировочный радиометрический комплекс как часть технологии управления 
качеством рудопотоков карьера 
Цель. Целью данной работы является обоснование использования мобильного дробильно-сортировочного радио-
метрического комплекса как части технологии управления качеством рудопотоков при открытой добыче железной 
руды и разработка функциональной и технологической схемы его применения. 
Методы исследований. Статистические исследования свидетельствуют, что наибольший процент потерь и разубо-
живания руд приходится на отработку добычных блоков карьеров, расположенных в приконтактных зонах «руда-
пустая порода». По данным Горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», средний показатель величи-
ны разубоживания в карьере составляет 2,0–3,5 %, а в блоках приконтактной зоны – до 18 %. Одним из способов 
стабилизации качества в рудопотоке является повышение качества в забоях с наибольшим показателем разубожива-
ния и минимизация амплитуды колебаний. Это возможно при использовании различных видов сепарации (сортиров-
ки), заключающейся в отсечении некондиционной части от общего потока добытой рудной массы.  
Научная новизна. Основной технологической целью управления качеством рудопотоков является обеспечение ус-
тойчивого планового качества руды, поступающей из карьера в целом, и минимизации амплитудных и временных 
колебаний содержания полезного компонента в потоке в гарантированных границах заданного интервала путем ин-
теграции всех элементов системы. Решение проблемы стабилизации качества в общекарьерном рудопотоке является 
весьма актуальным для современной железорудной отрасли. 
Практическое значение. Разработаны функциональная и технологическая схема, а также общая схема формирова-
ния общекарьерного рудопотока с использованием мобильного дробильно-сортировочного радиометрического ком-
плекса как части технологии управления качеством рудопотоков карьера. Мобильный дробильно-сортировочный 
комплекс радиометрической сортировки, являющийся частью технологии управления качеством рудопотоков карье-
ров и отсекающий некондиционную горную массу в приконтактной зоне «руда-порода» по установленному крите-
рию бинарности среды исходя из значений эффективного атомного номера, позволяет получить технологический, 
экологический, энергосберегающий и экономический эффект. 
Результаты. Технологический эффект заключается в повышении качества рудного потока из забоев приконтактных 
зон карьера на 5 % по содержанию общего железа и в снижении амплитуды колебаний качества в рудном потоке. 
Экологический эффект заключается в снижении общего объема породных отвалов за счет возможности размещения 
хвостов сепарации во внутрикарьерном отвале. Энергосберегающий эффект от применения мобильного дробильно-
сортировочного радиометрического комплекса состоит в снижении себестоимости обогащения на 1,0-1,5 % за счет 
получения дополнительного объема концентрата.  
Ключевые слова: Мобильный дробильно-сортировочный радиометрический комплекс, технология управления ка-
чеством рудопотоков, амплитуда колебаний содержания полезного компонента, приконтактная зона «руда-порода». 
Азарян В.А. Мобільний дробильно-сортувальний радіометричний комплекс як частина технології управління якістю 
рудопотоків кар'єра  
Мета. Метою даної роботи є обґрунтування використання мобільного дробарно-сортувального радіометричного 
комплексу як частини технології управління якістю рудопотоков при відкритому видобутку залізної руди і розробка 
функціональної і технологічної схеми його застосування.  
Методи досліджень. Статистичні дослідження свідчать, що найбільший відсоток втрат і разубоження руд припадає 
на відпрацювання видобувних блоків кар'єрів, розташованих у приконтактних зонах «руда-пуста порода». За даними 
Гірничого департаменту ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», середній показник величини разубоження в кар'єрі ста-
новить 2,0–3,5 %, а в блоках приконтактної зони – до 18 %. Одним із способів стабілізації якості в рудопотокці є 
підвищення якості у забоях з найбільшим показником разубожиення і мінімізація амплітуди коливань. Це можливо 
при використанні різних видів сепарації (сортування), що полягає у відсіканні некондиційної частини від загального 
потоку видобутої рудної маси.  
Наукова новизна. Основною технологічною метою управління якістю рудопотоков є забезпечення сталої планової 
якості руди, що надходить з кар'єру в цілому, та мінімізації амплітудних і тимчасових коливань вмісту корисного 
компонента в потоці у гарантованих межах заданого інтервалу шляхом інтеграції всіх елементів системи. Вирішення 
проблеми стабілізації якості в загальнокар’єрном рудопотоці є досить актуальним питанням для сучасної 
залізорудної галузі.  
Практичне значення. Розроблено функціональну та технологічну схему, а також загальну схему формування зага-
льнокар’єрного рудопотока з використанням мобільного дробарно-сортувального радіометричного комплексу як 
частини технології управління якістю рудопотоков кар'єра. Мобільний дробарно-сортувальний комплекс 
радіометричного сортування, що є частиною технології управління якістю рудопотоков кар'єрів і відсікаючий 
некондиційну гірничу масу в приконтактній зоні «руда-порода» за встановленим критерієм бинарности середовища 
виходячи зі значень ефективного атомного номера, дозволяє отримати технологічний, екологічний, 
енергозберігаючий та економічний ефект.  
Результати. Технологічний ефект полягає в підвищенні якості рудної потоку з забоїв приконтактних зон кар'єра на 
5 % за вмістом загального заліза і в зниженні амплітуди коливань якості в рудному потоці. Екологічний ефект 
полягає в зниженні загального обсягу породних відвалів за рахунок можливості розміщення хвостів сепарації у 
внутрикарьерном відвалі. Енергозберігаючий ефект від застосування мобільного дробильно-сортувального 
радіометричного комплексу полягає в зниженні собівартості збагачення на 1,0-1,5 % за рахунок отримання додатко-
вого обсягу концентрату.  
Ключові слова: мобільний дробильно-сортувальний радіометричний комплекс, технологія управління якістю рудо-
потоков, амплітуда коливань вмісту корисного компонента, приконтактная зона «руда-порода». 
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Azarian V. A. Mobile crushing and screening radiometric complex as part of the techniques of quality control of quarry ore 
line  
Goal. The aim of this work is justification of the use of mobile crushing and screening radiometric complex technology of 
quality management of ore line in open pit mining of iron ore and development of functional and technological scheme of its 
application.  
Research methods. Statistics show that the greatest percentage of losses and dilution of ores falls on the testing blocks min-
ing pits located in the contact zones of "ore-gangue". According to the Mining Department of PJSC "ArcelorMittal Kryvyi 
Rih", the average value of dilution in the career is 2.0–3.5 %, and in blocks near-contact zone to 18 %. One way of stabilizing 
the quality of the ore-flow is to increase the quality in the faces with the highest dilution and minimization of the amplitude 
of oscillation. This is possible when using different types of separation (sorting), which consists in cutting off the defective 
part of the total flow of the extracted ore mass.  
Scientific novelty. The main technological objective of the quality management of the ore line is planned to ensure sustain-
able quality of ore supplied from the quarry as a whole and minimize the amplitude and time fluctuations of the content of 
useful component in the flow guaranteed the boundaries of the specified interval through the integration of all elements of the 
system. The solution to the problem of stabilization of quality in abdukareem the ore-flow is very relevant to the modern iron 
ore industry.  
Practical value. Developed functional and technological scheme and the General scheme of formation obscuring of ore-flow 
with the use of mobile crushing and screening radiometric complex as part of the techniques of quality control of quarry ore 
line have. Mobile crushing and screening plant, radiometric sorting, which is part of the technology of quality control of the 
intensity of the pits and shut-off off-grade rock mass in the near contact zone "ore-breed" according to the criterion estab-
lished binaries environment based on values of the effective atomic number, allows to obtain technological, ecological, en-
ergy-saving and economic effect.  
Results. Technological effect is to increase the quality of the ore stream from the mine of near-contact zones of the quarry by 
5% for the total iron content and reducing the amplitude of quality variations in the ore stream. Environmental effect is to 
reduce the total volume of waste rock dumps due to the possibility of tailings to separation in a buttress blade. Energy saving 
effect of the use of mobile crushing and screening radiometric facility is to reduce the cost of enrichment on 1,0-1,5 % due to 
the additional volume of concentrate.  
Keywords: mobile crushing and screening radiometric complex technology of quality management of the ore line, the ampli-
tude of oscillation of the content of useful component, the contact area "ore-rock". 
________________________________ 
УДК 622.7.092 
Азарян А.А., Кучер В.Г., Швец Д.В. Расширение функциональных возможностей лабораторных анализаторов 
пульповых продуктов магнетитовых руд 
Цель. Целью данной работы является разработка новой конструкции лабораторного анализатора содержания магни-
тного железа (магнетита) в твердой фазе пульповых проб рудообогатительных фабрик, перерабатывающих магнети-
товые руды. Обогащение руд и известные анализаторы содержания магнетита базируются на использовании понде-
ромоторного метода, когда ферромагнитная составляющая твердого пульпы притягивается к магниту, при этом сила 
притяжения характеризует содержание магнетита в контролируемом объеме. 
Методы исследования. До последнего времени не рассматривались анализаторы содержания магнетита, построен-
ные на измерении силы отрыва притянутой к постоянному магниту контролируемой пробы. Такой метод контроля 
момента отрыва пробы значительно упрощает конструкцию анализатора и повышает точность измерений. 
Научная новизна. Решение данной задачи составляет актуальность работы. Ее целью является математическое обо-
снование сил отрыва, действующих на пробу, получаемых на поверхности постоянного магнита при измерении в 
пробе содержания магнетита. 
Практическая значимость. Разработанна конструкция предлагаемых лабораторных весов, установлена линейная 
зависимость силы отрыва пробы от содержания в ней магнетита при неизменном объеме пробы, а также зависимость 
точности измерений от их массы - стабильность измерений гарантируется при измерении проб массой более 40г. Для 
повышения экспрессности измерений в лабораторных условиях рекомендуется использование систем автоматичес-
кого пробоотбора и доставки проб. Целесообразно изготовление экспериментального образца магнитных весов с 
последующим проведением испытаний в промышленных условиях. 
Результаты. Предложено новое направление для разработки анализаторов контроля содержания магнетита в пуль-
повых продуктах рудообогатительных фабрик с использованием пондеромоторного средства контроля методом от-
рыва притянутой к магниту пробы. Разработана конструкция лабораторных магнитных весов, реализующих предло-
женный метод контроля. 
Азарян А.А., Кучер В.Г., Швець Д.В. Розширення функціональних можливостей лабораторних анализаторів пуль-
пових продуктів магнетитових руд 
Мета. Метою даної роботи є розробка нової конструкції лабораторного аналізатора вмісту магнітного заліза (магне-
тита) в твердій фазі пульпових проб рудозбагачувальних фабрик, перероблюючих магнетитові руди. Збагачення ма-
гнетитових руд та відомі аналізатори вмісту магнетиту базуються на використання пондеромоторного методу, коли 
феромагнітна складова твердого пульпи притягується до магніту, при цьому сила притяжіння характеризує вміст 
магнетита в контрольованому об’ємі. 
Методи дослідження. До останнього часу не розглядалися аналізатори вмісту магнетиту, побудовані на вимірюван-
ні сили відриву притягнутої до постійного магніту контрольованої проби. Такий метод контролю моменту відрива 
проби значно спрощує конструкцію аналізатора та підвищує точність вимірів. 
Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є математичне обгрунтування сил 
відриву, діючих на пробу, яка одержується на поверхні постійного магніту при вимірюванні в ній вмісту магнетиту.  
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Практична значимість. Розроблена конструкція запропонованих лабораторних ваг, встановлена лінійна залежність 
сили відриву проби від вмісту в ній магнетита при незмінному об’ємі проби, а також залежність точності вимірів від 
їх маси, - стабільність вимірів гарантується при вимірюванні проб масою більше 40г. Для підвищення експресності 
вимірів в лабораторних умовах рекомендується використання систем автоматичного пробовідбору та доставки проб. 
Доцільне виготовлення експериментального зразка магнітних ваг з подальшим проведенням випробувань в промис-
лових умовах. 
Результати. Запропоновано новий напрямок для розробки аналізаторів контролю вмісту магнетиту в пульпових 
продуктах рудозбагачувальних фабрик, з використанням пондеромоторного засобу контролю методом відриву при-
тянутої до магніту проби. Розроблено конструкцію лабораторних магнітних ваг, що реалізують запропонований ме-
тод контролю. 
Azaryan A.A., Kucher V.G., Shvets D.V. Increasing of the functional facilities of magnetite ore pulp products laboratory 
analyzers 
The aim of work. The aim of this work is a development of a new design of a laboratory analyzer of the magnetic iron con-
tent in the solid phase of pulp samples of ore-dressing plants that processing magnetite ores. Ores beneficiation and known 
magnetite content analyzers are based on using the ponderomotive method, when the ferromagnetic component of the solid 
pulp is pulled to the magnet, and the pulling power characterizes the magnetite content in the controlled volume. 
Methods of research. Until recently, the analyzers of the magnetite content, based on the measurement of the detachment 
force of a controlled sample pulled to a permanent magnet, were not considered. This method of monitoring the moment of 
detachment of the sample greatly simplifies the design of the analyzer and increases measurements accuracy. 
Scientific novelty. The solution of this problem is the relevance of the work. Its aim is the mathematical justification of the 
detachment forces acting on the sample, obtained on the surface of a permanent magnet when measured in a sample of mag-
netite content. 
Practical significance. The design of the proposed laboratory scales was developed, the linear dependence of the detachment 
strength of the sample on the magnetite content in it with an unchanged sample volume was determined, and the dependence 
of the measurements accuracy on their mass - the stability of measurements is guaranteed when measuring samples have a 
mass more than 40 g. For increasing the speed of measurements in the laboratory, automatic sampling and delivery systems 
are recommended. It is expedient to make an experimental sample of magnetic scales with subsequent testing in industrial 
conditions. 
Results. A new direction for the development of analyzers for the monitoring of magnetite content in pulp products of ore-
dressing plants with the use of a ponderomotive means of control by the method of detachment of a sample pulled to a mag-
net was proposed. The design of laboratory magnetic scales is developed that implements the proposed control method. 
________________________________ 
УДК 621.01: 681.3: 658.5 
Пікільняк А.В. Розробка засобів визначення адгезійної міцності покриттів на основі нечіткої логіки 
Метою роботи є розробка засобів оперативної атестації адгезійної міцності тонкоплівкових покриттів на основі 
інформаційних технологій. 
У роботі представлено дослідження методів отримання тонкоплівкових покриттів, аналіз міжнародних та 
вітчизняних стандартів вимірювання механічних властивостей цих покриттів. Проаналізовані основні властивості 
тонкоплівкових покриттів, які впливають на експлуатаційні характеристики виробів в цілому і підлягають атестації, 
до яких: товщина, адгезія, фізико-механічні характеристики, суцільність, параметри зносу, параметри шорсткості, 
енергія адгезійної взаємодії. 
Елементом наукової новизни є розробка нового підходу до визначення міцності зчеплення тонкого плівкового по-
криття з використанням нечіткої логіки. Цей підхід в основному зосереджений на нано і мікро тонких плівках з ви-
користанням встановлених міжнародних стандартів для оцінки адгезійної міцності. З метою кількісної оцінки 
адгезійних характеристик покриття серед багатьох методів використовується скреч-тестування. Міжнародні стан-
дарти використані в якості моделей/шаблонів для налаштування нечіткої експертної системи, яка може бути вико-
ристана для визначення якості практичної міцності адгезії. Представлені результати імітаційного моделювання в 
пакеті Matlab. Крім того, в цьому процесі використані методи штучного інтелекту, реалізовані в наборах 
інструментів Matlab. Враховується вплив різних параметрів покриття на адгезійну міцність. У даному дослідженні 
вихід (якість адгезії) був пов’язаний із вхідними змінними: критична сила, товщина покриття, величина прикладено-
го навантаження, швидкість зсуву, шорсткість поверхні, коефіцієнт тертя, радіус, знос і пошкодження наконечника. 
Кожен вхідний і вихідний параметр фаззифіковано чотирма лінгвістичними змінними з використанням трикутної 
функції приналежності. Для визначення величини адгезії використовується 24 нечітких правила. Практична 
цінність роботи полягає у вирішенні двох основних проблем, які зустрічаються в процесі нанесення покриттів: 
економія та оптимізація. 
Результатом досліджень є розробка методу визначення трибологічних властивостей (адгезії) на основі методу дря-
пання поверхні з використанням нечіткої логіки. 
Ключові слова: тонкі плівки, покриття, машинобудування, адгезія, статистичне спостереження, імітаційне моделю-
вання, інформаційні технології. 
Пикильняк А.В. Разработка средств определения адгезионной прочности покрытия на основе нечеткой логики 
Целью работы является разработка средств оперативной аттестации адгезионной прочности тонкопленочных по-
крытий на основе информационных технологий. 
В работе представлено исследование методов получения тонкопленочных покрытий, анализ международных и оте-
чественных стандартов измерения механических свойств этих покрытий. Проанализированы основные свойства 
тонкопленочных покрытий, влияющих на эксплуатационные характеристики изделий в целом и подлежащих атте-
стации, среди которых: толщина, адгезия, физико-механические характеристики, целостность, параметры износа, 
параметры шероховатости, энергия адгезионного взаимодействия. 
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Элементом научной новизны является разработка нового подхода к определению прочности сцепления тонкого 
пленочного покрытия с использованием нечеткой логики. Этот подход в основном сосредоточен на нано- и микро-
тонких пленках с использованием установленных международных стандартов для оценки адгезионной прочности.  
С целью количественной оценки адгезионных характеристик покрытия среди многих методов используется 
скретч-тестирование. Международные стандарты использованы в качестве моделей / шаблонов для настройки не-
четкой экспертной системы, которая может быть использована для определения качества практической прочности 
адгезии. Представлены результаты имитационного моделирования в пакете Matlab. Кроме того, в этом процессе ис-
пользованы методы искусственного интеллекта, реализованные в наборах инструментов Matlab. Учитывается влия-
ние различных параметров покрытия на адгезионную прочность. В данном исследовании выход (качество адгезии) 
был связан с входными переменными: критическая сила, толщина покрытия, величина приложенной нагрузки, ско-
рость сдвига, шероховатость поверхности, коэффициент трения, радиус, износ и повреждения наконечника. Каждый 
входной и выходной параметр фаззифицирован четырьмя лингвистическими переменными с использованием тре-
угольной функции принадлежности. Для определения величины адгезии используется 24 нечетких правила.  
Практическая ценность работы заключается в решении двух основных проблем, которые встречаются в процессе 
нанесения покрытий: экономия и оптимизация. 
Результатом исследований является разработка метода определения трибологических свойств (адгезии) на основе 
метода царапанья поверхности с использованием нечеткой логики. 
Ключевые слова: тонкие пленки, покрытия, машиностроение, адгезия, статистическое наблюдение, имитационное 
моделирование, информационные технологии. 
Pikilnyak A.V. Development of means for the adhesive strength determining of the coating based on fuzzy logic 
The aim of the work is the development of tools for the operational certification of the adhesive strength of thin-film coatings 
based on information technology. 
The paper presents an investigation of methods for obtaining thin-film coatings, an analysis of international and domestic 
standards for measuring the mechanical properties of these coatings. The main properties of thin-film coatings affecting the 
performance characteristics of products in general and subjected to certification, including: thickness, adhesion, physical and 
mechanical characteristics, integrity, wear parameters, roughness parameters, adhesion energy are analyzed. 
An element of scientific novelty is the development of a new approach to determining the adhesion strength of a thin film 
coating using fuzzy logic. This approach is mainly focused on nano and micro thin films using established international stan-
dards to assess adhesion strength. In order to quantify the adhesion characteristics of the coating, scratch testing is used 
among many methods. International standards are used as models / templates to set up a fuzzy expert system, which can be 
used to determine the quality of practical adhesion strength. The results of simulation modeling in the package Matlab are 
presented. In addition, the artificial intelligence methods implemented in Matlab toolkits are used in this process.  
The effect of various coating parameters on the adhesion strength is taken into account. In this study, the output (adhesion 
quality) was associated with the input variables: critical force, coating thickness, applied load, shear rate, surface roughness, 
friction coefficient, radius, tip wear and damage. Each input and output parameter is fuzzized by four linguistic variables 
using the triangular membership function. To determine the amount of adhesion, 24 fuzzy rules are used.  
The practical value of the work is to solve two main problems that occur in the coating process: savings and optimization. 
The result of the research is the development of a method for determining tribological properties (adhesion) based on the 
surface scratching method using fuzzy logic. 
Keywords: thin films, coatings, mechanical engineering, adhesion, statistical observation, simulation, information technology. 
________________________________ 
УДК 666. 97: 620.169 
Коверніченко Л.М. Довговічність і визначення ступеня корозії залізобетону 
Мета. Метою являється дослідження руйнування бетону в конструкціях при їх експлуатації під впливом багатьох 
хімічних і фізико-механічних факторів. До них відносяться неоднорідність бетону, підвищені напруги в матеріалі 
різного походження, що призводять до мікророзривів в матеріалі, поперемінне зволоження і висушування, періодич-
ні заморожування і відтавання, різкі перепади температур, вплив солей і кислот, вилуговування, порушення контак-
тів між цементним каменем і заповнювачами, корозія сталевої арматури, руйнування заповнювачів під впливом лу-
гів цементу. Складність вивчення процесів і факторів, що обумовлюють руйнування бетону та залізобетону, поясню-
ється тим, що в залежності від умов експлуатації і терміну служби конструкцій одночасно діє дуже багато чинників, 
що призводять до змін структури і властивостей матеріалів. Для більшості конструкцій, що стикаються з повітрям, 
карбонізація є характерним процесом, який послаблює захисні властивості бетону. Карбонізацію бетону може вик-
ликати не тільки вуглекислий газ, наявний у повітрі, але й інші кислі гази, що містяться в промисловій атмосфері. У 
процесі карбонізації вуглекислий газ повітря проникає в пори і капіляри бетону, розчиняється в поровой рідині і 
реагує з гидроалюмінатом окису кальцію, утворюючи слаборозчинний карбонат кальцію. Карбонізація знижує 
лужність яка міститься в бетонній вологі, що сприяє зниженню так званої пасивуючої (захисної) дії від лужних сере-
довищ і корозії арматури в бетоні. 
 Методи дослідження.Для визначення ступеня корозійного руйнування бетону (ступеня карбонізації, складу ново-
утворень, структурних порушень бетону) використовуються фізико-хімічні методи. Дослідження хімічного складу 
новоутворень, що виникли в бетоні під дією агресивного середовища, проводиться за допомогою диференційно-
термічного і рентгено структурного методів, які виконуються в лабораторних умовах на зразках, відібраних з експ-
луатованих конструкцій. 
Наукова новизна.Розвязання даної задачі складає актуальність роботи. Для експлуатованих конструкцій дуже важ-
ко визначити, скільки і яких хімічних елементів залишилося в поверхневому шарі і чи здатні вони далі продовжувати 
свою руйнівну дію. Оцінюючи небезпеку корозії бетонних і залізобетонних конструкцій, необхідно знати характери-
стики бетону: його щільність, пористість кількість пустот та ін. 
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Практична значемість. Визначення глибини карбонізації бетону визначають по зміні величини водневого показни-
ка рН. У разі якщо бетон сухий, змочують поверхню відколу чистою водою, якої повинно бути стільки, щоб на 
поверхні бетону не утворилася видима плівка вологи. Надлишок води видаляють чистим фільтрувальним папером. 
Вологий і повітряно-сухий бетон зволоження не вимагає. На скол бетону за допомогою крапельниці, або піпетки 
наносять 0,1% -ий розчин фенолфталеїну в етиловому спирті. При зміні рН від 8,3 до 14 забарвлення індикатора 
змінюється від безбарвного до яскраво-малинового. 
Результати. Таким чином, при виявленні ділянок конструкцій з підвищеним корозійним зносом, пов'язаним з місце-
вим (зосередженим) впливом агресивних чинників, рекомендується в першу чергу звертати увагу на наступні елеме-
нти і вузли конструкцій: опорні вузли кроквяних і підкроквяних ферм, поблизу яких розташовані водоприймальні 
воронки внутрішнього водостоку;верхні пояси ферм у вузлах приєднання до них аераційних ліхтарів, стійок вітро-
бойних щитів;верхні пояси підкроквяних ферм, уздовж яких розташовані ендови покрівель і т.д. 
Ключові слова. Бетон його довговічність,визначення карбонізації,руйнування арматури. 
Коверниченко Л.Н. Долговечность и определение степени коррозии железобетона  
Цель. Целью является исследование разрушения бетона в конструкциях при их эксплуатации под воздействием мно-
гих химических и физико-механичнеских факторов. К ним относятся неоднородность бетона, повышенные напряже-
ния в материале разного происхождения, что приводят к микроразрывам в материале, попеременное увлажнение и 
высушивание, периодические замораживания и оттаивания, резкие перепады температур, влияние солей и кислот, 
выщелачивания, нарушения контактов между цементным камнем и заполнителями, коррозия стальной арматуры, 
разрушения заполнителей под воздействием лугов цемента. Сложность изучения процессов и факторов, которые 
обусловливают разрушение бетона и железобетона, объясняется тем, что в зависимости от условий эксплуатации и 
срока службы конструкций одновременно действует очень много факторов, которые приводят к изменениям струк-
туры и свойств материалов. Для большинства конструкций 
Научная новизна. Решение данной задачи складывает актуальность работы. Для эксплуатируемых конструкций 
очень трудно определить, сколько и каких химических элементов остались в поверхностном слое и способны ли они 
дальше продолжать свое разрушительное действие. Оценивая опасность коррозии бетонных и железобетонных кон-
струкций, необходимо знать характеристики бетона : его плотность, пористость количество пустот и др.  
Практическая значимость. Определения глубины карбонизации бетона определяют по изменению величины водо-
родного показателя рН. В случае, если бетон сухой, смачивают поверхность откола чистой водой, которой должно 
быть столько, чтобы на поверхности бетона не образовалась видимая пленка влаги. Излишек воды удаляют чистой 
фильтровальной бумагой. Влажный и воздушно-сухой бетон увлажнения не требует. На скол бетона с помощью 
капельницы, или пипетки наносят 0,1% -й раствор фенолфталеина в этиловом спирте. При изменении рН от 8,3 до 14 
расцветки индикатора изменяется от бесцветного к ярко-малиновому. 
 Результаты. Таким образом, при выявлении участков конструкций с повышенным коррозийным износом, связан-
ным с местным (сосредоточенным) влиянием агрессивных факторов, рекомендуется в первую очередь обращать 
внимание на следующие элементы и узлы конструкций : опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вбли-
зи которых расположены водоприемные воронки внутреннего водостока; верхние пояса ферм в узлах присоединения 
к ним аэрационных фонарей, стоек ветроотбойных щитов; верхние пояса подстропильных ферм, вдоль которых рас-
положены ендовы кровли и так далее.  
Ключевые слова. Бетон его долговечность, определение карбонизации, разрушение арматуры. 
Kovernichenko LN. Durability and determining the degree of corrosion of reinforced concrete 
Goal. The aim is to study the destruction of concrete in structures during their operation under the influence of many 
chemical and physical-mechanical factors. These include heterogeneity of concrete, increased stresses in materials of 
different origins, leading to micro-fractures in the material, alternating wetting and drying, periodic freezing and thawing, 
sudden temperature changes, the influence of salts and acids, leaching, breaking contacts between cement stone and 
aggregates, corrosion Steel reinforcement, destruction of aggregates under the influence of cement meadows. The complexity 
of studying the processes and factors that cause the destruction of concrete and reinforced concrete is explained by the fact 
that, depending on the operating conditions and the service life of the structures, many factors simultaneously act, which lead 
to changes in the structure and properties of the materials. For most constructions 
Scientific novelty. The solution of this problem adds up to the urgency of the work. For exploited structures it is very 
difficult to determine how many and what chemical elements are left in the surface layer and whether they can continue their 
destructive effect. Assessing the danger of corrosion of concrete and reinforced concrete structures, it is necessary to know 
the characteristics of concrete: its density, porosity, the number of voids, 
Practical significance. Determination of the depth of carbonization of concrete is determined by the change in the pH value 
of the pH. In case the concrete is dry, wet the surface of the cut with clean water, which should be so much that no visible 
moisture film forms on the surface of the concrete. Excess water is removed with a clean filter paper. Wet and air-dry 
concrete does not require humidification. A 0.1% solution of phenolphthalein in ethanol is applied to the chipped concrete 
using a dropper or pipette. When the pH varies from 8.3 to 14, the color of the indicator changes from colorless to bright 
crimson.  
Results. Thus, when identifying areas of structures with increased corrosive wear associated with the local (concentrated) 
effect of aggressive factors, it is recommended to pay attention first and foremost to the following elements and structural 
units: support nodes of trusses and sub-trusses, near which are located water intake funnels of the internal drainage; The 
upper belts of the farms in the nodes of attaching to them aeration lanterns, racks of windbreaker shields; The upper belts of 
the trunks, along which the valley roofs are located, and so on. 
Keywords. Concrete its durability, t 
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________________________________ 
УДК 691.32 
Астахова Н.В. Влияние железистых добавок на прочность бетона 
Цель. Получение малоцементного бетона, обладающего высокой скоростью формирования физико-механических 
свойств, путем модификации его структуры активированными железистыми цеолитами минеральными комплекса-
ми, представляющими собой систему «FeO–Fe2O3–SiO2–CaO–CO2» различной степени дисперсности и железосили-
катным щелочным коллоидным раствором. 
Методы исследования. Методы математического моделирования - для исследования процессов формирования фи-
зико-механических свойств бетонов, стандартные и специальные методы для определения и исследования свойств 
бетона, статистический анализ - для обработки результатов экспериментов. 
Научная новизна. Определены закономерности формирования физико-механических свойств бетона, модифициро-
ванного активированными железистыми цеолитами минеральными комплексами, представляющими собой систему 
«FeO–Fe2O3–SiO2–CaO–CO2». 
Практическая значимость. Разработан состав бетона, модифицированый активированными железистыми цеолита-
ми минеральными комплексами, представляющими собой систему «FeO–Fe2O3–SiO2–CaO–CO2» различной степени 
дисперсности, и железосиликатным щелочным коллоидным раствором, обладающий повышенной скоростью фор-
мирования физико-механических свойств при пониженном содержании портландцемента, что позволяет снизить 
стоимость строительных изделий и конструкций и сократить затраты на ремонт зданий и сооружений. 
Результаты. Прочность при сжатии бетона зависит от водоцементного отношения, содержания мелкого заполнителя 
в смеси заполнителей и степени наполнения цементного камня активированным наполнителем. Получены математи-
ческие модели прочности бетона, учитывающие его состав и содержание активированного наполнителя при опти-
мальном содержании железосиликатного щелочного коллоидного раствора в цементе. При этом оптимальное содер-
жание активированного наполнителя в цементе составляет 20-30 % от его массы.  
Ключевые слова: бетон, прочность, активированный наполнитель, железосиликатный щелочной коллоидный рас-
твор, отходы ГОК, заполнители. 
Астахова Н.В. Вплив залізистих добавок на міцність бетону 
Мета. Одержання малоцементного бетону, що володіє високою швидкістю формування фізико-механічних власти-
востей, шляхом модифікації його структури активованими залізистими цеолітами мінеральними комплексами, що 
представляють собою систему “FeО-Fe2O3-SiO2-CaО-CO2” різноманітного ступеня дисперсності, і залізосилікатним 
лужним колоїдним розчином.  
Методи дослідження. Методи математичного моделювання - для дослідження процесів формування фізико-
механічних властивостей бетонів, стандартні і спеціальні методи для визначення і дослідження властивостей бетону, 
статистичний аналіз - для обробки результатів експериментів.  
Наукова новизна. Визначені закономірності формування фізико-механічних властивостей бетону, модифікованого 
активованими залізистими цеолітами мінеральними комплексами, що представляють собою систему “FeО-Fe2O3-
SiO2-CaО-CO2”.  
Практична значимість. Розроблений склад бетону, модифікований активованими залізистими цеолітами мінераль-
ними комплексами, що представляють собою систему “FeО-Fe2O3-SiO2-CaО-CO2” різноманітного ступеня дисперс-
ності, і залізосилікатним лужним колоїдним розчином, що володіє підвищеною швидкістю формування фізико-
механічних властивостей при зниженому вмісті портландцементу, що дозволяє знизити вартість будівельних виробів 
і конструкцій і скоротити витрати на ремонт будівель і споруд.  
Результати. Міцність при стиску бетону залежить від водоцементного відношення, вмісту дрібного заповнювача в 
суміші заповнювачів і ступеня наповнення цементного каменю активованим наповнювачем. Отримані математичні 
моделі міцності бетону, що враховують його склад і вміст активованого наповнювача при оптимальному вмісті залі-
зосилікатного лужного колоїдного розчину в цементі. При цьому оптимальний вміст активованого наповнювача в 
цементі складає 20-30 % від його маси. 
Ключові слова: бетон, міцність, активований наповнювач, залізосилікатний лужний колоїдний розчин, відходи ГЗК, 
заповнювачі. 
Astakhova N.V. Influence of ferrous admixtures on concrete strength 
Objective. Obtaining of low cement castable with high generation rate of physical and mechanical properties by modification 
its structure with activated ferrous zeolites in mineral complexes and with the ferrous silicate alkaline colloidal solution. The 
complexes represent «FeO–Fe2O3–SiO2–CaO–CO2» system with different dispersiveness degree.  
Research methods. Methods of mathematic simulation were used for the research of the generation of physical and me-
chanical concretes’ properties. The standard and special methods were used to define and research concrete properties. The 
statistic analysis was practiced for the elaboration of the test results. 
Academic novelty. The mechanism of the of physical and mechanical concrete properties’ generation is defined. The con-
crete was modified with activated ferrous zeolites in mineral complexes which represent «FeO–Fe2O3–SiO2–CaO–CO2» sys-
tem. 
Practical implications. It is produced the concrete composition activated with ferrous zeolites in mineral complexes and 
with the ferrous silicate alkaline colloidal solution. The complexes represent «FeO–Fe2O3–SiO2–CaO–CO2» system with 
different dispersiveness degree. It is characterized with high generation rate of physical and mechanical properties with re-
duced content of Portland cement. It allows to decrease the cost of the construction products and structures and to shorten 
repair expenses. 
Results. While concrete pressing the durability depends on the water cement ratio, content of fine aggregate in the aggregate 
mixture and filling ratio of the cement brick with the activated aggregate. The mathematic models of the concrete durability 
are obtained. It is taken into account the composition and the content of the activated aggregate at desired content of ferrous 
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silicate alkaline colloidal solution in the cement. Moreover, the desired content of the activated aggregate in the cement is 20-
30 % in its mass. 
Key words: concrete, durability, activated aggregate, ferrous silicate alkaline colloidal solution, MODC wastes and aggre-
gates.  
________________________________ 
УДК 681.58:001.57 
Мацуй А.М., Кондратець В.О. Синтез квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в піс-
ковому жолобі односпірального класифікатора 
Мета. Метою даної роботи є розробка підходу автоматизованого керування подрібненням руди кульовими млинами 
з оптимізацією динаміки вирівнювання розрідження пульпи на початковій ділянці барабана технологічного агрегату. 
Великі витрати при подрібненні бідних залізних руд у перших стадіях в значній мірі викликані відсутністю інформа-
ції відносно певних технологічних процесів, до яких можливо віднести і розрідження пульпи у пісковому жолобі 
односпірального класифікатора, де недостатньо вивчалися засоби керування цим параметром. 
Методи дослідження. Не розглядалося автоматичне керування розрідженням пульпи у пісковому жолобі односпіра-
льного класифікатора, яке б сприяло створенню і підтриманню умов розрідження пульпи в технологічному агрегаті, 
що гарантувало б значне підвищення ефективності роботи куль і не допускало б перевитрати електричної енергії, 
куль і футеровки з одночасним підвищенням продуктивності по готовому продукту.  
Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є синтез квазіінваріантної слідку-
ючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора з пошуком опти-
мальної структури та параметрів динамічних ланок з врахуванням меж і характеру зміни вхідних діянь. 
Практична значимість. Показано, що слідкуючу систему доцільно реалізувати на базі виконавчого механізму з аси-
нхронним двофазним електродвигуном змінного струму та тиристорного перетворювача частоти, редуктора, пере-
творювального механізму, двосідлового клапана, відрізка магістральної труби і витратоміра, які відрізняються висо-
кою надійністю. Отримані аналітичні залежності між сигналами та параметрами системи відкривають шляхи реалі-
зації автоматичного регулятора. Недостатня вивченість цих зв’язків стримує розробку ефективних систем автомати-
чного керування даними процесами, що приводить до значних економічних збитків. 
Результати. Створена квазіінваріантна слідкуюча система стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпіра-
льного класифікатора, у якій реалізовано додатковий вплив за задавальним діянням, що в експлуатаційних умовах підви-
щує точність, практично гарантуючи рівність вихідного і вхідного сигналів, забезпечуючи умови ефективної роботи куль-
ового млина. 
Ключові слова: пісковий жолоб, густина пісків, стабілізація, квазіінваріантна система 
УДК 681.58:001.57 
Мацуй А.Н., Кондратец В.А. Синтез квазиинвариантной следящей системы стабилизации разжижения пульпы в 
песковом желобе односпирального классификатора 
Цель. Целью данной работы является разработка подхода автоматизированного управления измельчением руды 
шаровыми мельницами с оптимизацией динамики выравнивания разжижения пульпы в начальном участке барабана 
технологического агрегата. Большие расходы при измельчении бедных железных руд в первых стадиях в значитель-
ной мере вызваны отсутствием информации относительно некоторых технологических процессов, к которым можно 
отнести и разжижение пульпы в песковом желобе односпирального классификатора, где недостаточно изучались 
средства управления этим параметром. 
Методы исследования. Не рассматривалось автоматическое управление разжижением пульпы в песковом желобе 
односпирального классификатора, которое бы способствовало созданию и поддержанию условий разжижения пуль-
пы в технологическом агрегате, что гарантировало бы значительное повышение эффективности работы шаров и не 
допускало бы перерасхода электроэнергии, шаров и футеровки с одновременным повышением производительности 
по готовому продукту. 
Научная новизна. Решение данной задачи составляет актуальность работы. Ее целью является синтез квазиинвари-
антной следящей системы стабилизации разжижения пульпы в песковом желобе односпирального классификатора с 
поиском оптимальной структуры и параметров динамических звеньев с учетом границ и характера изменения вход-
ных воздействий. 
Практическая значимость. Показано, что следящую систему целесообразно реализовать на базе исполнительного 
механизма с асинхронным двухфазным электродвигателем переменного тока и тиристорного преобразователя часто-
ты, редуктора, преобразующего механизма, двухседельного клапана, отрезка магистральной трубы и расходомера, 
которые отличаются высокой надежностью. Полученные аналитические зависимости между сигналами и парамет-
рами системы открывают пути реализации автоматического регулятора. Недостаточная изученность этих связей 
сдерживает разработку эффективных систем автоматического управления данными процессами, что приводит к зна-
чительным экономическим убыткам. 
Результаты. Созданная квазиинвариантная следящая система стабилизации разжижения пульпы в песковом желобе 
односпирального классификатора, в которой осуществлено дополнительное влияние по задающему воздействию, 
что в эксплуатационных условиях повышает точность, практически гарантируя равенство выходного и входного 
сигналов, обеспечивая условия эффективной работы шаровой мельницы. 
Ключевые слова: песковый желоб, плотность песков, стабилизация, квазиинвариантная система 
Matsui A., Kondratets V. Synthesis of a quasiinvariant tracking system for the stabilization of pulp liquefaction in a gutter 
of a single-spiral classifier 
Purpose. The aim of this work is to develop an approach for automated control of ore grinding by ball mills with 
optimization of dynamics of equalization of pulp liquefaction in the initial section of the drum of the process unit. The high 
costs for the grinding of poor iron ores in the first stages are largely due to the lack of information on certain technological 



Анотації 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 208 

processes, which include the liquefaction of pulp in the sand chute of a single-spiral classifier, where the means of controlling 
this parameter have not been sufficiently studied. 
Methods of research. The automatic control of the pulp liquefaction in the sand chute of a single-spiral classifier was not 
considered, which would facilitate the creation and maintenance of pulp liquefaction in the processing unit, which would 
guarantee a significant increase in the efficiency of the balls and would not allow the consumption of energy, balls and lining, 
while increasing the productivity of the finished product. 
Scientific novelty. The solution of this task is the relevance of the work. Its purpose is to synthesize a quasiinvariant tracking 
system for stabilizing the pulp liquefaction in the sand chute of a single-spiral classifier with the search for the optimal 
structure and parameters of the dynamic links, taking into account the boundaries and nature of the changes in the input 
effects. 
Practical significance. It is shown that the tracking system is expediently implemented on the basis of an actuator with an 
asynchronous two-phase AC motor and a thyristor frequency converter, a reducer, a conversion mechanism, a two-seat valve, 
a length of a main pipe and a flow meter that are highly reliable. The obtained analytical dependences between the signals 
and the parameters of the system open the ways of realization of the automatic regulator. Insufficient knowledge of these 
links prevents the development of effective systems of automatic data management processes, which leads to significant 
economic losses. 
Results. The quasiinvariant tracking system for stabilization of pulp liquefaction in a sand chute of a single-spiral classifier 
has been developed, in which additional influence on the mastering effect has been carried out, which improves accuracy in 
operating conditions, practically guaranteeing the equality of the output and input signals, ensuring the conditions for 
efficient operation of the ball mill. 
Keywords: Sand chute, sand density, stabilization, quasiinvariant system 
________________________________ 
УДК 004.67 
Музика І.В., Кузнєцов Д.І. Інформаційна система енергоменеджменту побутової техніки у системах типу «Інтелек-
туальний дім»   
Мета. Метою роботи є розробка інформаційної системи енергоменеджменту у промисловому і приватному секторі, 
який являє собою постійну діяльність, направлену на енергозбереження, яке ґрунтується на перевірці, що враховує 
моніторинг і вимірювання, внутрішні аудити та коригувальну діяльність, а також включає розробку та впровадження 
новітніх енергозберігаючих заходів і інформаційних систем. Системи «Інтелектуальний дім» дають змогу, у автома-
тичному режимі, виконувати управління енергозабезпеченням, опаленням, вентиляцією, кондиціюванням тощо. У 
свою чергу, наявність сучасних бездротових технології дозволяють власнику будинку вести енергомоніторинг будь-
якого електрообладнання. На даний момент існуючі розробки та технологічні рішення, щодо автоматичного енеро-
гообліку побутової техніки вимагають наявності спеціалізованих блоків або видів побутової техніки з інтегрованими 
елементами діагностики, що є досить дорогим рішення для упровадження у систему «Інтелектуальний дім».  
Методи дослідження. У даній статті авторами запропоновано метод енергоменджменту побутової техніки на основі 
спектрального аналізу електромережі у якій працюють побутові прилади з асинхронними двигунами. 
Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Запропоновані методи є актуальними адже 
дозволяють виконувати непрямий енергомоніторинг побутової техніки. 
Практична значимість. Завдяки виконанню автоматизації на снові запропонованого підходу кожна частина інфор-
маційної системи працює злагоджено з іншими, у оптимальному режимі, що дозволяє економити час та гроші. Окрім 
виконання функції контролю та забезпечення комфортних умов перебування у приміщенні, на даний момент, перс-
пективним шляхом досліджень систем «Інтелектуальний дім» є енергоменджмент побутової техніки, опалювального 
обладнання тощо. Наприклад, визначення надмірного споживання енергії електрокотлом, яке відрізняється від вста-
новленого, неправильної роботи або роботи у аварійних режимах побутової техніки, що призводить до підвищеного 
споживання електроенергії. 
Результати. Використання запропонованого підходу також, додатково, дозволить виконувати непряму діагностику 
та ідентифікацію будь-якого побутового обладнання елементом якого є асинхронний двигун, що дозволяє зменшити 
витрати коштів на використання спеціалізованого обладнання, а також спростити логіку управляння інформаційною 
системою «Інтелектуальний дім». 
Ключові слова: інтелектуальний дім, енергоменджмент, асинхронних двигун, інформаційна система, спектр-
струмовий аналіз, побутова техніка. 
Muzyka I., Kuznetsov D. information system household equipment in energy management systems such as «smart house» 
Goal. The aim is to develop an information system of energy management in the industrial and private sectors, which is a 
constant activity aimed at energy conservation, based on testing, that allows monitoring and measurement, internal audits and 
corrective activities, and includes the development and implementation of new energy efficiency measures and information 
systems. Systems "Smart House" enable, automatically, perform energy management, heating, ventilation, air conditioning 
and more. In turn, the availability of advanced wireless technologies allow home owners to conduct energy monitoring any 
electrical equipment. Currently existing design and technological solutions for automatic energy accounting appliances re-
quire specialized units or types of appliances with integrated diagnostic elements, which is rather expensive solution for im-
plementing the system of "smart house". 
Research methods. In this article, the authors proposed a method energy management appliances based on spectral analysis 
grid in which the appliances work with induction motors. 
Scientific novelty. Solving this problem is of relevance. The methods are important because allow indirect energy monitor-
ing appliances. 
The practical significance. Through the implementation of automation at every reconnecting the proposed approach of the 
information system works in concert with others, in optimal mode, which saves time and money. In addition to executing 
control and comfort stay indoors for the moment, by promising research systems "Smart House" is energy management ap-
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pliances, heating equipment and more. For example, the excessive consumption Electric, which differs from established, 
malfunction or work in the emergency operation of household appliances, which leads to increased power consumption. 
Results. Using the proposed approach and, in addition, will perform indirect diagnosis and identification of any household 
equipment element, the induction motor that can reduce the cost of funds for the use of specialized equipment, and simplify 
the logic of management information system "smart house". 
Keywords: intellectual house, energy management, asynchronous motor, information system, analysis overcurrent-range 
appliances. 
________________________________ 
УДК 004.67 
Музика І.В., Кузнєцов Д.І. Информационная система энергоменеджмента бытовой техники в системах типа «Ин-
теллектуальный дом» 
Цель. Целью работы является разработка информационной системы энергоменеджмента в промышленном и част-
ном секторе, который представляет собой постоянную деятельность, направленную на энергосбережение, основан-
ное на проверке, учитывающий мониторинг и измерения, внутренние аудиты и корректирующую деятельность, а 
также включает разработку и внедрение новейших энергосберегающих мероприятий и информационных систем. 
Системы «Интеллектуальный дом» позволяют, в автоматическом режиме, выполнять управление энергообеспечени-
ем, отоплением, вентиляцией, кондиционированием и тому подобное. В свою очередь, наличие современных бес-
проводных технологии позволяют владельцу дома вести энергомониторинга любого электрооборудования. На дан-
ный момент существующие разработки и технологические решения, относительно автоматического энергоучета 
бытовой техники требуют наличия специализированных блоков или видов бытовой техники с интегрированными 
элементами диагностики, является достаточно дорогим решения для внедрения в систему «Интеллектуальный дом». 
Методы исследования. В данной статье авторами предложен метод энергоменджмента бытовой техники на основе 
спектрального анализа электросети в которой работают бытовые приборы с асинхронными двигателями. 
Научная новизна. Решение данной задачи составляет актуальность работы. Предложенные методы актуальны ведь 
позволяют выполнять непрямой энергомониторинга бытовой техники. 
Практическая значимость. Благодаря выполнению автоматизации на основе предложенного подхода каждая часть 
информационной системы работает слаженно с другими, в оптимальном режиме, что позволяет экономить время и 
деньги. Кроме выполнения функции контроля и обеспечения комфортных условий пребывания в помещении, на 
данный момент, перспективным путем исследований систем «Интеллектуальный дом» является энергоменджмент 
бытовой техники, отопительного оборудования и тому подобное. Например, чрезмерного потребления энергии элек-
трокотлом, которое отличается от установленного, неправильной работы или работы в аварийных режимах бытовой 
техники, что приводит к повышенному потреблению электроэнергии. 
Результаты. Использование предложенного подхода также, дополнительно, позволит выполнять косвенную диагно-
стику и идентификацию любого бытового оборудования элементом которого является асинхронный двигатель, что 
позволяет уменьшить затраты средств на использование специализированного оборудования, а также упростить 
логику Управления информационной системой «Интеллектуальный дом». 
Ключевые слова: интеллектуальный дом, энергоменджмент, асинхронных двигатель, информационная система, 
спектр-токовый анализ, бытовая техника. 
________________________________ 
УДК 519. 95:621.3 
Рудь Ю.С., Белоножко В.Ю. Разработка метода формального описания структуры технологических систем   
Технологические системы современных промышленных предприятий относятся к классу  сложных систем. Для 
проектирования, изготовления и эксплуатации сложных систем необходимо иметь средства для ее описания, кото-
рые позволят изобразить многообразие состояний системы в пространстве и времени с помощью той или иной ин-
формационной системы отсчета. Описание системы - это идентификация ее определяющих элементов и подсистем, 
их взаимосвязей, целей, функций и ресурсов, т.е. описание допустимых состояний системы.   
Целью формализованного описания структуры технологических систем является представление имеющихся дан-
ных об элементном составе системы и взаимодействии этих элементов, а также о процессах, происходящих в систе-
ме в виде специальных формальных объектов, удобных для проведения над ними вычислительных и имитационных 
экспериментов на ЭВМ. Выбор формализованного языка, учитывающего особенности технологических систем, яв-
ляется основной задачей начального этапа проектирования.  
На основе аналитического анализа известных исследований разработан метод формального описания структуры 
сложных технологических систем, обладающий достаточной точностью и пригодный для практического примене-
ния.  
Научно обоснованный метод формального описания структуры сложных технологических систем основан на ис-
пользовании принципа декомпозиции. Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет рассматривать любую 
исследуемую систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем, которые, в свою очередь, 
также могут быть расчленены на части - подсистемы или элементы. Исходная система располагается на нулевом 
иерархическом уровне. После её расчленения получаются подсистемы первого уровня. Расчленение этих подсистем 
или некоторых из них приводит к появлению подсистем второго уровня и т.д. Согласно принципу декомпозиции 
предполагается, что для каждой системы существует не менее одного способа ее декомпозиции. Способ декомпози-
ции определяется выбором размеров подсистем и глубиной ее расчленимости.   
Применение на практике разработанного нами метода позволяет решить задачу формального описания структуры 
сложных технологических систем абстрактными символами и задачу обратного преобразования полученных урав-
нений с целью построения структурных схем систем, обеспечивает оценку иерархического уровня структуры и уп-
рощение обработки информации о системе на ЭВМ. 
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Ключевые слова: технологические системы, подсистема, элементы системы, структура, описание структуры, прин-
цип декомпозиции, иерархический уровень. 
Рудь Ю.С., Белоножко В.Ю. Розробка методу формального опису структури технологічних систем 
Технологічні системи сучасних промислових підприємств відносяться до класу складних систем. Для проектуван-
ня, виготовлення і експлуатації складних систем необхідно мати засоби для її опису, які дозволять зобразити 
різноманіття станів системи в просторі і часі за допомогою тієї чи іншої інформаційної системи відліку. Опис систе-
ми - це ідентифікація її визначальних елементів і підсистем, їх взаємозв'язків, цілей, функцій і ресурсів, тобто опис 
допустимих станів системи.  
Метою формалізованого опису структури технологічних систем є представлення наявних даних про елементний 
склад системи і взаємодії цих елементів, а також про процеси, що відбуваються в системі, у вигляді спеціальних 
формальних об'єктів, зручних для проведення над ними обчислювальних та імітаційних експериментів на ЕОМ. 
Вибір формалізованої мови, яка враховує особливості технологічних систем, є основним завданням початкового 
етапу проектування.  
На основі аналітичного аналізу відомих досліджень розроблено метод формального опису структури складних 
технологічних систем, що має достатню точністю і придатний для практичного застосування.  
Науково обґрунтований метод формального опису структури складних технологічних систем ґрунтується на 
використанні принципу декомпозиції. Декомпозиція, як процес розчленування, дозволяє розглядати будь-яку 
досліджувану систему як складну, що складається з окремих взаємопов'язаних підсистем, які, у свою чергу, також 
можуть бути розчленовані на частини – підсистеми або елементи. Вихідна система розташовується на нульовому 
ієрархічному рівні. Після її розчленування виходять підсистеми першого рівня. Розчленування цих підсистем або 
деяких з них приводить до появи підсистем другого рівня і т. д. Згідно з принципом декомпозиції передбачається, що 
для кожної системи існує не менше одного способу її декомпозиції. Спосіб декомпозиції визначається вибором 
розмірів підсистем і глибиною її розділення.  
Застосування на практиці розробленого нами методу дозволяє вирішити завдання формального опису структури 
складних технологічних систем абстрактними символами і завдання зворотного перетворення отриманих рівнянь з 
метою побудови структурних схем систем, забезпечує оцінку ієрархічного рівня структури, та спрощення обробки 
інформації про систему на ЕОМ. 
Ключові слова: технологічні системи, підсистема, елементи системи, структура, опис структури, принцип 
декомпозиції, ієрархічний рівень. 
Rud'Yu. S., Belonozhko V. Yu. Development of methods for formal description structure technological systems 
Technological systems of modern industrial enterprises belong to a class of complex systems. For the design, manufacture 
and operation of complex systems must have the means to describe it, which will represent the diversity of states of the sys-
tem in space and time with the help of reference system information. Description of the system - it is the identification of its 
defining elements and sub-systems, their relationships, objectives, functions and resources, i.e. description of possible states 
of the system.  
The goal of the formalized description of the structure of technological systems is the representation of the available data on 
the elemental composition of the system and the interaction of these elements, as well as the processes occurring in the sys-
tem in the form of special formal objects, convenient for carrying out on them of computer and simulation experiments on a 
computer. The choice of a formal language taking into account features of technological systems is the main objective of the 
initial design stage.  
Based on the analytical analysis of the known research has developed a method of formal description of the structure of 
complex systems with sufficient accuracy and suitable for practical application.  
Scientific method the formal description of the structure of complex systems based on the use of the decomposition principle. 
Decomposition, as a process of dismemberment, allows us to consider any of the investigated system as a complex consist-
ing of separate interconnected subsystems, which, in turn, can be decomposed in two parts, subsystems or elements. The 
source system is at the zero level of the hierarchy. After the dismemberment of the obtained subsystems of the first level. The 
dismemberment of these subsystems or some of them leads to subsystems of the second level, etc. According to the principle 
of decomposition, it is assumed that for each system there is at least one way of its decomposition. The method of decompo-
sition is determined by selecting the sizes of the subsystems and the depth of her division.  
The practical application of the method we have developed allows to solve the problem of the formal description of struc-
tures of complex systems of abstract symbols and the inverse problem of transforming the resulting equations to build the 
structural diagrams of the systems, provides an assessment of a hierarchical level structure and simplify the handling of sys-
tem information on a computer. 
Keywords: technological system, subsystem, system components, structure, description of the structure, the principle of 
decomposition, hierarchical level. 
________________________________ 
УДК 622.7 
Кривенко Ю.Ю., Кривенко А.Ю. Моделирование разделения железорудного сырья в аппаратах седиментационно-
го типа 
Актуальность. Определение параметров потоков, формирующихся в чане дешламатора, позволяет прогнозировать 
эффективность процесса в зависимости от физико-механических свойств исходного сырья и его гранулометрическо-
го состава. Определяя скорость частиц твердой фазы пульпы исходного сырья, становится возможным выяснить их 
поведение и соответственно определить прогнозные показатели такие как: масса песков, высота слоя песков, плот-
ность сгущенного и осветленного продукта. Это позволит выбрать технологические параметры, на основании кото-
рых будут обеспечены как максимальное содержание полезного компонента в сгущенном продукте, так и мини-
мальное содержание его в сливе. 
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Постановка задач. Целью данной работы является усовершенствование методики моделирование разделения желе-
зорудного сырья  в аппаратах седиментационного типа, что позволяет прогнозировать сепарационные характеристи-
ки аппарата и изменять их в зависимости от технологических нагрузок на дешламатор. 
Результаты. С использованием радиальной подачи исходного материала при достижении  некоторой минимальной 
скорости пульпы в струе, начинает ощущаться  действие на частицы железорудного сырья сил гравитации, что при-
водит к его разделению. Вместе с тем, частицы, которые покидают струю пульпы, и оказываются ниже этой струи, 
могут только осаждаться. Частицы, покинувшие струю, и оказавшиеся выше, могут только подниматься. В против-
ном случае, частицы вновь попадают в струю пульпы, где происходит их перемешивание. За пределами дальнобой-
ности струи наблюдается обычное гравитационное разделение железорудного сырья в ванне дешламатора.  
Выводы. Изучая массоперенос внутри дешламатора и, как следствие, образование сгущенного продукта и слива с 
определенными характеристиками, возможно прогнозировать сепарационные характеристики аппарата и изменять 
их в зависимости от технологических нагрузок на дешламатор.  
Ключевые слова: дешламатор, исходное питание дешламатора, поток пульпы, гравитационное разделение, сгущен-
ный продукт. 
Кривенко Ю.Ю., Кривенко А.Ю. Моделювання розподілу залізорудної сировини в апаратах седиментаційного 
типу 
Актуальність. Визначення параметрів потоків, що формуються в чані дешламатора, дозволяє прогнозувати 
ефективність процесу залежно від физико-механических властивостей початкової сировини і його гранулометрично-
го складу. Визначаючи швидкість часток твердої фази пульпи початкової сировини, стає можливим з'ясувати їх 
поведінку і відповідно визначити прогнозні показники такі як: маса пісків, висота шару пісків, щільність продукту, 
що згущує і освітленого. Це дозволить вибрати технологічні параметри, на підставі яких будуть забезпечений як 
максимальний зміст корисного компонента в продукті, що згущує, так і мінімальний зміст його в сливі. 
Постановка завдань. Метою цієї роботи є удосконалення методики моделювання розподілу залізорудної сировини 
в апаратах седиментаційного типу, що дозволяє прогнозувати характеристики сепарацій апарату і змінювати їх за-
лежно від технологічних навантажень на дешламатор. 
Результати. З використанням радіальної подачі початкового матеріалу досягши  деякої мінімальної швидкості пуль-
пи в струмені, починає відчуватися  дія на частки залізорудної сировини сил гравітації, що призводить до його 
розподілу. В той же час, частки, які покидають струмінь пульпи, і виявляються нижче за цей струмінь, можуть 
тільки осідати. Частки, що покинули струмінь, і що виявилися вище, можуть тільки підніматися. Інакше, частки зно-
ву потрапляють в струмінь пульпи, де відбувається їх перемішування. За межами далекобійності струменя 
спостерігається звичайний гравітаційний розподіл залізорудної сировини у ванні дешламатора.  
Висновки. Вивчаючи масоперенос усередині дешламатора і, як наслідок, утворення продукту, що згущує, і зливу з 
певними характеристиками, можливо прогнозувати характеристики сепарацій апарату і змінювати їх залежно від 
технологічних навантажень на дешламатор.  
Ключові слова: дешламатор, початкове живлення дешламатора, потік пульпи, гравітаційний розподіл, продукт, що 
згущує. 
________________________________ 
УДК 622.273.22 
І.П. Кушнерьов, Ю.Ю. Кривенко Технологія відпрацювання потужних крутоспадних рудних покладів 
Актуальність. Найбільш перспективними системами розробки рудних покладів в Криворізькому басейні є системи з 
відкритим очисним простором, які, на перевагу від систем з обваленням, дозволяють зменшити втрати та засмічення 
руди за рахунок того, що більш ніж 30% балансових запасів виймальної одиниці випускаються практично чистими. 
Чим більше об’єм камери, тим кращі показники добування по системі розробці. Обов’язковою умовою застосування 
камерних систем - це природна стійкість руди та оточуючих порід, або ж технологічне штучне виконання ряду захо-
дів по підвищенню стійкості оголень конструктивних елементів системи розробки. Аналіз робіт показує, що мало 
досліджень виконано щодо можливості застосування камерних систем і в подальшому на глибоких горизонтах ряду 
рудних шахт. Недостатньо нових заходів по підвищенню стійкості оголень в камерах та ціликів, зниженню тривало-
сті існування підземних конструкцій за рахунок інтенсифікації випуску та доставки рудної маси, і покращенню пока-
зників вилучення її при цьому. Практика показує, що на досягнутих глибинах шахт за умов незабезпечення стійкості 
конструктивних елементів, існує відмова від ефективних камерних систем розробки на користь систем з обваленням, 
які гірші за показниками вилучення рудної маси. 
Результати. Спосіб розробки родовищ дозволяє знизити витрати на проведення підготовчо-нарізних робіт за раху-
нок ефективних схем розбурювання масиву, оригінальних конструкцій днища блоку та компенсаційного простору. 
Оптимальна технологія відпрацювання міжкамерного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження руди. 
Технологічна схема відпрацювання запасів блоку розширює область застосування камерних систем розробки.  
Висновки. З глибиною на шахтах Криворізького басейну спостерігається відмова від ефективних у порівнянні з 
системами з обваленням камерних систем розробки. Це пов’язано з активними негативними проявами гірського тис-
ку, вимушеним прийняттям збільшених розмірів ціликів та зменшенням камерних запасів, які відпрацьовуються з 
незначними втратами, і засміченням у порівнянні з ціликами. Запропонована технологічна схема відпрацювання 
запасів блоку розширює область застосування камерних систем розробки. Впровадження цієї технології дозволяє 
знизити витрати на проведення підготовчо-нарізних робіт за рахунок ефективних схем розбурювання масиву, оригі-
нальних конструкцій днища блоку та компенсаційного простору. Оптимальна технологія відпрацювання міжкамер-
ного цілика дає можливість знизити втрати та розубоження руди. 
Ключові слова: системи з відкритим очисним простором, міжкамерні цілики, обвалення руди, випуск та доставки 
рудної маси. 
И.П. Кушнерев, Ю.Ю. Кривенко Технология отработки мощных крутопадающих рудных залежей 
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Актуальность. Наиболее перспективными системами разработки рудных залежей в Криворожском бассейне явля-
ются системы с открытым очистным пространством, которые преимущественно от систем с обрушением позволяют 
уменьшить потери и засорение руды за счет того, что более 30% балансовых запасов выемочной единицы выпуска-
ются практически чистыми. Чем больше объем камеры, тем лучше показатели добычи по системе разработке. Обяза-
тельным условием применения камерных систем - это естественная устойчивость руды и окружающих пород, или 
технологическое искусственное выполнения ряда методов по повышению устойчивости обнажений конструктивных 
элементов системы разработки. Анализ работ показывает, что недостаточно исследований выполнено в отношении 
возможности применения камерных систем на глубоких горизонтах ряда рудных шахт. Недостаточно мер по повы-
шению устойчивости обнажений в камерах и целиков, снижению длительности существования подземных конст-
рукций за счет интенсификации выпуска и доставки рудной массы, и улучшению показателей ее извлечения при 
этом. Практика показывает, что на достигнутых глубинах шахт в условиях недостаточной устойчивости конструк-
тивных элементов, существует вероятность отказа от эффективных камерных систем разработки в пользу систем с 
обрушением, которые хуже по показателям извлечения рудной массы. 
Результаты. Способ разработки месторождений позволяет снизить затраты на проведение подготовительно-
нарезных работ за счет эффективных схем разбуривания массива, оригинальных конструкций днища блока и ком-
пенсационного пространства. Оптимальная технология отработки межкамерного целика дает возможность снизить 
потери и розубоживание руды. Технологическая схема отработки запасов блока расширяет область применения ка-
мерных систем разработки. 
Выводы. С глубиной на шахтах Криворожского бассейна наблюдается отказ от эффективных, по сравнению с сис-
темами с обрушением, камерных систем разработки. Это связано с активными проявлениями горного давления и 
вынужденным принятием увеличенных размеров целиков, и уменьшением камерных запасов. Технологическая схе-
ма отработки запасов блока расширяет область применения камерных систем разработки. Внедрение этой техноло-
гии позволяет снизить затраты на проведение подготовительно-нарезных работ за счет эффективных схем разбури-
вания массива, оригинальных конструкций днища блока и компенсационного пространства. Оптимальная техноло-
гия отработки межкамерного целика дает возможность снизить потери и засорение руды. 
Ключевые слова: системы с открытым очистным пространством, межкамерные целики, обрушение руды, выпуск и 
доставка рудной массы. 
________________________________ 
УДК 621.5 
Гуливец А.А., Олейник С.Ю., Ильченко Р.А. Влияние характеристик ветрового потока и параметров ротора вет-
родвигателя на него энергетические параметры 
Цель. Цель исследования – установить в общем виде зависимости энергетических параметров горизонтально-осевых 
и вертикально-осевых ветродвигателей от параметров ветрового потока и параметров их роторов.  
Методы исследования. Метод исследования – аналитический.  
Научная новизна. Установлены в общем виде зависимости энергетических параметров горизонтально-осевых и 
вертикально-осевых ветродвигателей от параметров ветрового потока и параметров роторов ветродвигателей.  
Практическая ценность. Установленные зависимости необходимые для определения критериев подобия рабочих 
процессов натурных образцов ветродвигателей и их физических моделей и эффективного проведения эксперимен-
тальных исследований на их физических моделях.  
Результаты. Анализом процесса обтекания ветровым потоком лопастей горизонтально-осевого и вертикально-
осевого ВД установлено, что его основной параметр – мощность Рр является функцией параметров ветрового потока 
и параметров ВД: скорости ветра , плотности  и кинематической вязкости  воздуха, коэффициента подъемной 
силы Cy, коэффициента силы лобового сопротивления Cx, коэффициента боковой силы Cz, коэффициента силы давки 
на тыльный бок лопасти при обращении вертикально-осевого ротора Cq, коэффициента силы лобового давления на 
траверсе вертикально-осевого ротора CxT, диаметра ротора D, длины лопасти l, хорды лопасти b, угла установки ло-
пасти , угла атаки , площади лопасти S, площади обмаха ротора SP, количества лопастей n, угловой скорости ро-
тора ω, шероховатости поверхностей лопасти Rz. 
Кроме мощности важной характеристикой ВЕУ есть пусковая скорость ветра ВД n, от которой зависит также коли-
чество электрической энергии, которую вырабатывает установка за год, кроме названных параметров зависит и от 
моментов инерции ротора ВД Ір и момента инерции ротора электрического генератора Іг. 
На основе детального анализа процесса обтекания ветровым потоком лопастей роторов горизонтально-осевого и 
вертикально-осевого ветродвигателей установленные в общем виде зависимости мощности и пусковой скорости 
ветродвигателей от параметров ветрового потока и параметров их роторов. Полученные зависимости необходимые 
для определения критериев подобия рабочих процессов натурных образцов ветродвигателей и их физических моде-
лей и для выбора рациональных параметров ветродвигателей. 
Ключевые слова: ветровой поток, ветроэлектрическая установка, ветродвигатель, ротор, лопасть, аэродинамика. 
УДК 621.5 
Гулівець О.А., Олійник С.Ю., Ільченко Р.А. Вплив характеристик вітрового потоку і параметрів ротора вітродви-
гуна на його енергетичні параметри 
Мета. Мета дослідження – установити у загальному виді залежності енергетичних параметрів горизонтально-
осьових і вертикально-осьових вітродвигунів від параметрів вітрового потоку та параметрів їх роторів. 
Методи дослідження. Метод дослідження – аналітичний. 
Наукова новизна. Установлені в загальному виді залежності енергетичних параметрів горизонтально-осьових та 
вертикально-осьових вітродвигунів від параметрів вітрового потоку і параметрів роторів вітродвигунів. 
Практична значимість. Установлені залежності необхідні для визначення критеріїв подібності робочих процесів 
натурних зразків вітродвигунів та їх фізичних моделей і ефективного проведення експериментальних досліджень на 
їх фізичних моделях. 
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Результати. Аналізом процесу обтікання вітровим потоком лопатей горизонтально-осьового та вертикально-
осьового ВД установлено, що його основний параметр – потужність Рр є функцією параметрів вітрового потоку та 
параметрів ВД: швидкості вітру , густини  та кінематичної в’язкості  повітря, коефіцієнта підйомної сили Cy, 
коефіцієнта сили лобового опору Cx, коефіцієнта бокової сили Cz, коефіцієнта сили тиску на тильний бік лопаті при 
обертанні вертикально-осьового ротора Cq, коефіцієнта сили лобового тиску на траверсу вертикально-осьового рото-
ра CxT, діаметра ротора D, довжини лопаті l, хорди лопаті b, кута установки лопаті , кута атаки , площі лопаті S, 
площі обмаху ротора SP, кількості лопатей n, кутової швидкості ротора ω, шорсткості поверхонь лопаті Rz. 
Крім потужності важливою характеристикою ВЕУ є пускова швидкість вітру ВД n, від якої залежить також кіль-
кість електричної енергії, яку виробляє установка за рік, крім названих параметрів залежить і від моментів інерції 
ротора ВД Ір та момента інерції ротора електричного генератора Іг. 
На основі детального аналізу процесу обтікання вітровим потоком лопатей роторів горизонтально-осьового та вер-
тикально-осьового вітродвигунів установлені в загальному виді залежності потужності та пускової швидкості вітро-
двигунів від параметрів вітрового потоку та параметрів їх роторів. Одержані залежності необхідні для визначення 
критеріїв подібності робочих процесів натурних зразків вітродвигунів і їх фізичних моделей та для вибору раціона-
льних параметрів вітродвигунів. 
Ключові слова: вітровий потік, вітроелектрична установка, вітродвигун, ротор, лопать, аеродинаміка. 
Gulivets A. A, Oliinyk S.Yu., Ilchenko R.A. The effect of wind flow characteristics and wind turbine parameters on its 
energy parameters. 
Objective. The research objective is to establish the dependence of horizontal-axial and vertical-axial wind turbines energy 
parameters on wind flow and their rotors parameters in general form. 
Research method. The research method is analytical. 
Scientific novelty. The dependences of the energy parameters of horizontal-axial and vertical-axial wind turbines on wind 
flow parameters and wind turbine rotors parameters turbines are determined. 
Practical value. Necessary dependencies for determining the similarity criteria of working processes of wind turbines natural 
models and for their physical models and effective performance of experimental studies on their physical models are estab-
lished.  
Results. By means of blades wind flow analysis of horizontal-axial and vertical-axial wind turbine it was established that its 
main parameter is power Рр is wind flow function and wind turbine parameters: wind speed , density, kinematic air viscos-
ity , lift coefficient Cy, air resistance force coefficient Cx, lateral force factor Cz, the crush force factor on the rotor back side 
while rotation Cq, force factor of air resistances on vertical axial rotor traverse CxT, rotor diameter D, blade length l, blade 
chord b, the blade angle , attack angle , blade area S, rotor swing area SP, blades number n, angular rotor velocity ω, 
blade surface roughness Rz. 
Besides power, the important characteristic of wind power installation is starting wind speed of wind turbine n, which also 
determines electric energy amount produced by plant per year, except for the named parameters, depends also on the mo-
ments of inertia of wind turbine rotor Ір and the moment of electric generator rotor inertia Іг. 
On the basis of a detailed analysis of wind flow process on rotor blades of horizontal-axial and vertical-axial wind turbines, 
the dependences of wind turbines starting speed power on wind flow parameters and their rotors parameters are established in 
general terms. Dependences necessary for determination of similarity criteria of working processes of wind turbines natural 
models and their physical models and rational choice for wind turbines parameters are obtained. 
Key words: wind flow, wind power installation, wind turbine, rotor, blade, aerodynamics. 
________________________________ 
УДК 622.74.913.3 
Булах О.В., Запорожець О.Ю. Досвід використання тонкого грохочення в схемах переробки магнетитових кварци-
тів 
Мета. Метою даної роботи є визначення можливості отримання високоякісного концентрату при збагаченні магне-
титових кварцитів з використанням операції тонкого грохочення в різних схемах збагачення. Підвищення масової 
частки заліза в концентраті та зменшення витрат на його виробництво досягається завдяки розвитку технологій та 
обладнання при збагаченні залізних руд, які дозволяють не тільки підвищити якість концентрату, але і зменшити 
вміст шкідливих домішок. 
Методи дослідження. Узагальнення та аналіз науково-технічної інформації При аналізі технологій переробки заліз-
них руд, що дозволяють отримувати високоякісні концентрати з’ясовано, що найбільш перспективним напрямком 
робіт з підвищення якості концентрату є застосування операції тонкого грохочення як циклах подрібнення так і в 
якості дозбагачення концентрату в різних технологічних схемах. В комплексі це дозволяє збільшити масову частку 
заліза в концентраті або знизити питомі витрати на переробку руди. 
Наукова новизна. Використання в схемах переробки залізорудної сировини операції тонкого грохочення на грохо-
тах корпорації Derrick для підвищення якості концентрату по діючій схемі та можливості його дозбагачення. 
Практична значимість. Визначено доцільність використання операції тонкого грохочення при переробці магнети-
тових кварцитів. Використання грохотів тонкого грохочення в різних діючих схемах у відкритому та замкнутому 
циклах, замість обладнання для класифікації третьої стадії подрібнення та як обладнання для дозбагачення концент-
рату є доцільним як з технологічної так і економічної точки зору. 
Результати. Операція тонкого грохочення на гірничо-збагачувальних фабриках використовується для підвищення 
якості концентрату та зниження в ньому вмісту кремнезему. При видаленні частинок крупніше 75 мкм з кінцевого 
залізорудного концентрату саме з використанням тонкого грохочення можливо зменшити вміст кремнезему на 1,0-
1,5% та підвищити його якість, в середньому, на 1,5-2,0%. Важливо також відзначити, що витрати на цей процес 
нижче ніж на тонке подрібнення або флотацію. 
Ключові слова: магнетитові кварцити, технологія збагачення, тонке грохочення, підвищення якості, концентрат. 
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Булах А.В., Запорожец О.Ю. Опыт использования тонкого грохочения в схемах переработки магнетитовых кварци-
тов 
Цель. Целью данной работы является определение возможности получения высококачественного концентрата при 
обогащении магнетитовых кварцитов с использованием операции тонкого грохочения в различных схемах обогаще-
ния. Повышение массовой доли железа в концентрате и уменьшение затрат на его производство достигается благо-
даря развитию технологий и оборудования при обогащении железных руд, которые позволяют не только повысить 
качество концентрата, но и уменьшить содержание вредных примесей. 
Методы исследования. Обобщение и анализ научно-технической информации. При анализе технологий переработ-
ки железных руд, позволяющие получать высококачественные концентраты выяснено, что наиболее перспективным 
направлением работ по повышению качества концентрата является применение операции тонкого грохочения в ка-
честве циклах измельчения так и в качестве дообогащения концентрата в различных технологических схемах. В 
комплексе это позволяет увеличить массовую долю железа в концентрате или снизить удельные затраты на перера-
ботку руды. 
Научная новизна. Использование в схемах переработки железорудного сырья операции тонкого грохочения на гро-
хотах корпорации  Derrick для повышения качества концентрата по действующей схеме и возможности его дообога-
щения. 
Практическая значимость. Определена целесообразность использования операции тонкого грохочения при пере-
работке магнетитовых кварцитов. Использование грохотов тонкого грохочения в различных действующих схемах в 
открытом и замкнутом циклах, вместо оборудования для классификации третьей стадии дробления и как оборудова-
ние для дообогащения концентрата является целесообразным как с технологической, так и экономической точки 
зрения. 
Результаты. Операция тонкого грохочения на горно-обогатительных фабриках используется для повышения каче-
ства концентрата и снижения в нем содержания кремнезема. При удалении частиц крупнее 75 мкм с конечного желе-
зорудного концентрата именно с использованием тонкого грохочения возможно уменьшить содержание кремнезема 
на 1,0-1,5% и повысить его качество, в среднем, на 1,5-2,0%. Важно также отметить, что затраты на этот процесс 
ниже чем на тонкое измельчение или флотацию. 
Ключевые слова: магнетитовые кварциты, технология обогащения, тонкое грохочение, повышение качества, кон-
центрат. 
Bulakh O.V, Zaporozhets O.Y.Experience of using the fine screening in the processing of magnetite quartzites 
Goal. The purpose of this paper is to determine the possibility of obtaining a high-quality concentrate for the enrichment of 
magnetite quartzites using the fine screening operation in various enrichment schemes. Increasing the mass fraction of iron in 
the concentrate and reducing the cost of its production is achieved through the development of technologies and equipment 
for the enrichment of iron ores, which not only improve the quality of the concentrate, but also reduce the content of harmful 
impurities. 
Methods of research. Generalization and analysis of scientific and technical information. When analyzing the technologies 
for processing iron ores that make it possible to produce high-quality concentrates, it has been found out that the most prom-
ising direction of work to improve the quality of concentrate is the use of fine screening operations as grinding cycles and as 
a pre-enrichment of the concentrate in various technological schemes. In a complex, this allows to increase the mass fraction 
of iron in the concentrate or to reduce the specific costs for processing the ore. 
Scientific novelty. The use of fine screening in the Derrick screens in the iron ore processing schemes to improve the quality 
of the concentrate according to the current scheme and the possibility of its further enrichment. 
Practical significance. The expediency of using fine screening during the processing of magnetite quartzites is determined. 
The use of screens of fine screening in various operating schemes in open and closed cycles, instead of equipment for the 
classification of the third stage of crushing and as equipment for the further enrichment of the concentrate, is advisable both 
from the technological and economic point of view. 
Results. Operation of fine screening in ore mining plants is used to improve the quality of the concentrate and reduce the 
silica content in it. When removing particles larger than 75 мm from the final iron ore concentrate using fine screening, it is 
possible to reduce the silica content by 1.0-1.5% and improve its quality by an average of 1.5-2.0%. It is also important to 
note that the cost of this process is lower than that of fine grinding or flotation. 
Key words: magnetite quartzites, enrichment technology, fine screening, quality improvement, concentrate. 
________________________________ 
УДК 519.6:371.214 
Моркун В.С., Бурнасов П.В., Бурнасова Т.П. Принципи автоматизації формування нежорстких вимог до розкладу 
занять в університеті з боку викладачів 
Мета. Метою цієї роботи є формулювання принципів автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з 
боку викладачів у випадку їх відсутності, на основі аналізу розкладів попередніх періодів. Розв’язання даної задачі 
складає актуальність роботи. 
Методи дослідження. Для вирішення цього завдання проведено аналіз теоретичних й експериментальних робіт та 
використані метод найближчого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази розкладів та загальна теорія 
розкладів для розробки математичних моделей формування розкладу занять. 
Наукова новизна. Розроблено принципи автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з боку виклада-
чів на основі аналізу розкладів занять попередніх періодів з використанням модифікованого методу найближчого 
сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази розкладів, що дозволить зменшити кількість операцій введен-
ня нежорстких обмежень. 
Практична значимість. У випадку відсутності сформульованих побажань викладачів до розкладу занять викону-
ється аналіз розкладів за попередні роки з якого визначаються критерії якості розкладу з точки зору викладача, ви-
ходячи з припущення, що якщо розклади попередніх періодів задовольняли викладача, то і новий розклад складений 
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за тими самими критеріями також буде задовільним. Таким чином, у підсумку база даних нежорстких вимог з боку 
викладачів може бути вичерпною, що дозволить задіяти автоматичний режим формування розкладу занять. 
Результати. До складу узагальненого критерію врахування інтересів викладачів входять наступні частинні критерії: 
число "вікон" у розкладі викладачів, виконання обмеження на максимальне число зайнятих днів у тиждень для ви-
кладачів, виконання обмеження на мінімальне число занять у довільний день тижня для викладачів, особисті поба-
жання викладачів. Узагальнений критерій оптимальності розкладу викладачів враховує ступінь оптимальності інди-
відуального розкладу кожного викладача. Для кількісного порівняння та ранжування часткових критеріїв оптималь-
ності вводиться числовий еквівалент ступеня важливості кожного часткового критерію оптимальності. Пошук рі-
шення на основі прецедентів в базі даних попередніх розкладів полягає у визначенні ступеня подібності поточної 
ситуації з прецедентами, які мали місце раніше, а потім у виконанні спроби розв'язати сформовану проблемну ситу-
ацію, використовуючи прецедент, що має найбільшу ступінь схожості з поточною ситуацією. Безумовного введення 
будуть потребувати тільки ті обмеження, що стосуються нових дисциплін, або потребують змінення на нові значен-
ня. Обмеження введені для поточного розкладу мають пріоритет перед сформованими автоматично. 
Ключові слова: розклад занять, метод найближчого сусіда, база прецедентів, автоматичний розклад, якість розкла-
ду, алгоритм розкладу. 
Моркун В.С., Бурнасов П.В., Бурнасова Т.П. Принципы автоматизации формирования нежестких требований к 
расписанию занятий в университете со стороны преподавателей 
Цель. Целью этой работы является формулирование принципов автоматического формирования нежестких требова-
ний к расписанию со стороны преподавателей, в случае их отсутствия, на основе анализа расписаний предыдущих 
периодов. Решение данной задачи составляет актуальность работы. 
Методы исследования. Для решения этой задачи проведен анализ теоретических и экспериментальных работ и 
использованы метод ближайшего соседа для определения прецедентов из интегрированной базы расписаний и об-
щая теория расписаний для разработки математических моделей формирования расписания занятий. 
Научная новизна. Разработаны принципы автоматического формирования нежестких требований к расписанию со 
стороны преподавателей на основе анализа расписаний занятий предыдущих периодов с использованием модифици-
рованного метода ближайшего соседа для определения прецедентов из интегрированной базы расписаний, которая 
позволит уменьшить количество операций ввода нежестких ограничений. 
Практическая значимость. В случае отсутствия сформулированных пожеланий преподавателей к расписанию за-
нятий выполняется анализ расписаний за предыдущие годы, из которого определяются критерии качества расписа-
ния с точки зрения преподавателя, исходя из предположения, что если расписания предыдущих периодов удовлетво-
ряли преподавателя, то и новое расписание составленное по тем же самым критериям также будет удовлетворитель-
ным. Таким образом, в итоге база данных нежестких требований со стороны преподавателей может быть исчерпы-
вающей, что позволит задействовать автоматический режим формирования расписания занятий. 
Результаты. В состав обобщенного критерия учета интересов преподавателей входят следующие частные критерии: 
число "окон" в расписании преподавателей, выполнение ограничения на максимальное число занятых дней в неделю 
для преподавателей, выполнение ограничения на минимальное число занятий в произвольный день недели для пре-
подавателей, личные пожелания преподавателей. Обобщенный критерий оптимальности расписания преподавателей 
учитывает степень оптимальности индивидуального расписания каждого преподавателя. Для количественного срав-
нения и ранжирования частных критериев оптимальности вводится числовой эквивалент степени важности каждого 
частного критерия оптимальности. Поиск решения на основе прецедентов в базе данных предыдущих расписаний 
состоит в определении степени сходства текущей ситуации с прецедентами, которые имели место ранее и в попытке 
решить сформированную проблемную ситуацию, используя прецедент, который имеет самую большую степень по-
хожести с текущей ситуацией. Безусловного введения будут нуждаться в только те ограничения, которые касаются 
новых дисциплин, или нуждаются в изменении. Ограничения введенные для текущего расписания имеют приоритет 
перед сформированными автоматически. 
Ключевые слова: расписание занятий, метод ближайшего соседа, база прецедентов, автоматическое расписание, 
качество расписания, алгоритм расписания. 
Morkun V.S., Burnasov P.V., Burnasova T.P. Principles of automatization of teachers’ flexible requirements formation to 
the university schedule 
The aim. The aim of the work is to formulate the principles of automatization of teachers’ flexible requirements formation to 
the university schedule in case of their absence, by analyzing the previous periods’ schedule. This makes the work actual.  
The methods. For to solve this task, the review of theoretical and experimental works was carried out. The nearest neighbour 
method was used to define cases of integrated schedule-base. General schedule theory was used for developing mathematic 
models of schedule formation.  
The scientific novelty. The principals of teachers’ flexible requirements automatization to the schedule, based on previous 
periods schedule analysis, using the modified nearest neighbour method are developed for to define the cases of integrated 
schedule-base. It allows to decrease the number of flexible requirements entrance. 
The practical value. In the absence of expressed teachers’ preferences for the schedule, the previous periods schedule-
analysis is executed, from which the quality schedule criteria in terms of teacher are defining. Based on the assumption that 
previous periods schedule satisfied the teacher, the new schedule drawn up on the basis of the same criteria will be also satis-
factory. Consequently, database of teachers’ flexible requirements ultimately can be exhausted. It allows to form schedule 
automatically.  
The results. The structure of generalized criterion of considering teachers’ interests includes following partial criteria: num-
ber of breaks in teachers’ schedule, fulfillment of limitation of the maximum work days number in a week for teachers, ful-
fillment of limitation of the minimum classes number in any weekday for teachers, teachers’ personal preferences. The opti-
mality degree of the teacher’s individual schedule is taken into account by the generalized criterion of the teachers’ schedule 
optimality. The numeric equivalent of the importance rate of each partial optimality criterion is introduced for the partial 
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optimality criteria quantitative comparison and ranking. The search for a solution, based on the cases of previous schedules is 
to determine the degree of similarity the current situation with previous cases and to attempt to solve the problem using the 
most appropriate case. The direct entry is necessary only for those limitations which deal with new subjects or need to be 
overwritten. The current schedule limitations have priority over automatically formed ones.  
Keywords: the schedule, the nearest neighbour method, the case base, the automatically formed schedule, the schedule qual-
ity, the schedule algorithm. 
________________________________ 
УДК 681.03 
Вдовиченко И.Н. Моделирование программных систем и процесса их разработки 
Цель. Целью работы является посроение моделей программных продуктов и процесса разработки программ. Рас-
сматривается проблема моделирования программных систем. Предложены  значимые характеристики программных 
систем,  которые необходимо отобразить в модели. Необходимо определить зависимости критериев и этапов разра-
ботки. Анализируется  такая  единица измерения временных показателей программирования, как человеко-месяц.  
Ясно, что стандартные методы математического программирования, дифференциального исчисления и теории мно-
жеств ограничены в использовании при построении моделей  программных систем . Необходим подход на основа-
нии комбинированного метода. 
Методы.  Для решения поставленных задач используются методы аналитического и статистического имитационного 
моделирования процесса разработки программных систем. Применены элементы агрегирования и комбинирования.  
Научная новизна.  Предложены  варианты  элементов моделей  программных систем. Рассмотренны модели этапов 
разработки программного обеспечения. 
Практическая значимость.  Предложенные  модели  можно использовать для общей оценки качества программных 
систем, рассчетов прогноза  трудозатрат разработок, сложности программ, стоимости и времени программирования 
и др.  
Результаты.  Построены варианты элементов моделей  программных систем. Отмечены показатели, оказывающие 
влияние на производительность программистов.  Систематизированы  количественные оценки процесса программи-
рования. Выделены взаимосвязи показателей. 
Ключевые слова: моделирование,  программные системы, оценивание, производительность, программные ошибки,  
время разработки,  человеко-месяц. 
Вдовиченко І. Н.  Моделювання програмних систем і процесу їх розробки 
Мета. Метою роботи є побудова моделей програмних продуктів та процесу розробки програм. Розглядається про-
блема моделювання програмних систем. Необхідно запропонувати значущі характеристики програмних систем, які 
необхідно відобразити в моделі. Виявити залежність критеріїв та етапів розробки. Аналізується така одиниця 
вимірювання часових показників програмування, як людино-місяць. Ясно, що стандартні методи математичного 
програмування, диференціального числення і теорії множин обмежені у використанні при побудові моделей про-
грамних систем. Необхідний підхід на базі комбінованого методу. 
Методи. Для вирішення поставлених завдань використовуються методи аналітичного та статистичного імітаційного 
моделювання процесу розробки програмних систем. Застосовані елементи агрегування і комбінування.   
Наукова новизна. Запропоновані варіанти елементів моделей програмних систем. Розглянуті моделі етапів розроб-
ки програмного забезпечення. 
Практична значимість. Запропоновані моделі можна використовувати для загальної оцінки якості програмних сис-
тем, розрахунків прогнозу трудовитрат розробок, складності програм, вартості і часу програмування та ін.  
Результати. Побудовано варіанти елементів моделей програмних систем. Відзначені показники, що впливають на 
продуктивність програмістів. Систематизовано кількісні оцінки процесу програмування. Виділені взаємозв’язки 
показників. 
Ключові слова: моделювання, програмні системи, оцінювання, продуктивність, програмні помилки, час розробки, 
людино-місяць. 
Vdovychenko I. N.  Modelling software systems and their development 
Goal. The aim of this work is Postroenie models for software and process development programs. Considers the problem of 
modeling software systems. Suggested important characteristics of the software systems that you want to display in the 
model. Allocated according to criteria and stages of development. Analyses such unit of measurement time parameters pro-
gramming, as man-month. It is clear that standard methods of mathematical programming, differential calculus and set theory 
are limited to use in constructing models of software systems . The approach to be taken on the basis of the combined 
method. 
Methods. To solve problems using analytical methods and statistical simulation in the development process of software sys-
tems. Applied elements of the aggregation and combination. The figures, which impact on the performance of programmers. 
Scientific novelty. The options proposed models of software systems. Considered a model of the stages of software devel-
opment. 
Practical significance. The proposed model can be used to assess the quality of software systems, computation of the fore-
cast of development work, the complexity of the programs, cost and time programming, etc.  
Results. The variants of models of software systems. The figures, which impact on the performance of programmers. Sys-
tematic quantitative assessment of the programming process.  
Keywords: simulation, software systems, evaluation, performance, software bugs, development time man-month. 
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________________________________ 
УДК 622.14 
Федоренко П.И. Переметник А.В., Подойницына Т.А. Прогнозирование и многофакторная геометризация качест-
венных показателей железорудных месторождений на основе эвристических методов    
Цель. Целью настоящей работы является совершенствование методики геометризациии качественных показателей 
железорудных месторождений для построения такой горно-геометрической модели месторождения, которая давала 
бы возможность описать закономерности размещения важнейших качественных показателей в пространстве с тем, 
чтобы спрогнозировать их изменение в процессе развития горных работ. Особенно важным аспектом применения 
геометризации месторождений железорудных полезных ископаемых является горно-геометрическое прогнозирова-
ние их качественных показателей для решения заданий перспективного и текущего планирования с тем, чтобы нала-
дить с максимальной эффективностью работу горнодобывающего предприятия в режиме усреднения качества руды 
и повысить рационализацию освоения месторождения. 
Методы исследования. Задача работы определила применение комплексного метода исследований, включающего 
проведение теоретических исследований, лабораторные и промышленные эксперименты. При проведении отдель-
ных исследований были использованы геостатистические методы и методы программирования для ЭВМ. 
Научная новизна. Описан многомерный эвристический алгоритм прогнозирования, эффективно реализующий 
уравнения математической модели многомерного случайного геохимического поля, путем использования предло-
женного полинома произвольной степени. Показано, что в качестве математического описания элементов прогнози-
руемого горного массива целесообразно принимать систему уравнений многомерного случайного геохимического 
поля. Установлено, что в качестве метода обработки маркшейдерско-геологической информации, полученной по 
нерегулярной разведывательной сети целесообразно использовать метод крайгинга. 
Практическое значение. Практическое значение работы заключается в разработке горно-геометрического метода 
прогнозирования качественных показателей железорудных залежей, позволяющего определять перспективные на-
правления развития горных работ и решать задачи перспективного и текущего планирования по результатам, полу-
ченным при геометризации. 
Результаты. Предложено решение актуальной научной задачи, имеющей важное народнохозяйственное значение, 
заключающейся в разработке горно-геометрического метода прогнозирования качественных показателей железо-
рудных месторождений, реализованного в математической модели многомерного случайного геохимического поля. 
Для реализации этой модели описан новый математический метод, являющийся многомерным эвристическим алго-
ритмом прогнозирования. Ввиду того, что на месторождениях Кривбасса детальная геологическая разведка ведется, 
как правило, с помощью нерегулярной сети скважин, метод крайгинга является наиболее приемлемым для оценки и 
повышения достоверности исходной геологической информации. Фактически получены результаты, позволяющие 
описывать случайные функции с несколькими компонентами, имеющими стационарные приращения. Каждая после-
дующая гипотеза обобщает предшествующие. Точно так же и сама теория пространственных переменных включает 
все ранее перечисленные случаи. По сути, гипотеза универсального крайгинга характеризует распределение про-
странственных переменных месторождения, описываемого случайным многомерным геохимическим полем. 
Ключевые слова: геометризация, горно-геометрические методы прогнозирования, вариограмма, крайгинг, много-
мерное случайное геохимическое поле, эвристические алгоритмы прогнозирования. 
Федоренко П. Й. Переметчик А.В., Подойницина Т. О. Прогнозування і багатофакторна геометризація якісних 
показників залізорудних родовищ на основі евристичних методів   
Мета. Метою справжньої роботи є вдосконалення методики геометризациии якісних показників залізорудних родо-
вищ для побудови такої гірничо-геометричної моделі родовища, яка давала б можливість описати закономірності 
розміщення найважливіших якісних показників в просторі з тим, щоб спрогнозувати їх зміну в процесі розвитку 
гірських робіт. Особливо важливим аспектом застосування геометризації родовищ залізорудних корисних копалини 
є гірничо-геометричне прогнозування їх якісних показників для вирішення завдань перспективного і поточного пла-
нування з тим, щоб налагодити з максимальною ефективністю роботу гірничодобувного підприємства в режимі усе-
реднювання якості руди і підвищити раціоналізацію освоєння родовища. 
Методи дослідження. Завдання роботи визначило застосування комплексного методу досліджень, що включає про-
ведення теоретичних досліджень, лабораторні і промислові експерименти. При проведенні окремих досліджень були 
використані геостатистические методи і методи програмування для ЕОМ. 
Наукова новизна. Описаний багатовимірний евристичний алгоритм прогнозування, що ефективно реалізовує 
рівняння математичної моделі багатовимірного випадкового геохімічного поля, шляхом використання запропонова-
ного полінома довільної міри. Показано, що як математичний опис елементів прогнозованого гірського масиву 
доцільно приймати систему рівнянь багатовимірного випадкового геохімічного поля. Встановлено, що як метод об-
робки маркшейдерсько-геологічної інформації, отриманої по нерегулярній розвідувальній мережі доцільно викори-
стовувати метод крайгинга. 
Практичне значення. Практичне значення роботи полягає в розробці гірничо-геометричного методу прогнозування 
якісних показників залізорудних покладів, розвитку гірських робіт, що дозволяє визначати перспективні напрями, і 
вирішувати завдання перспективного і поточного планування по результатах, отриманих при геометризації. 
Результати. Запропоновано рішення актуальної наукової задачі, що має важливе народногосподарське значення, 
полягає в розробці гірничо-геометричного методу прогнозування якісних показників залізорудних родовищ, 
реалізованого в математичній моделі багатовимірного випадкового геохімічного поля. Для реалізації цієї моделі 
описаний новий математичний метод, що є багатовимірним евристичним алгоритмом прогнозування. З огляду на те, 
що на родовищах Кривбасу детальна геологічна розвідка ведеться, як правило, за допомогою нерегулярної мережі 
свердловин, метод крайгинга є найбільш прийнятним для оцінки і підвищення достовірності початкової геологічної 
інформації. Фактично отримані результати, що дозволяють описувати випадкові функції з декількома компонентами, 
що мають стаціонарні прирости. Кожна наступна гіпотеза узагальнює передуючі. Так само і сама теорія просторових 
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змінних включає усі раніше перераховані випадки. По суті, гіпотеза універсального крайгинга характеризує розподіл 
просторових змінних родовища, що описується випадковим багатовимірним геохімічним полем. 
Ключові слова: геометризація, гірничо-геометричні методи прогнозування, вариограмма, крайгинг, багатовимірне 
випадкове геохімічне поле, евристичні алгоритми прогнозування. 
Федоренко П. И. Переметник А.В., Подойницына Т. А. Fedorenko P.I., Peremetchik A.V., Podoinitsyna T.A. 
Prognostication and multivariable geometrizing of high-quality indexes of iron-ore deposits on the basis of heuristic methods   
Purpose. The purpose of the real work is perfection of methods of геометризациии of high-quality indexes of iron-ore de-
posits for the construction of such горно-геометрической model of deposit, which would enable to describe conformities to 
law of placing of major high-quality indexes in space with that спрогнозировать their change in the process of development 
of mountain works. The especially important aspect of application of geometrizing of deposits of iron-ore minerals is горно-
геометрическое prognostication of their high-quality indexes for the decision of tasks of the perspective and current plan-
ning with that to put right with maximal efficiency work of mining enterprise in the mode of усреднения of quality of ore 
and to promote rationalization of mastering of deposit. 
Research methods. The task of work defined application of complex method of researches, including realization of theoreti-
cal researches, laboratory and industrial experiments. During realization of separate researches geostatistical methods and 
methods of programming were used for COMPUTER. 
Scientific novelty. The multidimensional heuristic algorithm of prognostication, effectively realizing equalizations of 
mathematical model of the multidimensional casual geochemical field, is described, by the use of the offered polynomial of 
arbitrary degree. It is shown that as mathematical description of forecast mountain array cells it is expedient to accept the 
system of equalizations of the multidimensional casual geochemical field. It is set that as a method of treatment of surveyor-
geological information, got on an irregular reconnaissance network it is expedient to use the method of крайгинга. 
Practical value. The practical value of work consists in development of горно-геометрического method of prognostication 
of high-quality indexes of iron-ore beds, allowing to determine perspective directions development of mountain works and to 
decide the tasks of the perspective and current planning on results, got during geometrizing. 
Results. Solution of actual scientific task, having an important pertaining to national economy value, consisting in develop-
ment of горно-геометрического method of prognostication of high-quality indexes of iron-ore deposits, realized in the 
mathematical model of the multidimensional casual geochemical field is offered. For realization of this model a new mathe-
matical method is described, being the multidimensional heuristic algorithm of prognostication. As on the deposits of Крив-
басса the detailed geological secret service is conducted, as a rule, by means of irregular network of mining holes, a method 
of крайгинга is most acceptable to the estimation and increase of authenticity of initial geological information. Results, al-
lowing to describe casual functions with a few компонентами, having stationary increases, are actually got. Every subse-
quent hypothesis summarizes preceding. Just the theory of spatial variables includes all before transferred cases. In fact, the 
hypothesis of universal крайгинга characterizes distribution of spatial variables of deposit, described by the casual multidi-
mensional geochemical field. 
Keywords: geometrizing, горно-геометрические methods of prognostication, вариограмма, крайгинг, multidimensional 
casual geochemical field, heuristic algorithms of prognostication. 
________________________________ 
УДК 62-697.7 
Коновалюк В.А. Дослідження тепломасообміну в теплообмінниках з використанням прихованої теплоти кригоутво-
рення 
Мета. Метою роботи є розробка енергозберігаючої методики для зменшення витрат енергії на нагрівання повітря за 
рахунок використання прихованої теплоти кригоутворення. Цей спосіб є нетрадиційним, але при наявності великого 
водоймища достатньої глибини існує можливість підігрівання повітря в вертикальних камерах зрошення з викори-
станням теплоти кригоутворення. При цьому замерзлі краплі за допомогою води повертаються у водоймище, де ця 
крига буде танути. 
Методи дослідження. В роботі використано метод теоретичного і експериментального дослідження на моделі каме-
ри зрошення в зимовий період року. Теоретично встановлені залежності між параметрами повітря і води, експери-
ментально визначено термічні коефіцієнти тепло- і масообміну. 
Наукова новизна полягає в розробці нетрадиційного способу використання прихованої теплоти кригоутворення і 
створенні практичної методики розрахунку теплообмінника. 
Практична значимість. В роботі описаний процес замерзання крапель під час їх падіння. Встановлено, що 
термічний коефіцієнт корисної дії залежить від діаметрів крапель, швидкості руху повітря, рівномірності розподілу 
крапель в камері зрошення. Найбільша ефективність теплообміну досягається при знаходженні крапель в «завислому 
стані». Для цього необхідно, щоб краплі були приблизно однакового розміру, а це в свою чергу залежить від 
діаметра сопла форсунок і тиску води перед нею. Цим умовам найкраще відповідають форсунки тангенціального 
типу з соплами діаметром 2 мм. Швидкість руху повітря в камері зрошення повинна бути в межах 1,3÷1,5 м/с. Роз-
роблена методика розрахунку нетрадиційного теплообмінника з використанням прихованої теплоти кригоутворення. 
Результати. Отримано теоретичні залежності і розроблено практичні рекомендації для проектування 
теплообмінників з використанням прихованої теплоти кригоутворення. Розроблена методика розрахунку параметрів 
камер зрошення. Кількість рядів форсунок повинна бути рівною 2. Відстань між форсунками слід приймати 0,5м. 
Для надійного транспортування криги водою відношення маси криги до маси води повинна бути 1:1. Таким чином 
робота дозволяє проектувати камери зрошення з використанням прихованої теплоти кригоутворення. 
Ключові слова: приховане тепло замерзання, термічний коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт теплообміну, коефіцієнт 
масообміну, водяна крапля. 
Konovalyuk V.A. Investigation of heat and mass transfer in heat exchangers using latent heat of ice formation 
Оbject. The aim of the work is the development of an energy-saving technique for reducing energy consumption for heating 
air through the use of latent heat of ice formation. This method is unconventional, but in the presence of a large pond of suf-
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ficient depth, it is possible to heat the air in vertical irrigation chambers using the heat of ice formation. In this case, the fro-
zen drops with the help of water return to the reservoir, where this ice will melt. 
Methods of research. The method of theoretical and experimental research on the model of the irrigation chamber in winter 
is used in the work. Theoretical relationships were established between air and water parameters, thermal coefficients of heat 
and mass transfer were determined experimentally. 
Scientific novelty consists in developing an unconventional way of using the latent heat of ice formation and creating a prac-
tical methodology for calculating the heat exchanger. 
Practical significance. The process of freezing drops during their fall is described. It has been established that the thermal 
efficiency depends on the droplet diameters, air speed, uniformity of the droplet distribution in the irrigation chamber. The 
greatest efficiency of heat exchange is achieved when droplets are in a "suspended state". To do this, it is necessary that the 
droplets are about the same size, and this in turn depends on the nozzle nozzle diameter and the water pressure in front of it. 
These conditions are best matched to nozzles of tangential type with nozzles 2 mm in diameter. The speed of air movement in 
the irrigation chamber should be within 1.3 ÷ 1.5 m / s. A methodology for calculating an unconventional heat exchanger 
using the latent heat of ice formation has been developed. 
Results. Theoretical relationships have been obtained and practical recommendations have been developed for the design of 
heat exchangers using the latent heat of ice formation. A technique for calculating the parameters of irrigation chambers has 
been developed. The number of nozzle rows should be equal to 2. The distance between the nozzles should be 0.5 m. For 
reliable transportation of ice by water, the ratio of the mass of ice to the mass of water should be 1: 1. Thus, the work allows 
designing irrigation chambers using latent heat of ice formation. 
Key words: latent heat of freezing, thermal coefficient of efficiency, heat transfer coefficient, mass transfer coefficient, water 
drop. 
________________________________ 
УДК 658.567:669’156 
Губин Г.В., Ткач В.В., Ярош Т.П., Губин Г.Г. Альтернативные методы обесцинкования металлургических шламов 
Цель. Для улучшения технологических показателей обесцинкования металлургических сухих шламов необходимо 
разработать технологию их магнитного обогащения с целью получения обесцинкованного продукта, пригодного для 
использования при агломерации железорудного сырья. 
Методы. Исследован метод сухой магнитной сепарации цинкосодержащих металлургических шламов, который по-
зволяет значительно снизить содержание цинка в обогащенном продукте. Окускованные материалы, полученные с 
использованием обесцинкованного продукта, не вызовут трудностей в доменном процессе получения чугуна. 
Научная новизна. Предложена альтернативная технология обесцинкования металлургических шламов с высоким 
содержанием цинка, основными преимуществами которой можно считать низкие эксплуатационные затраты и воз-
можность использования уже существующих на предприятии агрегатов. 
Практическая ценность. Улучшение технологических показателей обесцинкования металлургических шламов дос-
тигается за счет лучшего разделения рудных и нерудных минералов в воздушном потоке, поскольку в меньшей сте-
пени проявляется магнитная флокуляция и адгезия рудных и нерудных частиц. В зависимости от типа сырья сухая 
схема разделения пылевозгонов металлургического производства может легко трансформироваться. 
Результаты. Результаты экспериментальных исследований по разделению возгонов сталеплавильного процесса 
показывают, что в сухом магнитном сепараторе циклонного типа происходит разделение минералов по магнитным 
свойствам. Технологические показатели обогащения улучшаются с увеличением расхода воздуха через систему, 
поскольку возрастает линейная скорость газового потока в сепараторе, что способствует концентрации в магнитном 
продукте более мелких частиц оксида железа. Свободные частицы цинкосодержащих минералов с бедными железо-
содержащими сростками транспортирующим потоком выносятся в немагнитный продукт. Массовая доля железа 
общего в магнитном продукте составила 64,1 % при извлечении 62,8 %, а в немагнитном продукте концентрирова-
лись минеральные образования цинка. Массовая доля цинка в нем достигала 3,46 % при извлечении 79,1 %. 
Ключевые слова: металлургические шламы, обесцинкование, магнитная сепарация, циклонный сепаратор, извлече-
ние, массовое содержание. 
Губін Г.В., Ткач В.В., Ярош Т.П., Губін Г.Г. Альтернативні методи знецинкування металургійних шламів 
Мета. Для поліпшення технологічних показників знецинкування металургійних сухих шламів необхідно розробити 
технологію їх магнітного збагачення з метою отримання знецинкованого продукту, придатного для використання 
при агломерації залізорудної сировини. 
Методи. Досліджений метод сухої магнітної сепарації цинковмісних металургійних шламів, який дозволяє значно 
знизити вміст цинку в збагаченому продукті. При використанні окускованих матеріалів, отриманих із застосуванням 
знецинкованого продукту, не виникатимуть труднощі в доменному процесі отримання чавуну. 
Наукова новизна. Запропонована альтернативна технологія знецинкування металургійних шламів з високим вміс-
том цинку, головними перевагами якої можна вважати низькі експлуатаційні витрати і можливість використання вже 
існуючого на підприємстві обладнання. 
Практична цінність. Поліпшення технологічних показників знецинкування металургійних шламів досягається за 
рахунок кращого розділення рудних і нерудних мінералів у повітряному потоці, оскільки в меншій мірі проявляється 
магнітна флокуляція й адгезія рудних і нерудних часток. В залежності від типу сировини суха схема розділення пи-
ловозгонів металургійного виробництва може легко трансформуватися. 
Результати. Результати експериментальних досліджень по розділенню возгонів сталеплавильного процесу показу-
ють, що в сухому магнітному сепараторі циклонного типу відбувається розділення мінералів за магнітними власти-
востями. Технологічні показники збагачення поліпшуються зі збільшенням витрати повітря через систему, оскільки 
зростає лінійна швидкість газового потоку в сепараторі, що сприяє концентрації в магнітному продукті більш дріб-
них часток оксиду заліза. Вільні частки цинковмісних мінералів з бідними залізовмісними зростками транспортую-
чим потоком виносяться в немагнітний продукт. Масова частка заліза загального в магнітному продукті становила 
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64,1 % при вилученні 62,8 %, а в немагнітному продукті концентрувалися мінеральні утворення цинку. Масова част-
ка цинку в ньому досягала 3,46 % при вилученні 79,1 %. 
Ключові слова: металургійні шлами, знецинкування, магнітна сепарація, циклонний сепаратор, вилучення, масовий 
вміст. 
Gubin G.V., Tkach V.V., Yarosh T.P., Gubin G.G. Alternative methods of metallurgical mud dezincing 
Purpose. It is necessary to develop a technology for magnetic enrichment of metallurgical dry mud in order to improve tech-
nological parameters their dezincing and obtain a dezinced product suitable for use in the agglomeration of iron ore raw ma-
terials. 
Methods. The method of dry magnetic separation of zinc-containing metallurgical mud has been studied, which allows to 
reduce significantly the zinc content in the enriched product. Agglomerated materials made by means of using dezinced 
product will not cause difficulties in the blast furnace process of cast-iron producing. 
Scientific novelty. An alternative technology for dezincing of metallurgical mud with a high zinc content is developed; the 
main advantages of this technology are low operating costs and the possibility of using existing equipment. 
Practical value. Improvement of the technological parameters of metallurgical mud dezincing is achieved due to better sepa-
ration of ore and nonmetallic minerals in the air stream, because magnetic flocculation and adhesion of ore and non-metallic 
particles are less evident. Depending on the type of raw materials, the dry separation scheme for the dust separation of metal-
lurgical production can easily be transformed. 
Results. The results of experimental studies on the separation of the sublimates of the steelmaking process show that in a dry 
magnetic separator of a cyclonic type, minerals are separated according to their magnetic properties. Technological enrich-
ment parameters are improved with increasing airflow through the system, as the linear speed of the air stream in the separa-
tor increases, which contributes to the concentration of smaller iron oxide particles in the magnetic product. Free particles of 
zinc-containing minerals with lean iron-containing intergrown pieces are transported to the non-magnetic product. The mass 
content of iron in the magnetic product was 64.1 % during extraction of 62.8 %. The mass content of zinc in the non-
magnetic product was 3.46 % during extraction of 79.1 %. 
Key words: metallurgical mud, dezincing, magnetic separation, cyclone separator, extraction, mass content. 
________________________________ 
УДК 62-408:622.012.2-023.7 
Бровко Д.В., Хворост В.В. Обеспечение безопасности объектов поверхности шахт путем корректировки уровней 
надежности 
Цель. Создание одного из методов оценки технического состояния элементов конструкций зданий и сооружений 
поверхности шахт - квалиметрической оценки, позволяющий свести к минимуму корректировки уровней надежно-
сти, а также установить высокий уровень безопасности объектов поверхности шахт. 
Методика. Разработана аналитическая модель определения величины физического износа эксплуатируемого здания 
на момент времени, при котором произведена диагностика технического состояния объекта поверхности шахт и 
найдена величина его фактической степени живучести. Для определения стандартных уровней надежности объект 
представляется в виде системы, состоящей из иерархически последовательно соединенных групп однотипных несу-
щих элементов. При моделировании учтены основные параметры: фактическое состояние и степень живучести эле-
ментов конструкций на момент проведения их обследования. 
Результаты. Получена модель, позволяющая определить состояние эксплуатируемого здания, в виде зависимости 
износа несущих конструкций здания от величины его степени живучести. Определены пороговые значения степени 
живучести, при достижении которых объект поверхности шахт переходит в качественно иное состояние – из нор-
мального в удовлетворительное, из удовлетворительного в непригодное, а из непригодного в аварийное. Предло-
женная методика оценки безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений поверхности может быть использова-
на на практике для оценки степени живучести, вида технического состояния и безопасного остаточного ресурса. 
Научная новизна. Научная новизна предложенного в работе метода – адекватное описание технического состояния 
элементов конструкций зданий и сооружений поверхности шахт, который займет свою нишу среди новых современ-
ных экспериментальных исследований материалов и конструкций объектов поверхности. 
Практическая значимость. Создание метода квалиметрической оценки, который позволяет определять степень 
живучести объекта на определенный момент времени, вид технического состояния и безопасный остаточный ресурс. 
В результате проведения предложенных мероприятий повышается уровень безопасности эксплуатируемого объекта, 
что влечет за собой сохранение как материальных активов, так и жизни работников предприятия. 
Ключевые слова: объекты поверхности шахт, надежность, живучесть, квалиметрическая оценка 
Бровко Д.В. Хворост В.В. Забезпечення безпеки об'єктів поверхні шахт шляхом коригування рівнів надійності 
Мета. Створення одного з методів оцінки технічного стану елементів конструкцій будівель і споруд поверхні шахт - 
кваліметричної оцінки, що дозволяє звести до мінімуму коригування рівнів надійності, та встановити високий рівень 
безпеки об'єктів поверхні шахт. 
Методика. Розроблено аналітичну модель визначення величини фізичного зносу будівлі, що експлуатується, на мо-
мент часу, при якому проведена діагностика технічного стану об'єкта поверхні шахт і знайдена величина його фак-
тичного рівня живучості. Для визначення стандартних рівнів надійності об'єкт представляється у вигляді системи, 
що складається з ієрархічно послідовно з'єднаних груп однотипних несучих елементів. При моделюванні враховані 
основні параметри: фактичний стан і ступінь живучості елементів конструкцій на момент проведення їх обстеження. 
Результати. Отримано модель, що дозволяє визначити стан будівлі, що експлуатується, у вигляді залежності зносу 
несучих конструкцій об’єкту від величини його рівня живучості. Визначені порогові значення ступенів живучості, 
при досягненні яких об'єкт поверхні шахт переходить у якісно інший стан – з нормального в задовільний, задовіль-
ного у непридатний, а з непридатного в аварійний. Запропонована методика оцінки безпеки виробничих будівель і 
споруд поверхні може бути використана на практиці для оцінки ступеня живучості, виду технічного стану і залиш-
кового ресурсу безпечної експлуатації. 
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Наукова новизна. Наукова новизна запропонованого в роботі методу – адекватний опис технічного стану елементів 
конструкцій будівель і споруд поверхні шахт, який займе свою нішу серед нових сучасних експериментальних до-
сліджень матеріалів і конструкцій об'єктів поверхні. 
Практична значимість. Створення методу кваліметричної оцінки, що дозволяє визначати ступінь живучості об'єкта 
на певний момент часу, вид технічного стану і безпечний залишковий ресурс. В результаті проведення запропонова-
них заходів підвищується рівень безпеки промислового об'єкта, що тягне за собою збереження як матеріальних акти-
вів, так і життя працівників підприємства.  
Ключові слова: об'єкти поверхні шахт, надійність, живучість, кваліметрична оцінка 
Brovko D.V., Khvorost V.V. Ensuring safety of mine surface objects by adjusting reliability levels 
Purpose. Creating one of the methods of evaluating the elements technical condition of facilities and buildings of mine sur-
face - qualimetric assessment, allowing to minimize the adjustments of reliability levels, and establish a high level of safety 
of mine surface objects. 
Methodology. It is developed an analytical model for determining the value of the physical deterioration of the operated 
building by the point in time at which the technical state of the mine surface object diagnosis is made and the value of its 
actual degree of survivability is found. To determine the standard levels of reliability object is represented in the form of 
systems consisting of a hierarchical series-connected groups of the same type of bearing elements. The simulation takes into 
account the main parameters: the actual state and the degree of survivability of structural elements at the time of their exami-
nation. 
Findings. Obtained model allows to determine the state of the operating building as a dependence of wear of bearing struc-
tures of the building from the value of its degree of survivability. The threshold value of the degree of survivability, when the 
mines where the surface of the object moves into a qualitatively different state - from a normal to a satisfactory, satisfactory 
from unusable, and from unsuitable in emergency. The proposed method of assessing the safety of buildings and structures 
operated surface can be used in practice for the assessment of survivability, type of technical condition and residual life. 
Originality. The scientific novelty of the proposed method is an adequate description of the technical state of structural ele-
ments of buildings and structures of the mine surface, which will take its place among the new modern experimental studies 
of the surface object materials and structures. 
Practical value. Creating a qualimetric assessment method, which allows to determine the survivability degree of an object 
at a specific time, type of technical condition and safe remaining life-time. As a result of the proposed activities safety of 
operated facility is increased, which entails the preservation of both tangible assets and lives of employees. 
Keywords: mine surface objects, reliability, survivability, qualimetric assessment 
________________________________ 
УДК 66.041.491 
Тохтарь Ю.О., Єфіменко Л.І., Доценко І.О. Структура програми для предиктивної діагностики і кластеризації 
засобів автоматизації програмного та технічного забезпечення 
Мета. Метою даної розробки є автоматизація процедури вибору засобів автоматизації програмного та технічного забезпе-
чення за рахунок розробки програми, що дозволить виключити людський фактор при обробці характеристичних і пара-
метричних даних та значно пришвидшити вибір необхідного обладнання чи програмного забезпечення. 
Методи дослідження. Для вирішення цього завдання використовуються методи предиктивного аналізу та 
кластеризації, методи теорії систем автоматичного управління у виробництві з використанням новітніх методів 
технологічних та виробничих процесів і вибору засобів автоматизації, застосовується метод пасивного експеримен-
ту. Також проведено аналіз існуючих технічних та програмних рішень при проектуванні подібних систем. 
Наукова новизна. Наукова новизна полягає у створенні програмного засобу, що дасть змогу аналізувати 
проектуючі або існуючі системи автоматизації. Використати для цього базу даних засобів автоматизації та базу 
знань. Програма не має подібних аналогів, що використовують предиктивний аналіз та кластеризацію засобів 
автоматизації технічного та програмного забезпечення.  
Автоматизація процесу обробки даних дасть змогу максимально наблизити користувача до оптимального рішення 
при створені систем автоматизованого керування за короткий термін часу або покаже оптимальні шляхи 
модернізації вже існуючої системи автоматизації. Можливе створення єдиної кластеризованої бази даних засобів 
автоматизації програмного та технічного забезпечення, створення та реалізація програми, що розроблюється на базі 
нечіткої логіки. 
Практична значимість. На підставі результатів, отриманих у роботі, можна зробити висновок, що створювана сис-
тема може  знайти своє застосування у різних сферах автоматизації. Поступове розширення бази знань, дасть змогу 
накопичити певний професійний досвід та розширити базу існуючих засобів автоматизації і їх параметрів. Це дозво-
лить при проектуванні, модернізації чи навіть при звичайному аналізі існуючої автоматизованої системи керування 
швидко знаходити необхідні рішення щодо застосування того чи іншого засобу автоматизації.  
Результати. У відповідності з вимогами до системи в цілому, розроблена автоматизована система керування 
сушіння сировинних матеріалів дозволить підвищити ефективність функціонування обертової печі за рахунок опти-
мального температурного режиму випалювання вапняку, збільшення продуктивності і оперативності керування 
технологічним процесом, зниження використання енергоресурсів, зменшення впливу людини на виробничий процес. 
Ключові слова: засоби автоматизації, системи керування, обертова піч, предиктивний аналіз. 
Тохтарь Ю.А., Ефименко Л.И., Доценко И.О. Структура программы для предиктивной диагностики и кластериза-
ции средств автоматизации программного и технического обеспечения 
Цель. Целью данной разработки является автоматизация процедуры выбора средств автоматизации программного и 
технического обеспечения за счет разработки программы, что позволит исключить человеческий фактор при обра-
ботке характеристических и параметрических данных и значительно ускорить выбор необходимого оборудования 
или программного обеспечения. 
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Методы исследования. Для решения этой задачи используются методы предиктивного анализа и кластеризации, 
методы теории систем автоматического управления в производстве с использованием новейших методов технологи-
ческих и производственных процессов и выбора средств автоматизации, применяется метод пассивного эксперимен-
та. Также проведен анализ существующих технических и программных решений при проектировании подобных 
систем. 
Научная новизна. Научная новизна заключается в создании программного средства, что позволит анализировать 
проектирующие или существующие системы автоматизации. Использовать для этого базу данных средств автомати-
зации и базу знаний. Программа не имеет подобных аналогов, использующих предиктивный анализ и кластеризацию 
средств автоматизации технического и программного обеспечения. 
Автоматизация процесса обработки данных позволит максимально приблизить пользователя к оптимальному реше-
нию при создании систем управления за короткое время или покажет оптимальные пути модернизации уже сущест-
вующей системы автоматизации. Возможно создание единой кластеризованной базы данных средств автоматизации 
программного и технического обеспечения, создание и реализация программы, разрабатываемой на базе нечеткой 
логики. 
Практическая значимость. На основании результатов, полученных в работе, можно сделать вывод, что создавае-
мая система может найти свое применение в различных сферах автоматизации. Постепенное расширение базы зна-
ний, позволит накопить определенный профессиональный опыт и расширить базу существующих средств автомати-
зации и их параметров. Это позволит при проектировании, модернизации или даже при обычном анализе сущест-
вующей автоматизированной системы управления быстро находить необходимые решения по применению того или 
иного средства автоматизации. 
Результаты. В соответствии с требованиями к системе в целом, разработанная автоматизированная система управ-
ления сушки сырьевых материалов позволит повысить эффективность функционирования вращающейся печи за 
счет оптимального температурного режима обжига известняка, увеличение производительности и оперативности 
управления технологическим процессом, снижение использования энергоресурсов, уменьшение влияния человека на 
производственный процесс. 
Ключевые слова: средства автоматизации, системы управления, вращающаяся печь, предиктивный анализ. 
Tokhtar Y.O., Yefimenko L.I., Docenko І.О. Structure of the program for predictive diagnostics and clusterization of 
means of automation of software and technical support 
Purpose. The purpose of this development is to automate the procedure of choice of means of automation software and 
hardware by developing programs. That would eliminate the human factor in the processing characteristic and parametric 
data and significantly speed up the selection of necessary equipment or software. 
Research methods. To solve this problem I'm using methods of predictive analysis and clustering methods of the theory of 
automatic control systems in production using the latest technological methods and manufacturing processes and selection of 
automation, the method of passive experiment. Also, analysis of existing hardware and software solutions was done in the 
design of such systems. 
Scientific innovation. Scientific innovation is to create software tools that will help to analyze existing systems. Database 
automation and knowledge base using for this. The program has no analogues, which using predictive analysis and clustering 
means of automation hardware and software. 
Automation of data will help to user to create optimal solutions for automated control systems in a short period of time or 
show the best ways to modernize existing automation systems. This will provide an opportunity to create a single database 
tools automation software and hardware, creation and implementation of the program, which is developed based on fuzzy 
logic. 
The practical significance. Based on the results, which I got when work was finished, we can conclude that created the sys-
tem can find their application in various fields of automation. The gradual expansion of the knowledge base will help save 
some professional experience and broaden the base of existing automation and their parameters. This will quickly find solu-
tions for the application of the required means of automating the design, modernization, or even in the normal analysis of 
existing automated control system. 
Results. In accordance with the requirements of the system as a whole, I developed the automated control system of drying 
raw materials. This will increase the efficiency of the rotary kiln due to the optimal temperature firing limestone, increasing 
productivity and efficiency of process control, reducing energy use, reducing human impact on the production process. 
Keywords: automation, control systems, rotary kiln, predictive analysis. 
________________________________ 
УДК 622.78 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю. Интенсификация процесса агломерации шихты, содержащей концентраты 
железных руд, путем их намагничивания 
Повышение газопроницаемости слоя шихты за счет её эффективного окомкования, является основным путем увели-
чения производительности агломерационной машин, а вместе с тем и доменных печей. Эта проблема стала еще бо-
лее актуальной в связи с возрастающей долей тонких концентратов в агломерационной шихте и практически исчер-
панными возможностями окомкователей традиционных конструкций. Необходим поиск новых подходов по даль-
нейшему совершенствованию технологии и техники для окомкования шихты.  
Целью данной работы является разработка новых методов повышения эффективности процесса окомкования шихты 
за счет нетрадиционных подходов к процессу окомкования, что остается важной технологической задачей.  
На базе аналитического анализа существующих методов интенсификация процесса спекания шихты на агломера-
ционных машинах определено новое направлений повышения их эффективности. Этим методом является предвари-
тельное намагничивание шихты, содержащей ферромагнитные компоненты. Проведен анализ известных способов и 
устройств, обеспечивающих реализацию этого явления. Эти способы и технологические устройства условно можно 
разбить на четыре группы: способы и технологические устройства для намагничивания ферромагнитной компонен-
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ты шихты в процессе ее дозирования; способы и технологические устройства для намагничивания компонентов 
шихты непосредственно перед ее смешиванием и окомкованием; технологические устройства для намагничивания 
шихты в процессе ее смешивания и окомкования; технологические устройства для воздействия магнитным полем на 
окомкованую шихту при ее загрузке на колосниковую решетку агломерационной машины. 
Научно обосновано применение интенсификация процесса агломерации шихты, содержащей концентраты желез-
ных руд, путем их намагничивания. В результате предварительного намагничивания шихты получают окомкованую 
шихту с более крупными и прочными гранулами, обеспечивающими лучшую газопроницаемость слоя шихты, уло-
женной на колосниковую решетку агломерационной машины, и, как следствие – повышение ее производительности. 
Применение на практике предварительного намагничивания шихты позволяет получить окомкованную шихту с бо-
лее крупными и прочными гранулами, обеспечивающими лучшую газопроницаемость слоя шихты на колосниковой 
решетке агломерационной машины. 
Следствием этого является интенсификация технологического процесса спекания шихты на агломерационной маши-
не и повышение ее производительности.  
Ключевые слова: агломерационная машина, агломерация, концентрат железной руды, шихта, окомкование, устрой-
ства для окомкования, окомкователи, газопроницаемость, намагничивание шихты, магнитные системы, гранулы. 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю. Інтенсифікація процесу агломерації шихти, що містить концентрати 
залізних руд, шляхом їх намагнічення 
Підвищення газопроникності шару шихти за рахунок її ефективного грудкування, є основним шляхом збільшення 
продуктивності агломераційної машин, а разом з тим і доменних печей. Ця проблема стала ще більш актуальною у 
зв'язку із зростаючою часткою тонких концентратів в агломераційній шихті і практично вичерпаними можливостями 
грудкувачів традиційних конструкцій. Необхідний пошук нових підходів щодо подальшого вдосконалення 
технології та техніки для грудкування шихти.  
Метою даної роботи є розробка нових методів підвищення ефективності процесу грудкування шихти за рахунок 
нетрадиційних підходів до процесу грудкування, що залишається важливою технологічною задачею.  
На базі аналітичного аналізу існуючих методів інтенсифікація процесу спікання шихти на агломераційних маши-
нах визначено новий напрям підвищення їх ефективності. Цим методом є попереднє намагнічування шихти, що 
містить феромагнітні компоненти. Проведено аналіз відомих способів та пристроїв, що забезпечують реалізацію 
цього явища. Ці способи і технологічні пристрої умовно можна розбити на чотири групи: способи і технологічні 
пристрої для намагнічування феромагнітного компоненти шихти в процесі її дозування; способи і технологічні 
пристрої для намагнічування компонентів шихти безпосередньо перед її змішуванням і грудкуванням; технологічні 
пристрої для намагнічування шихти в процесі її змішування і грудкування; технологічні пристрої для впливу 
магнітним полем на грудковану шихту при її завантаженні на колосникові ґрати агломераційної машини. 
Науково обґрунтовано застосування інтенсифікації процесу агломерації шихти, що містить концентрати залізних 
руд, шляхом їх намагнічування. В результаті попереднього намагнічування шихти отримують окомкованую шихту з 
більш великими і міцними гранулами, що забезпечують кращу газопроникність шару шихти, покладеної на 
колосникові ґрати агломераційної машини, і, як наслідок – підвищення її продуктивності. 
Застосування на практиці попереднього намагнічування шихти дозволяє отримати грудковану шихту з більш вели-
кими і міцними гранулами, що забезпечують кращу газопроникність шару шихти на колосникових ґратах 
агломераційної машини. 
Наслідком цього є інтенсифікація технологічного процесу спікання агломераційної шихти на машині і підвищення її 
продуктивності. 
Ключові слова: агломераційна машина, агломерація, концентрат залізної руди, шихта, грудкування, пристрої для 
грудкування, грудковачі, газопроникність, намагнічення шихти, магнітні системи, гранули. 
Rud' Yu., Kucher V., Belonozhko V. Intensification of agglomeration process of charge, containing iron-stones of concen-
trates, by their magnetizing 
Increasing the gas permeability of the layer charge due to its efficient pelletizing, is the main way of increase the productivity 
of sintering machines, along with the blast furnaces. This problem has become even more urgent due to the increasing pro-
portion of fine concentrates in the sinter charge and almost exhausted pelletizer of conventional design. It is necessary to 
search new approaches for the further improvement of technology and machinery for the pelletizing of the charge.  
The aim of this work is to develop new methods of increase of efficiency of process of pelletizing of the charge through non-
traditional approaches to the process of pelletizing, which remains an important technological challenge.  
On the basis of analysis of existing methods of an intensification of process of sintering of the charge on sintering machines 
identified new ways of increasing their effectiveness. This method is a pre-magnetization of the charge containing ferromag-
netic components. The analysis of known methods and devices, ensuring the realization of this phenomenon. These methods 
and devices can be divided into four groups: methods and devices for magnetizing the ferromagnetic components of the 
charge in the process of dosing; methods and devices for magnetizing the components of the charge just prior to mixing and 
pelletizing; technological devices for magnetization of the charge in the process of blending and pelletizing; technological 
devices to influence of magnetic field on granulation the charge when it is loaded on the grate of the sinter machine. 
Scientifically substantiated the use of the intensification of the process of agglomeration of the furnace charge containing iron 
ore concentrates, by their magnetization. A preliminary magnetization of the charge granulation get the charge with larger 
and more durable pellets, ensuring the best permeability layer of the charge laid on the grate of the sintering machine, and, as 
a result improving its performance. 
The practice of pre-magnetization of the charge allows you to charge granulation with larger and more durable pellets, ensur-
ing the best permeability layer of the charge on the grate of the sinter machine. 
The consequence of this is the intensification of the technological process of sintering of the charge on the sintering machine 
and improving its performance. 
Keywords: sintering machine, agglomeration, concentrate of iron-stone, charge, granulation, devices for granulation, granu-
lator, gas permeability, magnetizing of charge, magnetic systems, and granules. 
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________________________________ 
УДК  614.894.3:622.012 
Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А, Нестеренко О.В., Домнічев М.В., Нестеренко І.А. Огляд респіраторів, що вико-
ристовують в гірничорудній галузі 
Мета. Метою даної роботи є проведення аналізу існуючих респіраторів, що використовуються в гірничорудній про-
мисловості та впровадження нових моделей   
Методи дослідження. Теоретичний метод дослідження на основі коригування нових і отриманих раніше знань, ба-
зою для отримання даних є спостереження та експерименти. 
Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є прикладне дослідження змен-
шення впливу пилу на працівників при застосуванні різних респіраторів. 
Практична значимість. Запропоновано використання нових фільтруючих матеріалів для респіраторів з метою зме-
ншення пилового навантаження на організм працюючого в шкідливих умовах. 
Результати. Вплив виробничих шкідливих факторів обумовлює формування несприятливих реакцій організму, погі-
ршення стану здоров'я, втрати працездатності. Важливу роль у зменшенні нещасних випадків і професійних захво-
рювань відіграє розробка і впровадження колективних засобів захисту: санітарно-гігієнічних, технічних та інших 
заходів. Однак не завжди ці заходи виявляються досить ефективними. У цьому випадку використовуються індивіду-
альні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 
Використання респіраторів дозволяє знизити пиловий вплив на працівника і запобігти розвитку захворювань пилової 
етиології. Сучасним матеріалом для респіраторів можуть бути фільтротканини з наноматеріалів, що вловлюють час-
тки малих розмірів, не знижують опір диханню. Основною перевагою таких респіраторів слід відзначити невелику 
вагу, а також мінімальний опір диханню. Остання характеристика дозволяє перебувати в захисному засобі протягом 
кількох годин. Тиск на працівника буде знижено, що виключить дискомфорт. 
Ключові слова: пил, пневмоконіоз, респіратор, фільтруюча нанотканина. 
Швагер Н.Ю., Комисаренко Т.А., Нестеренко О.В., Домничев Н.В., Нестеренко И. А. Обзор респираторов, кото-
рые используют в горнорудной отрасли 
Цель. Целью данной работы является проведение анализа существующих респираторов, использующихся в горно-
рудной промышленности и внедрения новых моделей  
Методы исследования. Теоретический метод исследования на основе корректировки новых и полученных ранее 
знаний, базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. 
Научная новизна. Решение данной задачи составляет актуальность работы. Ее целью является прикладное исследо-
вание уменьшения воздействия пыли на работников при применении различных респираторов. 
Практическая значимость. Предложено использование новых фильтрующих материалов для респираторов с целью 
уменьшения пылевой нагрузки на организм работающего во вредных условиях. 
Результаты. Влияние вредных производственных факторов обуславливает формирование неблагоприятных реакций 
организма, ухудшения состояния здоровья, потерю трудоспособности. Важную роль в уменьшении несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний играет разработка и внедрение коллективных средств защиты: санитарно-
гигиенических, технических и других мероприятий. Однако не всегда эти меры оказываются довольно эффективны-
ми. В этом случае используются индивидуальные средства защиты от действия вредных и опасных производствен-
ных факторов. 
Использование респираторов позволяет снизить пылевое воздействие на работника и предотвратить развитие забо-
леваний пылевой этиологии. Современным материалом для респираторов могут быть фильтроткани из наноматериа-
лов, которые улавливают частицы малых размеров, не снижают сопротивление дыханию. Основным преимуществом 
таких респираторов следует отметить небольшой вес, а также минимальное сопротивление дыханию. Последняя 
характеристика позволяет находиться в защитном средстве в течение нескольких часов. Давление на работника бу-
дет снижено, что исключит дискомфорт. 
Ключевые слова: пыль, пневмокониоз, респиратор, фильтрующая наноткань. 
Shvager N.J., Komisarenko T.A., Nesterenko O.V., Domnichev M.B., Nesterenko I.A. Review of respirators used in the 
mining industry 
Object. The object of this work is the analysis of the existing respirators used in the mining industry and the introduction of 
new models.  
Research methods. Theoretical research method is based on the alignment of new and previously obtained knowledge, data 
is based on observation and experiments. 
Scientific novelty. The solution to this problem is the relevance of the work. Its goal is an applied study of reducing the 
impact of dust on workers using various respirators. 
Practical significance. Suggested the use of new filtering materials for respirators to reduce dust load on the organism of 
people working in harmful conditions. 
Results. The impact of harmful production factors leads to the formation of adverse reactions, illness, disability. An 
important role in reducing accidents and occupational diseases is the development and introduction of collective protection 
equipment: sanitary, technical and other events. However, not always these measures are quite effective. In this case one use 
individual means of protection from influence of harmful and dangerous production factors. 
The use of respirators helps to reduce dust exposure to the worker and to prevent the development of diseases of dust 
etiology. Modern material for respirators can be filter fiber of nanomaterials, which catch particles of small size, and do not 
reduce breathing resistance. The main advantage of such respirators should be noted their light weight, minimum breathing 
resistance. The latter characteristic allows to have a protective tool within a few hours. Pressure on the worker will be 
reduced, which will eliminate the discomfort. 
Keywords: dust, pneumoconiosis, dust mask, filter nanofiber. 
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UDK 656.11 
Sistuk V. O. Microscopic Simulation of Road Traffic Congestions at T- and X-intersections. 
The goal of research. The additional measures for road safety improving on T-shaped intersection with X-shaped one in 
Kryvyi Rih were introduced in the article. The research object is a road traffic congestion of uncontrolled intersection with 
main and minor roads. The aim of the study is to determine problem and areas unsafe for vehicle and pedestrian traffic. The 
part of the road under study consists of T- and X-intersections that may cause the following problems: traffic intensity ex-
ceeds the intersection capacity, both drivers and pedestrians violate traffic rules, warning signs are absent or improperly ar-
ranged.  
Methods. Visual observation and simulation modelling were used in the study.  
Scientific value. The developed simulation model of the intersection in microscopic flow simulation software PTV VISSIM 
taking into account field data of vehicle and pedestrian flows densities indicators is seen scientific value.  
Practical utility. Based on the simulation it was determined that an impressive traffic queue take place from Ivan Avra-
menko St. to Cosmonauts St. with the direction changing to the opposite and left-turning streams from Cosmonauts St. to 
Ivan Avramenko St. The results of intersection simulation shows a congestion of 11 vehicles on average that increases vehi-
cles’ passing time for this part of the road. Also, there is no safe access to the bus stop. 
Results. On the basis of the obtained data on the passing time and the congestion length additional measures for increasing 
safety are suggested that consist in establishing an uncontrolled crosswalk to provide safe access to the bus stop, developing 
the project to remove the starting bus stop onto the minor road and widening the unsafe part of the road. 
Keywords: uncontrolled intersection, simulation modelling, traffic safety, passenger transport, crosswalk, traffic congestion. 
Сістук В.О. Мікромоделювання транспортних заторів на Т-подібному та Х-подібному перехрестях. 
Мета дослідження. В статті запропоновано впровадження додаткових заходів щодо підвищення безпеки руху на 
нерегульованому Т- та Х-подібному перехресті у місті Кривий Ріг. Об’єкт дослідження – транспортні затори на не-
регульованому перехресті з нерівнозначними дорогами. Мета роботи – визначення конфліктних та небезпечних зон 
перехрестя, на яких відбувається перешкода безпеці руху транспортних засобів та пішоходів. Небезпечні ситуації, 
що виникають на ділянці вулично-дорожньої мережі, яка складається з нерегульованих Т-образного і Х-образного 
перехресть представляються у вигляді: інтенсивність транспортного потоку, яка перевищує пропускну здатність 
перехресть; недотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами; відсутність попереджувальних 
знаків або їх недоречне розміщення. 
Метод дослідження. У роботі використано методи візуального спостереження та імітаційного моделювання. 
Наукова цінність. Наукову цінність представляє розроблена комп’ютерна імітаційна модель перехрестя у програм-
ному середовищі PTV VISSIM з урахуванням отриманих у польових умовах показників інтенсивностей руху транс-
портних та пішохідних потоків.  
Практична цінність. На основі результатів моделювання встановлено, що значна черга транспортних засобів має 
місце з вулиці Івана Авраменка до вулиці Космонавтів із зміною напрямку руху на протилежний, та область, що 
включає лівопоротні потоки транспортних засобів з вулиці Космонавтів на вулицю Івана Авраменка. Результати  
моделювання перехрестя показали утворення черги у середньому з 11 автомобілів, що призводить до збільшення 
часу проїзду певної ділянки шляху. Окрім того, відсутній безпечний підхід пішоходів до зупинки громадського 
транспорту.  
Результати. На основі отриманих результатів часу руху на маршруті та довжини черги в залежності від періоду до-
би, розроблено рекомендації щодо підвищення безпеки руху, які полягають у облаштуванні небезпечної ділянки 
пішохідним переходом для полегшення доступу громадян до зупинки міського транспорту, у розробці проекту з 
перенесення зупинки маршрутних таксі на менш завантажену другорядну дорогу, та у збільшення ширини проїзної 
частини небезпечної ділянки. 
Ключові слова: нерегульоване перехрестя, імітаційне моделювання, безпека руху, пасажирський транспорт, пішохі-
дний перехід, транспортний затор. 
Систук В.О. Микромоделирование транспортных заторов на Т-образном и Х-подобном перекрестках.  
Цель исследования. В статье предложено внедрение дополнительных мероприятий относительно повышения безо-
пасности движения на нерегулированном Т- и Х-подобном перекрестке в городе Кривой рог. Объект исследования - 
транспортные заторы на не-регулируемом перекрестке с неравнозначными дорогами. Цель работы - определение 
конфликтных и опасных зон перекрестка, на которых происходит препятствие безопасности движения транспортных 
средств и пешеходов. Опасные ситуации, которые возникают на участке улично-дорожной сети, который состоит из 
нерегулированных Т-образного и Х-образного перекрестков представляются в виде,  интенсивность транспортного 
потока, которая превышает пропускную способность перекрестков; несоблюдение правил дорожного движения как 
водителями, так и пешеходами; отсутствие предупредительных знаков или их неуместное размещение.  
Метод исследования. В работе использованы методы визуального наблюдения и имитационного моделирования. 
Научная ценность. Научную ценность представляет разработанная компьютерная имитационная модель перекрест-
ка в програм-ному среде PTV VISSIM с учетом полученных в полевых условиях показателей интенсивностей дви-
жения транс-портних и пешеходных потоков.  
Практическая ценность. На основе результатов моделирования установлено, что значительная очередь транспорт-
ных средств имеет место с улицы Ивана Авраменка до улицы Космонавтов с изменением направления движения на 
противоположный, и область, которая включает лівопоротні потоки транспортных средств из улицы Космонавтов на 
улицу Ивана Авраменка. Результаты моделирования перекрестка показали образование очереди в среднем из 11 ав-
томобилей, что приводит к увеличению времени проезда определенного участка пути. Кроме того, отсутствует безо-
пасный подход пешеходов к остановке общественного транспорта. 
Результаты. На основе полученных результатов времени движения на маршруте и длины очереди в зависимости от 
периода до-би, разработаны рекомендации относительно повышения безопасности движения, которые заключаются 
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в обустройстве опасного участка пешеходным переходом для облегчения доступа граждан к остановке городского 
транспорта, в разработке проекта из перенесения остановки маршрутных такси на менее загруженную второстепен-
ную дорогу, и в увеличение ширины проездной части опасного участка.  
Ключевые слова : нерегулированный перекресток, имитационное моделирование, безопасность движения, пасса-
жирский транспорт, пішо-хідний переход, транспортный затор 
________________________________ 
УДК 622.684 
Гірін В.С., Гірін І.В. Аналіз сучасного стану безпеки та комфортності пасажирських автоперевезень в Україні 
Мета. Автомобільний транспорт розвивається в усьому світі швидкими темпами, що приводить не тільки до забруд-
нення навколишнього середовища, а й до підвищення дорожньо-транспортних подій, причому не тільки в міських 
умовах, а й за їх межами. 
Методи дослідження. Тому проблеми підвищення безпеки на автошляхах і при перевезенні пасажирів є надто акту-
альним завданням. 
Наукова новизна. У роботі наведено основні фактори, що впливають на безпечну експлуатацію автомобільного 
транспорту, а також основні причини дорожньо-транспортних подій. У тому числі і перевищення швидкості руху, 
порушення правил маневрування, проїзду перехресть, недотримання дистанції, перехід пішоходами в неустановле-
них місцях. управління автомобілями в нетверезому стані, виїзд на зустічну полосу, нестандартна поведінка пішохо-
дів, порушення проїзду пішоходних переходів, пішоході у нетверезому стані, дорожні умови, природні випадки.  
Практична значимість. Наведено аналіз зазначених факторів и подано їх відсотковий вміст. До причин дорожньо-
транспортних подій наведено додаткові фактори: не сертифіковані автобуси, що здійснюють перевезення, несправ-
ний або зношений стан транспортного засобу, низька кваліфікація, втомленість водія, морально зношенні транспор-
тного засобу, порушення правил перевезення і неадекватна поведінка пасажирів. 
У роботі надано статистику дорожньо-транспортних подій проведено їх аналіз, подана статистика травматизму дітей 
на дорогах і основні причини. Наведено досвід країн Євросоюзу зі зниження травматизму на автомобільному транс-
порті. Описано основні недоліки роботи громадського транспорту з огляду пасажирів: агресивна поведінка водіїв на 
дорозі, невміння  та безвідповідальність їх поведінки, антисанітарія і дискомфорт рухомого складу, грубість деяких 
пасажирів, затримки та збої роботи транспортну, підвищені розмови з мобільних телефонів та ін.  
Результати. У роботі дано рекомендації з покращення безпеки на автодорогах України, у тому числі з оптимізації 
маршрутів, обґрунтованого призначення кожного виду рухомого складу, підвищення кваліфікації керівного складу 
транспортних організацій. Представлено загальні висновки з вирішення актуальної задачі  зі зниження аварійності та 
безпеки на автомобільному транспорті. 
Ключові слова: автомобільний транспорт, безпека руху, пішоходи, дорожно-транспортні події. 
Гирин В.С., Гирин И.В. Анализ современного состояния безопасности и комфортности пассажирских автоперево-
зок в Украине 
Цель. Автомобильный транспорт развивается во всем мире быстрыми темпами, что приводит не только к загрязне-
нию окружающей среды, но и к повышению дорожно-транспортных событий, причем не только в городских услови-
ях, но и за их пределами. 
Методы исследования. Поэтому проблемы повышения безопасности на автодорогах и при перевозке пассажиров 
является слишком актуальным заданием. 
Научная новизна. В работе приведены основные факторы, которые влияют на безопасную эксплуатацию автомо-
бильного транспорта, а также основные причины дорожно-транспортных событий. В том числе и превышение ско-
рости движения, нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков, несоблюдения дистанции, переход пе-
шеходами в неустановленных местах. управление автомобилями в нетрезвом состоянии, выезд на зустрічну полосу, 
нестандартное поведение пешеходов, нарушения проезда пішохідних переходов, пешеходе в нетрезвом состоянии, 
дорожные условия, естественные случаи.  
Практическая значимость. Приведен анализ отмеченных факторов и поданы они процентное содержание. К при-
чинам дорожно-транспортных событий приведены дополнительные факторы: не сертифицированные автобусы, ко-
торые осуществляют перевозку, неисправное или изношенное состояние транспортного средства, низкая квалифика-
ция, усталость водителя, морально износе транспортного средства, нарушения правил перевозки и неадекватное 
поведение пассажиров. 
В работе предоставлена статистика дорожно-транспортных событий проведено их анализ, поданная статистика тра-
вматизма детей на дорогах и основные причины. Приведен опыт стран Евросоюза из снижения травматизма на авто-
мобильном транспорте. Описаны основные недостатки работы общественного транспорта из обзора пассажиров: 
агрессивное поведение водителей на дороге, неумение и безответственность их поведения, антисанитария и диском-
форт подвижного состава, грубость некоторых пассажиров, задержки и сбои работы транспортную, повышенные 
разговоры из мобильных телефонов и др.  
Результаты. В работе даны рекомендации из улучшения безопасности на автодорогах Украины, в том числе из оп-
тимизации маршрутов, обоснованного назначения каждого вида подвижного состава, повышения квалификации 
руководящего состава транспортных организаций. Представлены общие выводы из решения актуальной задачи  из 
снижения аварийности и безопасности на автомобильном транспорте. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, безопасность движения, пешеходы, дорожно-транспортные события. 
Girin V., Girin I. An analysis of the modern state of safety and comfort of passenger autotransportations is in Ukraine 
Purpose. A motor transport develops in the whole world rapid rates, that results not only in contamination of environment 
but also to the increase of road transport events, thus not only in town terms but also after their limits. 
Research methods. Therefore problems of increase of safety on motorways and at carrying passengers is a too actual task. 
Scientific novelty. Basic factors over, which influence on safe exploitation of motor transport, and also principal reasons of 
road transport events, are in-process brought. Including overspeed of motion, violation of rules of manoeuvring, passage of 
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crossing, failures to observe of distance, transition in the unstated places pedestrians. management in the drunk state, depar-
ture on a meeting stripe, non-standard conduct of pedestrians, violations of passage of pedestrian transitions cars, pedestrian 
in the drunk state, travelling terms, natural cases.  
Practical meaningfulness. An analysis over of the noted factors is brought and they are given percentage. To reasons of road 
transport events additional factors over are brought: the not certificated busses which carry out transportation, defective or 
threadbare state of transport vehicle, subzero qualification, fatigue of driver, morally wear of transport vehicle, violations of 
rules of transportation and inadequate conduct of passengers. 
Statistics of дорожно транспортных events is in-process given it is conducted their analysis, given statistics of traumatism 
of children on roads and principal reasons. Experience over of countries of European Union is brought from the decline of 
traumatism on a motor transport. The basic lacks of work of public transport are described from the review of passengers : 
aggressive conduct of drivers on the road, lack  of ability and irresponsibility of their conduct, insanitariness and discomfort 
of mobile composition, rudeness of some passengers, delays and failures of work transport, enhanceable conversations from 
the mobile telephones of and other  
Results. Recommendations are in-process given from the improvement of safety on the motorways of Ukraine, including. 
from optimization of routes, reasonable setting of every type of mobile composition, in-plant training of leading composition 
of transport organizations. General conclusions are presented from the decision of actual task  from the decline of accident 
rate and safety on a motor transport. 
Keywords: motor transport, safety of motion, pedestrians, road transport events. 
________________________________ 
УДК 622.272:622.063.7 
Калініченко О.В. Підвищення показників вилучення залізних руд при випуску обваленої рудної маси на контакті з 
твердіючим штучним масивом 
Мета. Дослідження та розробка заходів з підвищення показників вилучення відбитої руди з блоків ІІ черги при ви-
пуску обваленої руди на контакті з твердіючим штучним масивом камер І черги. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі був використаний комплексний метод досліджень, 
що включає в себе аналіз і узагальнення літературних джерел; теорію планування експерименту; теорію і практику 
випуску руди, моделювання випуску руди на моделях з еквівалентних матеріалів; теорію статистики; багатофактор-
ний аналіз. 
Наукова новизна. Уперше встановлені кількісні залежності втрат руди в гребнях на контакті з твердіючим заклад-
ним масивом камер І черги після випуску руди з блоків ІІ черги від висоти відпрацьованої камери і кута нахилу біч-
них поверхонь трапецеїдальної основи штучних ціликів при формуванні трапецієподібного днища блоку з похилими 
бічними поверхнями нижньої частини камер І черги.  
Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в розробці: 
методики розрахунку втрат руди в гребнях на контакті з твердіючим закладним масивом камер І черги після випуску 
обваленої руди з блоків ІІ черги; 
методів поліпшення показників вилучення відбитої руди за рахунок формування бічних поверхонь трапецеїдальної 
основи штучних ціликів камер І черги адекватних утворюючій воронки випуску блоків ІІ черги; 
методики визначення оптимальних параметрів технології відпрацювання рудних покладів з урахуванням мінімізації 
втрат руди в гребнях і збільшення показників вилучення відбитої руди з блоків ІІ черги. 
Результати. Експериментально доведено, що втрати руди в гребнях відпрацьованих блоків ІІ черги на контакті з 
закладним масивом камер І черги залежать від висоти відпрацьованої камери і кута нахилу бічних поверхонь трапе-
цеїдальної основи штучних ціликів і при формуванні кутів нахилу, адекватних утворюючій воронки випуску змен-
шуються до 0,7-1,2%, збільшуючи вилучення руди з блоку на 4,1-7,8%. 
Ключові слова: вилучення, відбита руда, блоки І та ІІ черги, випуск руди, штучний масив твердіючої закладки, тра-
пецеїдальне днище, моделювання на еквівалентних матеріалах. 
Калинченко О.В. Повышение показателей извлечения железных руд при выпуске обрушенного рудной массы на 
контакте с твердеющим искусственным массивом 
Цель. Исследование и разработка мероприятий по повышению показателей извлечения отбитой руды из блоков II 
очереди при выпуске обрушенной руды на контакте с твердеющим искусственным массивом камер I очереди. 
Методы исследования. Для достижения поставленной цели в работе был использован комплексный метод исследо-
ваний, включающий в себя анализ и обобщение литературных источников, теорию планирования эксперимента; 
теорию и практику выпуска руды, моделирование выпуска руды на моделях из эквивалентных материалов; теорию 
статистики; многофакторный анализ. 
Научная новизна. Впервые установлены количественные зависимости потерь руды в гребнях на контакте с твер-
деющим закладочным массивом камер I очереди после выпуска руды из блоков II очереди от высоты отработанной 
камеры и угла наклона боковых поверхностей трапециевидного основания искусственных целиков при формирова-
нии трапециевидного днища блока с наклонными боковыми поверхностями нижней части камер I очереди. 
Практическая значимость. Практическая значимость работы заключается в разработке: 
методики расчета потерь руды в гребнях на контакте с твердеющим закладочным массивом камер I очереди после 
выпуска обрушенной руды из блоков II очереди; методов улучшения показателей извлечения отбитой руды за счет 
формирования боковых поверхностей трапециевидного основания искусственных целиков камер I очереди адекват-
ных образующей воронки выпуска блоков II очереди; методики определения оптимальных параметров технологии 
отработки рудных залежей с учетом минимизации потерь руды в гребнях и увеличения показателей извлечения от-
битой руды из блоков II очереди. 
Результаты. Экспериментально доказано, что потери руды в гребнях отработанных блоков II очереди на контакте с 
закладочным массивом камер I очереди зависят от высоты отработанной камеры и угла наклона боковых поверхно-
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стей трапециевидного основания искусственных целиков и при формировании углов наклона, адекватных образую-
щей воронки выпуска уменьшаются на 0,7 - 1,2%, увеличивая извлечение руды из блока на 4,1 - 7,8%. 
Ключевые слова: извлечение, отбитая руда, блоки I и II очереди, выпуск руды, искусственный массив твердеющей 
закладки, трапецеидальное днище, моделирование на эквивалентных материалах. 
Kalinichenko A. V. Increased extraction of iron ore in the production of milled ore mass on contact with twerdok artificial 
array 
Goal. Research and development of measures to increase the recovery rates of broken ore from the blocks of the second stage 
with the release of collapsed ore on contact with the hardening artificial massif of the cells of the first stage. 
Methods of research. To achieve this goal, the work used a comprehensive method of research, including analysis and gen-
eralization of literary sources; Theory of experimental design; The theory and practice of producing ore, modeling the release 
of ore on models of equivalent materials; Theory of statistics; Multifactor analysis. 
Scientific novelty. For the first time, quantitative dependences of ore losses in crests on contact with the hardening filling 
stack of the chambers of the 1st stage after ore discharge from the blocks of the second stage from the height of the spent 
chamber and the angle of inclination of the lateral surfaces of the trapezoidal base of artificial lobes during the formation of 
the trapezoidal bottom of the block with inclined side surfaces of the lower part of chambers I Queue. 
Practical significance. The practical importance of the work is to develop:- methods for calculating ore losses in the ridges 
on contact with the hardening filling massif of the chambers of the first stage after the release of the collapsed ore from the 
blocks of the second stage;- methods to improve the recovery of broken ore due to the formation of the lateral surfaces of the 
trapezoidal base of the artificial ends of the chambers of the 1st stage of adequate generators of the second stage of the fun-
nel;- methods for determining optimal parameters for mining ore mining technology, taking into account minimization of ore 
losses in ridges and increasing recovery rates for broken ore from blocks of stage II. 
Results. It has been experimentally proved that losses of ore in the crests of the spent blocks of the II stage on contact with 
the backfilling array of the chambers of the first stage depend on the height of the spent chamber and the angle of inclination 
of the lateral surfaces of the trapezoidal base of the artificial pillars and when forming the tilt angles adequate for the forma-
tion of the outlet funnel are reduced by 0.7-1.2%, increasing extraction of ore from the block by 4.1-7.8%. 
Key words: extraction, broken ore, blocks I and II of the queue, ore output, artificial hardening pad, trapezoidal bottom, 
modeling on equivalent materials. 
________________________________ 
УДК 621.382.333 
Козакевич І. А., Осадчук Ю. Г. , Аміров А. Л.  Енергоефективні режими гальмування тягових асинхронних 
електроприводів 
Мета. Метою даної роботи є дослідження питання формування сигналу завдання електромагнітного моменту систе-
ми векторного керування асинхронним двигуном з метою максимізації обсягу повернутої електроенергії до джерела 
при рекуперативному гальмуванні. Для досягнення поставленої мети виконано отримання аналітичних залежностей, 
що пов’язують гальмівний момент, створюваний двигуном у режимі рекуперативного гальмування, з обмеженнями 
величин напруг та струмів, а також параметрами схеми заміщення двигуна; аналіз функціонування двигуна у режимі 
рекуперативного гальмування при роботі з кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а також при роботі з ослаб-
ленням поля асинхронного двигуна. Пошук шляхів оптимізації даного процесу є можливим, і в даній роботі пред-
ставлено аналітичне вирішення даної задачі, в результаті проведення якого отримані залежності, що дозволяють 
визначити рекомендовану величину сигналу завдання гальмівного моменту для максимізації кількості поверненої 
електроенергії до джерела. 
Методи дослідження. Дослідження виконувалося з використанням рівнянь стану асинхронного двигуна, що отри-
муються з використанням ідеалізованої електричної машини, у системі координат d-q. Вони слугували підґрунтям 
для одержання математичних залежностей, що описують можливості максимізації кількості повернутої до автоном-
ного джерела живлення енергії.  
Наукова новизна. Встановлено величину гальмівного моменту у режимі рекуперативного гальмування при роботі з 
кутовою швидкістю, що є меншою за базову, а також з ослабленням поля, використання якого в системі керування в 
якості сигналу завдання забезпечує максимальний обсяг повернутої до джерела електроенергії. 
Практична значимість. Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості використання представ-
лених залежностей для розробки алгоритмів керування електричними та гібридними транспортними засобами. 
Результати. Розраховані граничні умови існування режиму рекуперативного гальмування для асинхронного двигу-
на, що дозволяють знайти мінімальну кутову швидкість для такого режиму. 
Ключові слова: асинхронний двигун, рекуперативне гальмування, гальмівний момент, енергоефективність. 
Козакевич И. А., Осадчук Ю. Г. , Амиров А. Л. Энергоэффективные режимы торможения тяговых асинхронных 
электроприводов 
Цель. Целью данной работы является исследование вопроса формирования сигнала задания электромагнитного мо-
мента системы векторного управления асинхронным двигателем с целью максимизации объема возвращенной элек-
троэнергии к источнику при рекуперативном торможении. Для достижения поставленной цели выполнено получе-
ние аналитических за-лежностей, что связывают тормозной момент, создаваемый двигателем в режиме рекуператив-
ного торможения, с ограничениями величин напряжений и токов, а также параметрами схемы замещения двигателя; 
анализ функционирования двигателя в режиме рекуперативного торможения при работе с угловой скоростью, мень-
шей за базовую, а также при работе с ослаблением поля асинхронного двигателя. Поиск путей оптимизации данного 
процесса является возможным, и в данной работе представлено аналитическое решение данной задачи, в результате 
проведения которого получены зависимости, позволяющие определить рекомендуемую величину сигнала задания 
тормозного момента для максимизации количества возвращенной электроэнергии к источнику. 
Методы исследования. Исследование выполнялось с использованием уравнений состояния асинхронного двигате-
ля, получаемых с использованием идеализированной электрической машины в системе координат d-q. Они служили 
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основой для получения математических зависимостей, описывающих возможности максимизации количества воз-
вращенной к автономному источнику питания энергии. 
Научная новизна. Установлена величина тормозного момента в режиме рекуперативного торможения при работе с 
угловой скоростью, меньшей за базовую, а также с ослаблением поля, использование которого в системе управления в 
качестве сигнала задания обеспечивает максимальный объем возвращенной к источнику электроэнергии. 
Практическая значимость. Практическая ценность полученных результатов заключается в возможности использо-
вания пред-ставленных зависимостей для разработки алгоритмов управления электрическими и гибридными транс-
портными средствами. 
Результаты. Рассчитаны предельные условия существования режима рекуперативного торможения для асинхронно-
го двигателя, позволяющие найти минимальную угловую скорость для такого режима. 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, рекуперативное торможение, тормозной момент, энергоэффективность. 
Kozakevich I. A., Osadchuk Y. G. , Amirov A. L. Energyеfficient modes of braking traction asynchronous electric drives 
Goal. The aim of this work is to investigate the formation of the reference signal of the electromagnetic torque the vector 
control of an induction motor to maximize the amount of energy returned during regenerative braking. To achieve the set 
goals are accomplished obtaining analytical dependences connecting the braking torque generated by the motor in the regen-
erative braking mode, with the limitations of the values of voltages and currents and the equivalent circuit parameters of the 
engine; analysis of the functioning of the engine in regenerative braking mode when working with angular velocity, the 
smaller the base, and with the weakening of the field.  
Research methods. The study was performed using state equations of the induction motor obtained using an idealized elec-
tric machine in the coordinate system d-q. They served as a basis for obtaining mathematical correlations that describe the 
opportunities to maximize the number returned to the Autonomous power source of energy.  
Scientific novelty. Set the value of the braking torque in the regenerative braking mode when working with angular velocity, 
the smaller the base, and with the weakening of the field, the use of which in the control system as a reference signal to 
maximize volume returned to the source of electricity. 
Practical significance. The practical value of the obtained results lies in the possibility of using these relationships to de-
velop control algorithms for electric and hybrid vehicles. 
Results. Estimated marginal conditions for the existence of the regenerative braking mode, allowing to find the minimum 
angular velocity for such a regime. 
Key words: induction motor, regenerative braking, brake torque, energy efficiency. 
________________________________ 
УДК 621.311.2+621.316.1 
Кольсун В.А., Козлов В.С. Режими сумісної роботи паралельного генератора та мережі обмеженої потужності 
В статті розглянуто режими роботи паралельного генератора у слабкій мережі обмеженої потужності. В якості гене-
ратора може виступати об’єкт мережі з альтернативним джерелом енергії або електромеханічна система промислової 
мережі, що працює в режимі генерації. Застосування таких генераторів значно підвищує надійність електропоста-
чання, дозволяє зменшити втрати при передачі енергії, а також надає можливість регулювати якість електроенергії в 
точці підключення генератора. Задача оптимального керування такими системами розподіленої генерації є однією із 
головних задач інтелектуальних мереж (Smart Grid та Micro Grid).  
Щодо електромагнітної сумісності автономного генератора та мережі обмеженої потужності обов’язковим є вико-
нання наступних умов: рівність ЕРС, рівність фаз та рівність частот генератора та мережі. Однак на теперішній час 
задача надійної синхронізації та оптимальне керування генерацією потужності автономного генератора в слабкій 
мережі є відкритими питаннями. Обидві названі задачі ускладнюються можливими негативними процесами, які ма-
ють місце в таких мережах (фазовий стрибок напруги мережі, забруднення напруги вищими гармоніками, поява 
згасаючої постійної складової, коливання частоти напруги тощо).   
В роботі сформульовано дві основні задачі для автономного генератора: робота в режимі додаткового живлення на-
вантаження та ліквідація дефіциту потужності з мінімізацією втрат потужності в мережі. Встановлено, що 
найдоцільнішим режимом передачі енергії генератора протягом циклу «накопичення – розряд» є робота з мінімально 
можливою напругою в мережі обмеженої потужності. Для забезпечення навантаження номінальнім рівнем 
потужності при виникненні дефіциту потужності величина ЕРС генератора повинна дорівнювати ЕРС мережі.  
Математичні викладки підтверджено моделювання однофазного генератора, який працює в режимі генерації 
синусоїдної напруги (Island mode). В ході моделювання також показано вплив вихідного фільтру такого генератора 
на фазу напруги в точці підключення.  
Ключові слова: Smart Grid, інвертор, генератор, дефіцит потужності.  
Кольсун В.А., Козлов В.С. Режимы совместной работы параллельного генератора и сети ограниченной мощности 
В статье рассмотрены режимы работы параллельного генератора в слабой сети ограниченной мощности. В качестве 
генератора может выступать объект сети с альтернативным источником энергии или электромеханическая система 
промышленной сети в режиме генерации. Применение таких генераторов значительно повышает надёжность элек-
троснабжения, позволяет уменьшить потери при передаче энергии, а также даёт возможность регулировать качество 
электроэнергии в точке подключения генератора. Задача оптимального управления такими системами распределён-
ной генерации является одной из основных задач интеллектуальных сетей (Smart Grid). 
Касательно электромагнитной совместимости автономного генератора и сети ограниченной мощности обязательным 
является выполнение следующих условий: равенство ЭДС, равенство фаз и равенство частот генератора и сети. Од-
нако в настоящее время задача надежной синхронизации и оптимальное управление генерацией мощности автоном-
ного генератора в слабой сети являются открытыми вопросами. Обе названные задачи усложняются возможными 
негативными процессами, которые имеют место в таких сетях (фазовый скачок напряжения, загрязнения напряжения 
высшими гармониками, появление постоянной составляющей, колебания частоты напряжения и т.п.). 
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Сформулированы две основные задачи для локального генератора: работа в режиме дополнительного питания на-
грузки и ликвидация дефицита мощности с минимизацией потерь мощности в электросети. Установлено, что наибо-
лее рациональным режимом передачи энергии генератора в электросеть на протяжении цикла «накопление-
генерация» является работа с минимально допустимым напряжением. Для задачи обеспечения нагрузки номиналь-
ным уровнем мощности при возникновении дефицита мощности ЭДС генератора должна равняться ЭДС сети. 
Математические выкладки подтверждены моделированием однофазного генератора, работающего в режиме генера-
ции синусоидального напряжения (Island mode). В ходе моделирования также показано влияние выходного фильтра 
такого генератора на фазу напряжения в точке подключения. 
Ключевые слова: Smart grid, инвертор, генератор, дефицит мощности.  
V.Kolsun, V.Kozlov Generator work regimes in weak supply grid 
The operation modes of a parallel generator in a weak network of limited power are considered in the article. The generator 
can be an object of a network with an alternative energy source or an electromechanical system of an industrial network in 
the generation mode. The use of such generators significantly improves the reliability of power supply, allows to reduce 
losses when transmitting energy, and also makes it possible to regulate the power quality at the point of common connection. 
The problem of optimal control of such distributed generation systems is one of the main tasks of Smart Grid. 
Regarding the electromagnetic compatibility of an autonomous generator and a network of limited power, it is important to 
fulfill the following conditions: the equality of the EMFs, the equality of phases and the equality of the frequencies of the 
generator and the network. However, at present, the task of reliable synchronization and optimal control of power generation 
by autonomous generator in a weak supply networks are open questions. Both of these problems are complicated by the pos-
sible negative processes that take place in such networks (phase voltage jump, voltage pollution by higher harmonics, the 
appearance of a decaying DC component, voltage frequency fluctuations, etc.). 
In the article two main tasks for the local generator are formulated: work in the mode of additional load powering and elimi-
nation of power shortage with minimization of power losses in the supply grid. It is found that the most rational mode of 
transferring the generator's energy to the electric grid during the "accumulation-generation" cycle is to work with the mini-
mum permissible voltage. For the task of supplying a load with a nominal power level, when a power shortage occurs, the 
EMF of the generator should equal to the EMF of the network. 
Mathematical calculations are confirmed by simulating a single-phase generator in the mode of sinusoidal voltage generation 
(Island mode). The simulation also shows the effect of the output filter of such a generator on the phase of the voltage at the 
common connection point. 
Keywords: Smart Grid, inverter, generator, power shortage 
________________________________ 
УДК 622.235: 622.271 
Скачков А.А. Аналітичне дослідження вибухового навантаження уступу 
У статті аналізуються умови, за яких вибухове руйнування кристалічних порід здійснюється за допомогою 
взаємодіючих свердловинних зарядів бризантних вибухових речовин.  При цьому враховується суперпозиція пруж-
них хвиль, випромінених від різних рядів свердловин та відображених від поверхонь уступу.   
Мета. Головна мета дослідження – визначити основні, найбільш суттєві фактори, що впливають на властивості порід 
і складених ними масивів, конкретно – на поширення в них акустичних хвиль. Мета ця присвячена вирішенню 
нагальної проблеми скорочення питомого споживання вибухових речовин для дроблення породи шляхом зміни по-
рядку виконання технологічних операцій і параметрів свердловинних зарядів з урахуванням анізотропії порід, що 
підриваються.  
Методи досліджень полягають в аналізі геологічних даних по залізорудних родовищах Кривбасу, проектної 
документації, виробничих даних гірничих підприємств і кар'єрів, наукових публікацій та їх подальшому синтезы й 
формулюванні розроблених положень у відповідності до надійно апробованих методів. 
Наукова новизна полягає у виконанні дослідження хвильових процесів в породному масиві відомими способами, 
але відповідно до сформованої методичної послідовності та структурної алгоритмізації, цільова орієнтація яких кон-
кретно відповідає поставленим цілям. 
Практичне значення виконаного аналізу полягає в підтвердженні придатності аналізованих методів для вирішення 
інженерних і прикладних задач досліджень у викладеній постановці. 
Результати. Виконаний аналіз хвильових процесів в пружному середовищі, яке представлене скельним субстратом, 
підтвердив, що для вирішення задач управління суперпозицией (взаємодією) хвиль в цьому середовищі цілком мож-
на застосувати випробувані методи. Отримані результати підтверджують доцільність прийнятої схеми й алгоритму 
обчислювальних операцій для умов дроблення скельного субстрату свердловинними зарядами. 
Оригінальність полягає в тому, щоб визначити комплексний підхід до вирішення поставленого завдання і ряд 
пріоритетних технічних рішень. 
Висновки. Подальший розвиток і застосування результатів досліджень забезпечить значне зниження собівартості 
залізорудної продукції за рахунок підвищення ефективності буропідривних робіт в кар'єрі. 
Скачков А.А. Аналитическое исследование взрывной нагрузки уступа 
В статье анализируются условия, при которых взрывчатое разрушение кристаллических пород осуществляется с 
помощью взаимодействующих скважинных зарядов бризантных взрывчатых веществ.  При этом учитывается супер-
позиция упругих волн, отклоняющихся от разных рядов скважин и отражающихся от поверхностей уступа.   
Цель.  Главная цель исследования — определить основные, наиболее существенные факторы, влияющие на свойства 
пород и сложенных ими массивов, конкретно – на распространение в них акустических волн.  Цель эта посвящена 
решению насущной проблемы сокращения удельного потребления взрывчатых веществ для дробления породы пу-
тем изменения порядка выполнения технологических операций и параметров скважинных зарядов с  учетом анизо-
тропии взрываемых пород.   
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Методы исследований заключаются в анализе геологических данных по железорудным месторождениям Кривбас-
са, проектной документации, производственных данных горных предприятий и карьеров, научных публикаций и их 
последующего синтеза и формулировании разработанных положений в строгом соответствии с надежно апробиро-
ванными методами.   
Научная новизна состоит в выполнении исследования волновых процессов в породном массиве известными спосо-
бами, но в соответствии со сформированной методической последовательностью и структурной алгоритмизацией, 
целевая ориентация которых конкретно соответствует поставленным целям. 
Практическое значение выполненного анализа заключается в подтверждении пригодности анализируемых методов 
для решения инженерных и прикладных задач исследований в изложенной постановке.  
Результаты.  Выполненный анализ волновых процессов в упругой среде, которая представлена скальным субстра-
том, подтвердил, что для решения задач управления суперпозицией (взаимодействием) волн в этой среде вполне 
применимы опробованные методы. Полученные результаты подтверждают целесообразность принятой схемы и ал-
горитма вычислительных операций для условий дробления скального субстрата скважинными зарядами.  
Оригинальность заключается в том, чтобы определить комплексный подход к решению поставленной задачи и ряд 
приоритетных технических решений.   
Выводы.  Дальнейшее развитие и применение результатов исследований обеспечит значительное снижение себе-
стоимости железорудных продуктов за счет повышения эффективности буровзрывных работ в карьере. 
Skachkov А.A. Analytical research of explosive loading of rock mass 
Article analyzes the conditions under which explosive destruction of crystalline rocks is carried out by means of interacting 
well charges of blasting explosives.  This takes into account the superposition of elastic waves that deviate from different 
rows of wells and are reflected from the surfaces of the ledge.   
Purpose. The main objective of the study is to determine the main, most significant factors affecting the properties of rocks 
and their arrays, specifically – the movement of acoustic waves in them.  This purpose is devoted to solving the pressing 
problem of reducing the specific consumption of explosives for crushing rock by changing the order of execution of techno-
logical operations and parameters of borehole charges, taking into account the anisotropy of the rocks exploded.   
Research methods consist of analysis of geological data on Kryvbass iron ore deposits, project documentation, production 
data of mining enterprises and quarries, scientific publications and their subsequent synthesis and formulation of the devel-
oped provisions in strict accordance with reliably tested methods.   
The scientific novelty consists in carrying out an investigation of wave processes in a rock massif by known methods, but in 
accordance with the generated methodological sequence and structural algorithmization, the target orientation of which spe-
cifically corresponds to the goals set.   
The practical significance of the analysis performed is to confirm the suitability of the methods being analyzed for solving 
the engineering and applied research problems in the above formulation.   
Results.  The analysis of the wave processes in the elastic substrate, which consists of rock material, confirmed that the 
tested methods are completely applicable to solving problems of controlling the superposition (interaction) of waves in this 
substrate.  The received results confirm expediency of the accepted scheme and algorithm of computing operations for condi-
tions of crushing of a rock substrate with borehole charges.   
The originality lies in defining an integrated approach to the solution of the task and a number of priority technical solutions.   
Conclusions.  Further development and application of research results will provide a significant reduction in the cost of iron 
ore products due to increased efficiency of drilling and blasting operations in the open pit. 
Keywords: ore, explosive destruction, open pit, acoustic waves, blasting, borehole charges. 
________________________________ 
УДК 553.4 
Чепурной В.И., Ященко Б. Е., Костянский А.Н. Снижение воздействия горных работ на окружающую территорию 
за счет применения в карьере элементов подземного способа разработки 
Цель. Уменьшение размеров и уровня загрязнений на прилегающей к карьеру селитебной территории, улучшение 
экологической обстановки и защита от вредного антропогенного воздействия позволят уменьшить размеры санитар-
но-защитной зоны при производстве открытых горных работ. Цель данной работы важна для каждого недропользо-
вателя – сделать так, чтобы санитарно-защитную зону максимально сузить. Этого можно достичь за счет изменения 
типа применяемого оборудования и внедрения новых технологий, например, при применении в карьере элементов 
подземной разработки месторождения. Потребность в этом возникает, как правило, на горнодобывающих предприя-
тиях, расположенных недалеко от населенных пунктов. 
Методы исследований. Поиск научной информации содержащейся в литературе, отчетах и т. п., ознакомление с лите-
ратурными источниками, обзор и обработка научной информации с целью определения возможных направлений и ме-
тодов дальнейшей работы, изучение данных, анализ, а также углубление знаний по изучаемому вопросу, классифика-
ция, системный анализ. Рассматриваются производственные процессы шахты и карьера, исследование которых можно 
отнести как к отраслевым, так и к прикладным, поскольку они направлены на совершенствование существующих 
средств производственной деятельности, способствующих при этом охране окружающей природной среды. 
Научная новизна. Предложен комплекс мер заключающийся в эксплуатации карьера с применением элементов 
подземной отработки месторождения с внедрением нового технологического процесса (механического разрушения 
скальных горных пород) и оборудования для его осуществления (гидромолот на экскаваторе), что согласно сущест-
вующим положениям способствует уменьшению размера санитарно-защитной зоны. 
Практическая значимость. При отработке карьера в стесненных условиях по новой технологии согласно рекомен-
даций обеспечивается уменьшение выделения вредных производственных факторов, то есть выброса загрязняющих 
веществ (пыли и газов), уровня сейсмического воздействия на прилегающую к карьеру территорию. Рассмотрена 
возможность снижения экологической нагрузки на окружающую территорию при отработке карьера «Южный». 
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Результат. Улучшается экологическая обстановки территории, прилегающей к карьеру и улучшается ее защита от 
вредного антропогенного воздействия производственных процессов. Уменьшаются размеры санитарно-защитной 
зоны, появляется возможность расширения селитебной зоны вокруг карьера. 
Ключевые слова. Выделение пыли и газов, санитарно-защитная зона, элементы подземных работ на открытых ра-
ботах. 
Чепурний В. И., Ященко Б. Тобто, Костянский А. Н. Зниження впливу гірничих робіт на навколишнє територію за 
рахунок застосування в кар'єрі елементів підземного способу розробки 
Мета. Зменшення розмірів і рівня забруднень на прилеглій до кар'єру селитебній території, поліпшення екологічної 
обстановки і захист від шкідливого антропогенного впливу дозволять зменшити розміри санітарно-захисної зони при 
виробництві відкритих гірничих робіт. Мета даної роботи важлива для кожного надрокористувача – зробити так, 
щоб санітарно-захисну зону максимально звузити. Цього можна досягти за рахунок зміни типу вживаного устатку-
вання і впровадження нових технологій, наприклад, при застосуванні в кар'єрі елементів підземної розробки родо-
вища. Потреба у цьому виникає, як правило, на гірничодобувних підприємствах, розташованих недалеко від населе-
них пунктів. 
Методи досліджень. Пошук наукової інформації, що міститься в літературі, звітах тощо, ознайомлення з літератур-
ними джерелами, огляд і обробка наукової інформації з метою визначення можливих напрямів і методів подальшої 
роботи, вивчення даних, аналіз, а також поглиблення знань з досліджуваного питання, класифікація, системний ана-
ліз. Розглядаються виробничі процеси шахти і кар'єра, дослідження яких можна віднести як до галузевим, так і до 
прикладних, оскільки вони спрямовані на вдосконалення існуючих засобів виробничої діяльності, сприяють при 
цьому охороні навколишнього природного середовища. 
Наукова новизна. Запропоновано комплекс заходів, який полягає в експлуатації кар'єру з застосуванням елементів 
підземного відпрацювання родовища з впровадженням нового технологічного процесу (механического руйнування 
скельних гірських порід) та обладнання для його здійснення (гідромолот на екскаваторі), що згідно з існуючим по-
ложенням сприяє зменшенню розміру санітарно-захисної зони. 
Практична значимість. При відпрацюванні кар'єра в обмежених умовах за новою технологією згідно рекомендацій 
забезпечується зменшення виділення шкідливих виробничих факторів, тобто викиду забруднюючих речовин (пилу і 
газів), рівня сейсмічного впливу на прилеглу до кар'єру територію. Розглянута можливість зниження екологічного 
навантаження на навколишню територію при відпрацюванні кар'єра «Південний». 
Результат. Поліпшується екологічна обстановка території, прилеглої до кар'єру і покращується її захист від шкідли-
вого антропогенного впливу виробничих процесів. Зменшуються розміри санітарно-захисної зони, з'являється мож-
ливість розширення селітебної зони навколо кар'єра. 
Ключові слова. Виділення пилу і газів, санітарно-захисна зона, елементи підземних робіт на відкритих роботах. 
Chepurna, V. S., Yashchenko. E., Kostyanskiy A. N. Reducing the impact of mining on the surrounding area through the 
use of career elements of underground method of development  
Aim. Decreasing the contamination volume and level in a building zone adjacent to an open pit, improving the environmental 
condition and protecting it from harmful anthropogenic influence makes it possible to decrease the size of a health protection 
zone in open pit mining operations. The research aims at making a health protection zone as narrow as possible which is im-
portant for every user of natural resources. It can be achieved by changing the type of the applied equipment and introducing 
new technologies, for example, using the elements of underground mining at an open pit. The necessity for such changes 
arises as a rule at operating enterprises located in close proximity to residential areas. 
Methods of research. The research methods include the search for scientific data contained in literature, reports, etc., study-
ing literature sources, review and processing of scientific data to define possible directions and methods of further research, 
studying the data, analysis and knowledge extension on the problems under study, classification and system analysis. At the 
same time, production processes for separate structural units (a mine, an open pit) are regarded as dependent systems. The 
given research can be considered both industry-related and applied as it is aimed at improving the available means of indus-
trial activity, thus facilitating the environment protection. 
Scientific novelty. There suggested a set of measures implying the application of elements of underground mining in open 
pit exploitation by applying a new technological process (mechanical destruction of hard rocks) and the equipment required 
for this technology (a hydraulic breaker of an excavator) which under current regulations facilitates the reduction of a health 
protection zone. 
Practical relevance. While mining an open pit under restricted conditions, according to the recommendations, a new tech-
nology ensures the reduced emission of harmful industrial factors, that is, the emission of pollutants (dust and gases) and the 
level of seismic impact on the area next to an open pit. The authors have considered the possibility to reduce the anthropo-
genic pressure on the area next to “Yuzhnyi” Open Pit. 
Result. The environmental condition of the area adjacent to the open pit is improved as well as the level of its protection 
from harmful anthropogenic influence of industrial processes. The size of the health protection zone is reduced and there 
appears a possibility of expanding the building zone around the open pit. 
Key words: Dust and gases emission, health protection zone, elements of underground mining in open pit mining operations. 
________________________________ 
УДК 004.89: 621.311.161 
Котов І.А. Формально-лінгвістичний підхід до евристичних методів керування режимами електроенергетичних сис-
тем  
Метою роботи є розробка формальних методів уніфікації форм представлення знань в системах штучного інтелекту 
для автоматизації прийняття управлінських рішень в кризових ситуаціях, обґрунтування використання формально-
лінгвістичного підходу до подання професійних знань в системі підтримки рішень диспетчера енергосистеми, а та-
кож до опису евристик при реалізації логічного висновку. Теоретична розробка і практичне впровадження уніфіко-
ваної, інтегральної моделі подання знань в СППР є актуальною науковою проблемою. 
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У роботі використані методи математичної логіки, формальної лінгвістики, регресійного аналізу, матричного аналі-
зу, електроенергетичних систем, пошукового і формуючого експерименту з подальшою автоматизованою обробкою 
даних з метою перевірки висунутих в роботі гіпотез. 
Наукова новизна роботи полягає в розробці моделі взаємозв'язку і взаємозалежності форм представлення профе-
сійних знань і моделі їх ієрархічного узагальнення, застосування єдиних евристик до різних структур представлення 
знань. Розроблені моделі, підходи і методики інваріантні по відношенню до конкретних професійних галузях і мають 
високий ступінь універсальності. Запропоновано єдиний системно-діалектичний підхід до подання та аналізу знань. 
Розроблено єдині евристики стосовно як до окремих компонентів знань, так і їх мережевим структурам. 
Практична значимість роботи полягає в практиці впровадження запропонованої моделі системи підтримки рішень 
в практику ліквідації кризових ситуацій в електроенергетичних системах, що дозволить скоротити збитки і підвищи-
ти якість управління їх технологічними процесами. 
Результатами роботи є єдиний системно-діалектичний підхід до подання та аналізу професійних знань. Запропоно-
вано взаємопов'язана ієрархія форм представлення знань, що включає в себе знання різних рівнів про когнітивної 
діяльності системи підтримки рішень диспетчера. Розроблено формальна модель уніфікації форм представлення 
знань, формальна система введення обмежень для специфікації форм представлення знань. Запропоновано методики 
впровадження блоків системи підтримки рішень в управлінські інформаційні цикли діючих технологічних ланцюгів. 
Ключові слова: евристика, автоматизація, база знань, диспетчеризація, режим, ситуаційний, лінгвістичний, семан-
тика, експерт, регресія, енергосистема, оптимальний, інкорпорація 
Котов И.А. Формально-лингвистический подход к эвристическим методам управления режимами электроэнергети-
ческих систем  
Целью работы является разработка формальных методов унификации форм представления знаний в системах ис-
кусственного интеллекта для автоматизации принятия управленческих решений в кризисных ситуациях, обоснова-
ние использования формально-лингвистического подхода к представлению профессиональных знаний в системе 
поддержки решений диспетчера энергосистемы, а также к описанию эвристик при реализации логического вывода. 
Теоретическая разработка и практическое внедрение унифицированной, интегральной модели представления знаний 
в СППР является актуальной научной проблемой. 
В работе использованы методы математической логики, формальной лингвистики, регрессионного анализа, матрич-
ного анализа, электроэнергетических систем, констатирующего, поискового и формирующего эксперимента с по-
следующей автоматизированной обработкой данных с целью проверки выдвинутых в работе гипотез. 
Научная новизна работы состоит в разработке модели взаимосвязи и взаимозависимости форм представления 
профессиональных знаний и модели их иерархического обобщения, применении единых эвристик к различным 
структурам представления знаний. Разработанные модели, подходы и методики инвариантны по отношению к кон-
кретным профессиональным областям и обладают высокой степенью универсальности. Предложен единый систем-
но-диалектический подход к представлению и анализу знаний. Разработаны единые эвристики применительно как к 
отдельным компонентам знаний, так и их сетевым структурам. 
Практическая значимость работы состоит в практике внедрения предложенной модели системы поддержки реше-
ний в практику ликвидации кризисных ситуаций в электроэнергетических системах, что позволит сократить ущербы 
и повысить качество управления их технологическими процессами. 
Результатами работы являются единый системно-диалектический подход к представлению и анализу профессио-
нальных знаний. Предложена взаимосвязанная иерархия форм представления знаний, включающая в себя знания 
различных уровней о когнитивной деятельности системы поддержки решений диспетчера. Разработана формальная 
модель унификации форм представления знаний, формальная система ввода ограничений для спецификации форм 
представления знаний. Предложены методики внедрения блоков системы поддержки решений в управленческие 
информационные циклы действующих технологических цепей. 
Ключевые слова: эвристика, автоматизация, база знаний, диспетчеризация, режим, ситуационный, лингвистиче-
ский, семантика, эксперт, регрессия, энергосистема, оптимальный, инкорпорация 
Kotov I.A Formally linguistic approach to heuristic methods of controlling the regimes of electric power systems 
The aim of the work is the development of formal methods for unifying the forms of knowledge representation in artificial 
intelligence systems for automating decision-making in crisis situations, justifying the use of a formal linguistic approach to 
the representation of professional knowledge in the system of support for decisions of the energy system dispatcher, and de-
scribing the heuristics in the implementation of logical inference. Theoretical development and practical implementation of 
the unified, integral model of knowledge representation in DSS is an actual scientific problem. 
Methods of mathematical logic, formal linguistics, regression analysis, matrix analysis, electric power systems, ascertaining, 
searching and forming experiments with subsequent automated processing of data with the purpose of testing hypotheses put 
forward in the work. 
The scientific novelty of the work is to develop a model for the interconnection and interdependence of the forms of repre-
sentation of professional knowledge and the model of their hierarchical generalization, the application of unified heuristics to 
different knowledge representation structures. The developed models, approaches and methods are invariant with respect to 
specific professional fields and have a high degree of universality. A unified system-dialectical approach to the representation 
and analysis of knowledge is proposed. Single heuristics are developed for both individual components of knowledge and 
their network structures. 
Practical significance of the work consists in the practice of implementing the proposed model of the decision support system 
in the practice of liquidating crisis situations in electric power systems, which will reduce the damage and improve the qual-
ity of management of their technological processes. 
The results of the work are a unified system-dialectical approach to the representation and analysis of professional knowl-
edge. An interrelated hierarchy of knowledge representation forms is proposed, which includes knowledge of various levels 
about the cognitive activity of the dispatcher decision support system. A formal model for the unification of forms of repre-



Анотації 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 45, 2017 234 

sentation of knowledge is developed, a formal system for entering restrictions for the specification of forms of representation 
of knowledge. Methods for implementing blocks of the decision support system in management information cycles of operat-
ing technological circuits. 
Keywords:  heuristics, automation, knowledge base, dispatching, mode, situational, linguistic, semantics, expert, regression, 
power system, optimal, incorporation. 
________________________________ 
УДК 65.011.56:656.054.1 
Микитин О.В., Тронь В.В. Автоматизована система інтелектуального керування транспортними потоками із засто-
суванням технології машинного зору 
Мета. Метою даної роботи є підвищення ефективності керування рухом транспорту на перехресті шляхом 
дослідження і розроблення автоматизованої системи інтелектуального керування на базі апарата нечіткої логіки; 
визначення критеріїв для знаходження тривалості зеленого та червоного тактів перемикань світлофора;  
формалізація процесу підтримки прийняття рішень інтелектуальною системою керування за допомогою математич-
них методів та алгоритмів. 
Методи дослідження. У роботі використанні методи математичної статистики і теорії ймовірності для обробки 
результатів експериментів, методи аналітичного конструювання і комп’ютерного моделювання при синтезі та аналізі 
систем керування транспортними потоками та методи нечіткої логіки для формалізації процесу керування. 
Наукова новизна. Запропонований підхід до розроблення автоматизованої системи інтелектуального керування 
транспортними потоками із застосуванням технології машинного зору відрізняється від відомих тим, що формування 
керуючих впливів здійснюється на основі показника кількості транспортних засобів, які знаходяться на відстані, не 
меншій за розраховане значення, від перехрестя, що дозволяє зменшити навантаження на підсистему машинного 
зору і підвищити якість керування. 
Практична значимість. Отримані аналітичні залежності значень довжини відстані, на якій встановлюється 
відеодетектор, від кількості смуг автодороги. Дане рішення дає змогу системі детектування транспортних засобів 
враховувати лише значимі автомобілі, кількість яких впливає на формування нечіткого висновку щодо задання 
тривалості тактів світлофора. Реалізація інтелектуальної системи надає можливість ефективніше керувати рухом 
автотранспорту в умовах дорожньої мережі міста. Розроблені алгоритми забезпечують при наявності транспортних 
засобів в області видимості камери підрахунок їх кількості із урахуванням чисельності смуг дороги, а розроблена 
підсистема прийняття рішень здійснює керування тактами зеленого та червоного світла світлофора. 
Результати. Результатом роботи є математична модель та підсистема прийняття рішень щодо керування тривалістю 
тактів світлофора на регульованому перехресті. Розрахунок відстані, на якій буде встановлено камеру для детекту-
вання автомобілів, дає можливість брати до уваги лише корисні для системи транспортні засоби, які несуть вплив на 
тривалість тактів світлофора. Для формування керуючих впливів у системі запропоновано систему, побудовану на 
основі нечіткої логічного висновку. 
Ключові слова: інтелектуальна система, автоматичне керування, нечітка логіка, імітаційна модель, регульоване 
перехрестя, керування світлофором на перехресті. 
Микитин А. В., Тронь В. В. Автоматизированная система интеллектуального управления транспортных потоков с 
применением технологии машинного зрения 
Цель. Целью данной работы является повышение эффективности управления движением транспорта на перекрестке 
путем исследования и разработки автоматизированной системы интеллектуального управления на базе аппарата 
нечеткой логики; определение критериев для нахождения продолжительности зеленого и красного тактов переклю-
чения светофора; формализация процесса поддержки принятия решений интеллектуальной системой управления с 
помощью математических методов и алгоритмов. 
Методы исследования. В работе использовании методы математической статистики и теории вероятности для об-
работки результатов экспериментов, методы аналитического конструирования и компьютерного моделирования при 
синтезе и анализе систем управления транспортными потоками, методы нечеткой логики для формализации процес-
са управления. 
Научная новизна. Предложенный подход к разработке автоматизированной системы интеллектуального управле-
ния транспортными потоками с применением технологии машинного зрения отличается от известных тем, что фор-
мирование управляющих воздействий осуществляется на основе показателя количества транспортных средств, на-
ходящихся на расстоянии не менее за рассчитанное значение, от перекрестка, что позволяет уменьшить нагрузку на 
подсистему машинного зрения и повысить качество управления. 
Практическая значимость. Полученные аналитические зависимости значений длины расстояния, на котором уста-
навливается видеодетектор, от количества полос автодороги. Данное решение позволяет системе детектирования 
транспортных средств учитывать только значимые автомобили, количество которых влияет на формирование нечет-
кого вывода для задания продолжительности тактов светофора. Реализация интеллектуальной системы позволяет 
эффективнее управлять движением автотранспорта в условиях дорожной сети города. Разработанные алгоритмы 
обеспечивают при наличии транспортных средств в области видимости камеры подсчет их количества с учетом чис-
ленности полос дороги, а разработанная подсистема принятия решений осуществляет управление тактами зеленого и 
красного света светофора. 
Результаты. Результатом работы является математическая модель и подсистема принятия решений по управлению 
продолжительностью тактов светофора на регулируемом перекрестке. Расчет расстояния, на котором будет установ-
лена камера для детектирования автомобилей, дает возможность считать только полезные для системы транспорт-
ные средства, которые несут влияние на продолжительность тактов светофора. Для формирования управляющих 
воздействий в системе предложена система, построенная на основе нечеткого логического вывода. 
Ключевые слова: интеллектуальная система, автоматическое управление, нечеткая логика, имитационная модель, 
регулируемый перекресток, управления светофором на перекрестке 
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Mykytyn O.V., Tron V.V. Automatic system of intelligent management of traffic using the technology of computer vision 
Objective. The objective of this article to increase of control efficiency of the traffic on the crossroads with the help of re-
search and development of automatic intelligent management system based on fuzzy logic; determining the criteria for the 
length of cycles of the green and red lights; process’ formalization of the supporting of decision support subsystem with the 
help of mathematical methods and algorithms.  
Research methods. In the article, it is used methods of mathematical statistics and theory of probability for processing of 
experimental results, analytical design methods and machine simulation in the synthesis and analysis in management systems 
of the traffic and fuzzy logic methods for formalization of controlling process.  
Scientific novelty. The proposed approach to the development of an automatic intelligent management system of traffic 
flows using machine vision technology differs from the other known approaches with the fact that the formation of control 
actions is based on the index number of vehicles that are at a distance from the crossroad. This distance is not less than the 
calculated value. It allows to reduce the load on the subsystem of machine vision and to improve the quality of control.  
Practical significance. Obtained analytical dependency values of the length distance, at which the video detector is set, from 
the number of road lanes. This solution enables the system to detect vehicles considering only significant cars, the number of 
which affects the fuzzy inference of setting cycle duration light. Practical implementation of intelligent system allows to con-
trol more effectively the movement of vehicles in terms of road network in the city. Developed algorithms provide the ability 
to count cars’ number, if cars locate in the area of camera, taking into account the number of lanes of the road. Developed 
intelligent management subsystem controls the green and red light time of the traffic light.  
Results. The result of the work is a mathematical model and decision support subsystem of the control of traffic light’s cycle 
duration on a regulated crossroads. Calculation of the distance, at which the camera is set to detect vehicles, makes it possible 
to consider only useful for some system vehicles that have influence on the cycle duration of light. It is proposed the system 
based on fuzzy inference.  
Keywords: intelligent system, automatic control, fuzzy logic, simulated model, controlled crossroads, control of traffic lights 
at the crossroads 
________________________________ 
УДК 65.012.2 
Попов С.О., Попрожук О.О. Обгрунтування розробки методики ресурсного планування проектів ремонтів і 
модернізації складного технологічного обладнання 
Мета. Метою даної публікації є обґрунтування доцільності застосування нової методики ресурсного планування 
проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, яка враховує специфіку діяльності 
вітчизняних машинобудівних підприємств у сфері здійснення ремонтної діяльності та дозволяє більш точно сплану-
вати обсяг необхідного ресурсного забезпечення на етапі планування проекту з метою мінімізації виникнення пере-
витрат проекту на етапі його реалізації. 
Методи дослідження. У статті доводиться доцільність застосування проектноорієнтованих методів до управління 
проектами напротивагу традиційному операційному управлінню. 
Наукова новизна. Запропоновано новий методичний підхід до ресурсного планування проектів ремонтів і 
модернізації складного технологічного обладнання, оснований на методі використання ресурсів у процесі реалізації 
проекту, який відрізняється від існуючого підходу на основі трудомісткості виробництва, що дозволяє визначити 
ресурсоємність і час реалізації проекту ремонтних робіт. 
Практична значимість. Запропонована методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складно-
го технологічного обладнання дозволяє більш точно виокремити витрати на здійснення проектної діяльності в умо-
вах функціонуючого машинобудівного підприємства. Крім цього, новий підхід дозволяє більш точно спланувати 
обсяг непрямих витрат на етапі планування проекту з метою мінімізації перевитрат ресурсів на етапі реалізації про-
екту. 
Результати. Запропонована методика ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного 
технологічного обладнання, яка дозволяє визначити механізм розподілу прямих та непрямих витрат виробництва 
між операційною та проектноорієнтованою видами діяльності і, як наслідок, більш точно визначити обсяг непрямих 
витрат проекту; враховує можливість настання ситуації недозавантаження виробництва, коли можлива ситуація 
наявності непрямих витрат за відсутності прямих; дозволяє моделювати зміну технологічного процесу, об’єднання 
чи зміни порядку виконання певних технологічних операцій з метою прийняття управлінських рішень щодо 
реалізації проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. 
Ключові слова: проект, ремонт і модернізація, складне технологічне обладнання, ресурс, ресурсне планування.  
Попов С.О., Попрожук Е.О. Обоснование разработки методики ресурсного планирования проектов ремонтов и 
модернизации сложного технологического оборудования 
Цель. Целью данной публикации есть обоснование целесообразности использования новой методики ресурсного 
планирования проектов ремонтов и модернизации сложного технологического оборудования, которая учитывает 
специфику деятельности отечественных машиностроительных предприятий в сфере осуществления ремонтной дея-
тельности и дает возможность более точно спланировать объем необходимого ресурсного обеспечения на этапе пла-
нирования проекта с целью минимизации возникновения перерасхода ресурсов проекта на этапе его реализации. 
Методы исследования. В статье доказывается целесообразность использования проектноориентированных методов 
управления проектами взамен традиционному операционному управлению. 
Научная новизна. Предложено новый методический подход к ресурсному планированию проектов ремонтов и мо-
дернизации сложного технологического оборудования, основанный на методе использования ресурсов в процессе 
реализации проекту, который отличается от существующего подхода на основе трудоемкости производства, тем, что 
позволяет определить ресурсоемкость и время реализации проекту ремонтных работ. 
Практическая значимость. Предложенная методика ресурсного планирования проектов ремонтов и модернизации 
сложного технологического оборудования позволяет более точно выделить затраты на осуществление проектной 
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деятельности в условиях функционирующего машиностроительного предприятия. Кроме этого, новый подход по-
зволяет более точно спланировать объем непрямых затрат на этапе планирования проекту с целью минимизации 
перерасхода ресурсов на этапе реализации проекта. 
Результаты. Предложенная методика ресурсного планирования проектов ремонтов и модернизации сложного тех-
нологического оборудования, которая позволяет определить механизм распределения прямых и непрямых затрат 
производства между операционным и проектноориентированным видами деятельности и, как результат, более точно 
определить объем непрямых затрат проекта; учитывает возможность наступления ситуации недозагрузки производ-
ства, когда возможна ситуация наличия непрямых затрат при отсутствии прямых; позволяет моделировать измене-
ние технологического процесса, объединение или изменение порядка выполнения определенных технологических 
операций с целью принятия управленческих решений касательно реализации проектов ремонтов и модернизации 
сложного технологического оборудования. 
Ключевые слова: проект, ремонт и модернизация, сложное технологическое оборудование, ресурс, ресурсное пла-
нирование. 
Popov S., Poprozhuk O. Proof of expediency of developing the methodology of the resource planning of the projects of 
renovations and modernization of complex technological equipment 
Purpose. Purpose of the article is to proof of expediency of using the new methodology of the resource planning of the pro-
jects of renovations and modernization of complex technological equipment, which takes into account specificity of activities 
of the native machine-building enterprises in the field of the renovation experience and allows to plan the volume of neces-
sary resources more accurately at the stage of the planning of the project with a view to minimizing the overexpenditure of 
the project at the stage of the project implementation. 
Research methods. The article proofs of expediency of using the project-oriented methods to the project management on the 
counter the traditional management. 
Scientific novelty. Proposed the new methodological approach to the resource planning of the projects of renovations and 
modernization of the complex technological equipment, based on the method of using resources in the process of project 
implementation, which is different from the existing approach based on the labor intensity of production, because it allows to 
define the resource intensity and time of the renovation’s project implementation. 
Practical importance. Proposed methodology of the resource planning of the projects of renovations and modernization of 
complex technological equipment allows more accurately to allocate costs of the project implementation in a functioning 
machine-building enterprise. Besides, new approach allows more accurately to plan the volume of the indirect costs at the 
stage of the planning of the project with a view to minimizing the overexpenditure of the project at the stage of the project 
implementation. 
Results. Proposed methodology of the resource planning of the projects of renovations and modernization of complex tech-
nological equipment allows the mechanism of allocation direct and indirect costs of the production between the operating and 
project-orienting kind of activity and, as the result, to determine the indirect costs more accurately; takes into account the 
possibility of a situation of the underloading production, when the situation when there are the indirect costs without direct 
costs; allows to simulate the technological process change, association or changing the order of some technological opera-
tions for the purpose of making managerial decisions on the implementation of projects of renovations and modernization of 
complex technological equipment. 
Keywords: project, renovation and modernization, complex technological equipment, resource, resource planning. 
________________________________ 
УДК 622.807:622.272 
Лапшин О.Є., Лапшин О.О., Лапшина Д.О. Визначення техніко-економічних параметрів зрошувальних систем 
для очищення повітря в гірничих виробках шахт 
Мета. Встановлення робочих параметрів зрошувальної установки для визначення ефективних режимів її роботи в 
процесі очищення рудникового повітря від шкідливих домішок.  
Методи. Для досягнення поставленої мети застосовувалися методи наукового аналізу і узагальнення результатів 
досліджень; аналіз взаємозв’язку параметрів гідропилогазоочищення і ежекції повітря; фундаментальні положення 
фізики, аеро й гідродинаміки для розроблення способів пилоподавлення в глибоких шахтах; лабораторні і 
промислові дослідження та статистична обробка їх результатів.Очищення рудникового повітря від шкідливих 
домішок в гірничих виробках є однією з найважливіших задач сьогодення. Гірниче виробництво супроводжується 
забрудненням рудникового повітря шкідливими домішками, серед яких чільне місце посідають пил і отруйні гази – 
оксид вуглецю СО і оксиди азоту NO + NO2, тощо. Потрапляючи в організм працюючих, шкідливі речовини 
викликають професійні захворювання на пиловий бронхіт, а в деяких випадках настає гостре отруєння. Покращення 
умов праці в шахтах дозволить зменшити кількість професійних захворювань працюючих, підвищити культуру ви-
робництва і збільшити продуктивність праці. У зв’язку із цим очищення рудникового повітря  від шкідливих домі-
шок, якими є пил і отруйні гази, має велике соціальне і економічне значення. Для очищення повітря в гірничих ви-
робках необхідно впроваджувати відомі і розробляти нові засоби, які дозволять підвищити ефективність боротьби зі 
шкідливими виділеннями в атмосферу при ведінні технологічних процесів з видобутку мінеральної сировини. Біль-
шість існуючих засобів пилогазоподавлення заснованих на взаємодії продуктів вибуху з диспергованою водою, не 
забезпечують уловлювання найбільш небезпечних дрібнодисперсних частинок (˂ 10 мкм), а зниження концентрацій 
шкідливих газів, наприклад, оксиду вуглецю при цьому практично не відбувається. 
Наукова новизна полягає у встановленні параметрів інерційного руху крапель рідини та коагуляції пилу з 
адсорбцією шкідливих газів на їх поверхнях. 
Практична значимість полягає у підвищенні ефективності очищення рудникового повітря шляхом його зрошення 
за допомогою гідравлічних завіс, які працюють під високим тиском води, що надходить із трубопроводу 
загальношахтної мережі. 
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Результати. Встановлення техніко-економічних параметрів установки для гідропилогазоочищення гідравлічними 
завісами високого тиску. 
Ключові слова: шахта, забруднення, очищення, завіса, струмінь, тиск, дисперсність, крапля 
Лапшин А.Е., Лапшин А.А., Лапшина Д.А. Определение технико-экономических параметров оросительных 
систем для очистки воздуха в горных выработках шахт  
Цель. Установление рабочих параметров оросительной установки для определения эффективных режимов ее работы 
в процессе очистки рудничного воздуха от вредных примесей. 
Методы. Для достижения поставленной цели применялись методы научного анализа и обобщения результатов ис-
следований; анализ взаимосвязи параметров гидропылегазоочистки и эжекции воздуха; фундаментальные положе-
ния физики, аэро и гидродинамики для разработки способов пылеподавления в глубоких шахтах; лабораторные и 
промышленные исследования и статистическая обработка их результатов. Очистка рудничного воздуха от вредных 
примесей в горных выработках является одной из важнейших задач. Горное производство сопряжено с загрязнением 
рудничного воздуха вредными примесями, среди которых важное место занимают пыль и ядовитые газы – оксид 
углерода СО, оксиды азота NO+NO2 и т. д. Попадая в организм работающих, вредные вещества вызывают профес-
сиональные заболевания пылевой бронхит, а в некоторых случаях наступает острое отравление. Улучшение условий 
труда в шахтах позволит уменьшить количество профессиональных заболеваний работающих, повысить культуру 
производства и увеличить производительность труда. В связи с этим очистка рудничного воздуха от вредных приме-
сей, которыми являются пыль и ядовитые газы, имеет большое социальное и экономическое значение. Для очистки 
воздуха в горных выработках необходимо внедрять известные и разрабатывать новые средства, которые позволят 
повысить эффективность борьбы с вредными выделениями в атмосферу при ведении технологических процессов 
добычи минерального сырья. Большинство существующих средств пылегазоподавления основанных на взаимодей-
ствии продуктов взрыва с диспергированной водой, не обеспечивают улавливание наиболее опасных мелкодисперс-
ных частиц (10 мкм), а снижение концентраций вредных газов, например, оксида углерода при этом практически не 
происходит. 
Научная новизна заключается в установлении параметров инерционного движения капель жидкости и коагуляции 
пыли с адсорбцией вредных газов на их поверхностях. 
Практическая значимость заключается в повышении эффективности очистки рудничного воздуха путем его оро-
шения с помощью гидравлических завес, которые работают под высоким давлением воды, поступающей из трубо-
провода общешахтной сети. 
Результаты. Установление технико-экономических параметров установки для пылегазоочистки гидравлическими 
завесами высокого давления. 
Ключевые слова: шахта, загрязнение, очистка, завеса, струя, давление, дисперсность, капля. 
A.E. Lapshyn, A.A. Lapshyn, D.A. Lapshyna Definition of technical and economic parameters of irrigation systems purifi-
cation of air in mine workings of the mines 
Goal. Establishing the operating parameters of the irrigation installation to determine efficient modes of its operation in the 
process of cleaning mine air from harmful impurities. 
Methods. Scientific analysis and generalization of research results; analysis of the relationship between parameters of dust 
and gas suppression; the fundamental principles of physics, aero-and hydrodynamics to develop methods of dust control in 
deep mines; laboratory and industrial research and the statistical processing of their results. Mine air purification in mine 
openings is one of the most important tasks. Mining production is associated with the contamination of mine air with harmful 
impurities, among which an important place is occupied by dust and noxious gases – carbon monoxide, nitrogen oxides, NO 
+ NO2, etc. Their infiltration cause occupational diseases, dust bronchitis, and in some cases, acute intoxication occurs. The 
improvement of working conditions in the mines will reduce the number of occupational diseases among workers, it will also 
improve the production standards and increase productivity. In this regard, the purification of mine air from harmful impuri-
ties, which are the dust and toxic gases is of great social and economic importance. For purification of air in mine workings it 
is necessary to introduce known and to develop new tools that will improve the efficiency of air pollution control during the 
technological processes of extraction of mineral raw materials. Most of the existing tools based on the interaction of explo-
sion products with dispersed water, do not provide capture of the most dangerous fine particles (10 µm), and lower concen-
trations of harmful gases such as carbon dioxide does not happen. 
Scientific novelty consists in setting the parameters of the inertial motion of liquid droplets and coagulation of dust with 
adsorption of harmful gases on their surfaces. 
The practical significance is to improve the efficiency of purification of mine air by irrigation with hydraulic screens, which 
operate under high pressure of water coming from the general mine network pipeline. 
Results. Establish feasibility of installation options for gas treatment with use of hydraulic screens of high pressure. 
Keywords: mine pollution, purification, curtain, flow, pressure, dispersion, drop. 
________________________________ 
УДК 622:274 
Письменний С.В.  Визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі гірничої виробки з урахуванням техно-
генних сил  
Мета визначення місця дії руйнівної сили на контурі підземної гірничої виробки розташованої як в зоні впливу гір-
ничих робіт так і за її межами в різномодульному масиві з урахуванням дії техногенних сил. Розробити методику 
визначення граничного тиску на контурі виробки в залежності від радіус кривизни склепіння утворюючої виробку. 
Методи дослідження. При вирішенні питання стійкості гірничих виробок в різномодульному гірничому масиві та 
визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі виробки склепінної форми застосувався аналітичний метод 
досліджень з урахуванням практики роботи шахт Кривбасу з встановленням певних обмежень при її використанні. 
Наукова новизна. Розроблена методика визначення тиску на контурі виробки, яка відрізняється від відомих розра-
хунком кута діючого руйнівного тиску на контурі виробки в різномодульному масиві гірських порід від глибини 
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розробки, радіусу кривизни склепіння утворюючої виробку та з урахуванням напружень що виникають при очисно-
му вийманні. Отримані залежності руйнівного тиску від кута прикладеного навантаження до контуру виробки. 
Практична значимість. Можливість коригування параметрів гірничих виробок на стадії проектування відробки 
блоку безпосередньо при проходці гірничої виробки в однорідних та неоднорідних породах з урахуванням техноген-
них сил та куту зсуву порід в яких пройдено виробку. Вибір найбільш доцільного радіусу кривизни склепіння утво-
рюючої виробку, який дозволить підвищити стійкість породам навколо виробки. 
Результати. Запропонована методика визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі гірничої виробки з ура-
хуванням техногенних сил, яка дає можливість визначити тиск та слабе місце на контурі гірничої виробки в умовах 
однорідного та неоднорідного гірського масиву. Дана методика дозволяє розрахувати тиск який діє на контур вироб-
ки з урахуванням раніше відробленого очисного блоку, що знаходиться в безпосередній близькості. 
Ключові слова: напруження, кутова руйнівна точка, виробка, радіус кривизни склепіння, тиск, очисний блок. 
Письменный С.В. Определение угловой точки разрушительного давления на контуре горной выработки с учетом 
техногенных сил  
Цель определение места действия разрушительной силы на контуре подземной горной выработки, расположенной в 
зоне влияния горных работ, так и за ее пределами в різномодульному массиве с учетом действия техногенных сил. 
Разработать методику определения предельного давления на контуре выработки в зависимости от радиус кривизны 
образующей свода выработки. 
Методы исследования. При решении вопроса устойчивости горных выработок в різномодульному горном массиве 
и определение угловой точки разрушительного давления на контуре выработки склепеннойформы застосувався ана-
литический метод исследований с учетом практики работы шахт Кривбасса с установлением определенных ограни-
чений при ее использовании. 
Научная новизна. Разработана методика определения давления на контуре выработки, которая отличается от извес-
тных расчетом угла действующего разрушительного давления на контуре выработки в різномодульному массиве 
горных пород от глубины разработки, радиуса кривизны образующей свода выработки и с учетом напряжений воз-
никающих при очистительном извлечении. Получены зависимости разрушающего давления от угла приложенной 
нагрузки к контуру выработки. 
Практическая значимость. Возможность корректировки параметров горных выработок на стадии проектирования 
відроб-ки блока непосредственно при проходке горной выработки в однородных и неоднородных породах с учетом 
техногенных сил и угла сдвига пород, в которых пройдена выработка. Выбор наиболее целесообразного радиуса 
кривизны образующей свода выработки, который позволит повысить устойчивость породам вокруг выработки. 
Результаты. Предложена методика определения угловой точки разрушительного давления на контуре горной выра-
ботки с учетом техногенных сил, которая дает возможность определить давление и слабое место на контуре горной 
выработки в условиях однородного и неоднородного горного массива. Данная методика позволяет рассчитать давле-
ние которое действует на контур выработки с учетом ранее отработанного очистного блока, что находится в непос-
редственной близости. 
Ключевые слова: напряжение, угловая разрушительная точка, выработка, радиус кривизны свода, давление, очист-
ной блок. 
Pismennyi S.V. Definitions corner point on a path destructive effects of mines forces in view technogenic 
Purpose. The goal of the scene destructive force on a path underground mine workings located in a zone of influence of min-
ing and abroad in Stable and unstable in view of the array of man-made forces. A method for determining the threshold cir-
cuit working pressure depending on the radius of curvature of the arch forming workings. 
Research methodology. In deciding sustainability of mining in Stable and unstable rock mass and determining the angular 
point of destructive pressure on the circuit making application vaulted form analytical method research based practices mines 
Kryvyi Rih with the establishment of some limitations when using it. 
Originality. The method of determining pressure circuit output, which differs from the known current angle calculation de-
structive pressure circuit Stable and unstable working in the rock mass on the depth of the development, the radius of curva-
ture arch forming workings and subject to stresses that occur when removing abatement. Dependences destructive pressure 
on the angle of the applied load to the circuit output. 
Practical value. The possibility of adjusting the parameters of mining at the design stage development unit directly at pene-
tration excavation in homogeneous and heterogeneous rocks on the basis of man-made forces and shear angle covered rocks 
in which the mines. Selecting the most appropriate radius of curvature of the arch forming the mines, which will increase the 
stability of rocks around a roadway. 
Findings. The proposed method of determining the angular point of destructive pressure on the contour of excavation con-
sidering man-made forces, which makes it possible to determine pressure and weak spot on a path mine working in condi-
tions of homogeneous and heterogeneous massif. This technique allows you to calculate the pressure acting on the circuit 
before working on the basis development cleaning block which is in close proximity. 
Keywords: stress, destructive angular point, working, radius of curvature of the arch, pressure, treatment unit. 
________________________________ 
УДК [622.013:622.35]:622.0 
Шолох М.В. Нормування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню підготовленості до видо-
бування відкритим способом 
Мета. Метою даної роботи є розробка метода і методики обліку стану і рухомості балансово-промислових запасів по 
ступеню підготовленості до видобування, визначення і облік розкритих, підготовлених і готових до видобування 
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів на гірничовидобувних підприємствах та встановлення 
взаємозв’язку між ними. 
Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-технічних досягнень нормування промислових запасів з 
урахуванням того, що при класифікації підготовленості балансово-промислових запасів до кінця не витриманий 
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класифікаційний принцип, відповідно до якого підготовленість балансово-промислових запасів залізистих кварцитів 
до видобування визначаємо при виконанні установленого комплексу гірничих робіт. 
Наукова новизна. Встановлено залежності продуктивності гірничовидобувного підприємства і середнього 
квадратичного відхилення вмісту якісних показників усередненого корисного компонента у залізорудній масі від 
числа видобувних одиниць. Обґрунтовано нормативні значення готових до видобування, підготовлених і розкритих 
балансово-промислових запасів залізистих кварцитів, які залежать від інтенсивності проведення гірничих робіт і під 
впливом великої кількості випадкових факторів суттєво коливаються. 
Практична значимість. Розроблена методика аналізу закономірностей нормування підготовленості балансово-
промислових запасів залізистих кварцитів базується на зіставленні значень визначення нормативного числа 
видобувних одиниць і забезпеченості промислово-балансовими запасами корисних копалин кожної видобувної 
одиниці. 
Результати. Нормативна величина балансово-промислових запасів усіх категорій повинна мати резерв, що 
компенсує нерівномірність проведення гірничих робіт, а нормативна забезпеченість промисловими балансовими 
запасами корисних копалин повинна визначатися з резервом, який компенсує похибки розрахунків. 
Ключові слова: запаси, залізисті кварцити, нормування, методика, видобувна одиниця. 
Шолох М.В. Нормирование балансово-промышленных запасов железистых кварцитов по степени подготовленности 
к видо-ние открытым способом 
Цель. Целью данной работы является разработка метода и методики учета состояния и подвижности балансово-
промышленных запасов по степени подготовленности к добыче, определение и учет вскрытых, подготовленных и 
готовых к добыче балансово-промышленных запасов железистых кварцитов на горнодобывающих предприятиях и 
установление взаимосвязи между ними. 
Методы исследования. Анализ и обобщение научно-технических достижений нормирования промышленных запа-
сов с учетом того, что при классификации подготовленности балансово-промышленных запасов до конца не выдер-
жан классификационный принцип, согласно которому подготовленность балансово-промышленных запасов желези-
стых кварцитов к добыче определяем при выполнении установленного комплекса горных работ. 
Научная новизна. Установлены зависимости производительности горнодобывающего предприятия и среднего ква-
дратичного отклонения содержания качественных показателей усредненного полезного компонента в железорудном 
массе от числа добычных единиц. Обоснованы нормативные значения готовых к добыче, подготовленных и вскры-
тых балансово-промышленных запасов железистых кварцитов, которые зависят от интенсивности проведения гор-
ных работ и под влиянием большого количества случайных факторов существенно колеблются. 
Практическая значимость. Разработана методика анализа закономерностей нормирования подготовленности бала-
нсово-промышленных запасов железистых кварцитов базируется на сопоставлении значений определение норматив-
ного числа добычных единиц и обеспеченности промышленно-балансовыми запасами полезных ископаемых каждой 
добывающей единицы. 
Результаты. Нормативная величина балансово-промышленных запасов всех категорий должна иметь резерв, кото-
рый компенсирует неравномерность проведения горных работ, а нормативная обеспеченность промышленными ба-
лансовыми запасами полезных ископаемых должна определяться с резервом, который компенсирует погрешности 
расчетов. 
Ключевые слова: запасы, железистые кварциты, нормирования, методика, добывающая единица. 
Sholokh M. V. Regulation of balance and industrial reserves of ferruginous quartzites in the degree of preparedness for vido-
tion in an open way 
Goal. The aim of this work is to develop methods and techniques taking into account the state and mobility balance and 
industrial reserves according to the degree of preparedness for the extraction, determination and the account opened, prepared 
and ready for production balance and industrial reserves of ferruginous quartzites mining companies and the establishment of 
the relationship between them. 
Research methods. The analysis and generalization of scientific-technical achievements of rationing of industrial stocks 
given the fact that in the classification of training balance and industrial reserves to the end of the aged classification 
principle that preparedness balance and industrial reserves of ferruginous quartzites mining defined during the execution of 
the installed complex mining operations. 
Scientific novelty. The dependence of the performance of the mining enterprise and standard deviation of the content of the 
quality indicators of the average useful component in the ore mass from the number of mining units. Justified normative 
values are now ready for production, prepared and opened the balance of industrial reserves of ferruginous quartzites, which 
depend on the intensity of mining operations and under the influence of many random factors fluctuate considerably. 
Practical significance. The developed method of analysis of patterns of regulation of fitness balance and industrial reserves 
of ferruginous quartzites is based on the comparison of values of the definition of the standard number of production units 
and availability of industrial-balance mineral reserves of each mining unit. 
Results. The standard value of the balance of industrial reserves of all categories should have a reserve that compensates for 
the irregularity of mining operations, and regulatory security industrial balance sheet reserves of minerals should be 
determined with a reserve that compensates for the error calculations. 
Keywords: stocks, ferruginous quartzites, valuation, method, production unit. 
________________________________ 
УДК 614.81:69.05 
Шаповалов В.А. Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках 
Мета. Метою даної роботи є дослідження проблеми забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках. 
Наявність на об’єктах будівництва значної кількості горючих речовин і матеріалів, рідин і газів, що зберігаються, 
транспортуються і використовуються в різних технологічних процесах, створює потенційну небезпеку виникнення 
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пожеж і вибухів. Наявні протипожежні системи не завжди здатні забезпечити пожежну безпеку на будівельному 
майданчику як у підготовчий період, так і під час виконання будівельно-монтажних робіт.  
Методи дослідження. Під час вивчення, систематизації та узагальнення причин виникнення пожежі на будівельних 
майданчиках використано аналіз досліджень і публікацій, цільове натурне обстеження об’єктів будівництва. 
Наукова новизна. Шляхом аналізу чинників, що спричиняють пожежі на будівельних майданчиках, виділено та систе-
матизовано основні етапи формування системи пожежної безпеки в умовах будівництва і запропоновано порядок роз-
робки комплексу протипожежних заходів і засобів щодо забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки. 
Практична значимість. Основні висновки та результати роботи можуть бути використані проектними 
організаціями при розробленні заходів пожежної безпеки на стадії проектування, а також будівельними 
організаціями під час організації будівельних майданчиків і виробництва будівельно-монтажних робіт. 
Результати. Докладно розглянуто наявні горючі речовини і матеріали на будівельних майданчиках, їх 
пожежонебезпечні і вибухонебезпечні властивості, джерела запалювання, роботи з підвищеною пожежною небезпе-
кою, інші чинники та визначено причини виникнення пожеж на будівельних майданчиках, що дає можливість 
уніфікувати і регламентувати порядок розробки протипожежних заходів. 
Ключові слова: будівельний майданчик, пожежна безпека, горючі речовини і матеріали, джерела запалювання при-
чини пожеж, протипожежні заходи. 
Шаповалов В.А. Обеспечение пожарной безопасности на строительных площадках 
Цель. Целью данной работы является исследование проблемы обеспечения пожарной безопасности на строительных 
майданчи-ках. Наличие на объектах строительства значительного количества горючих веществ и материалов, жид-
костей и газов, сохраняют-ся, транспортируются и используются в различных технологических процессах, создает 
потенциальную опасность воз-никновения пожаров и взрывов. Имеющиеся противопожарные системы не всегда 
способны обеспечить пожарную безопасность на строительной площадке как в подготовительный период, так и во 
время выполнения строительно-монтажных работ. 
Методы исследования. Во время изучения, систематизации и обобщения причин возникновения пожара на с-ных 
площадках использован анализ исследований и публикаций, целевое натурное обследование объектов строительства. 
Научная новизна. Путем анализа факторов, вызывающих пожары на строительных площадках, выделены и систе-
матизированы основные этапы формирования системы пожарной безопасности в условиях строительства и предло-
жен порядок разработки комплекса противопожарных мероприятий и средств по обеспечению требуемого уровня 
пожарной безопасности. 
Практическая значимость. Основные выводы и результаты работы могут быть использованы проектными органи-
за-циями при разработке мероприятий пожарной безопасности на стадии проектирования, а также строительными 
организациями при организации строительных площадок и производства строительно-монтажных работ. 
Результаты. Подробно рассмотрены имеющиеся горючие вещества и материалы на строительных площадках, их 
пожаро-опасные и взрывоопасные свойства, источники зажигания, работы с повышенной пожарной опасностью, 
другие факторы и определены причины возникновения пожаров на строительных площадках, что дает возможность 
унифицировать и регламентировать порядок разработки противопожарных мероприятий. 
Ключевые слова: строительная площадка, пожарная безопасность, горючие вещества и материалы, источники за-
жигания причины пожаров, противопожарные мероприятия. 
Shapovalov V. A. Fire safety on construction sites 
Goal. The aim of this work is to study the problem of fire safety on construction Maidani key. The presence at construction 
sites substantial quantities of combustible materials, liquids and gases retain Xia, transported and used in various 
technological processes, creates the risk of a penetration-who fires and explosions. The fire-safety systems are not always 
able to provide fire safety on the construction site as in the preparatory period and during the execution of construction 
works. 
Research methods. During the study, systematization and generalization of the causes of fire on a C-tion sites used in the 
analysis of researches and publications, targeted field surveys of construction sites. 
Scientific novelty. By analyzing the factors that cause fires on construction sites, selected and systematized the main stages 
of formation of system of fire safety in terms of construction and the proposed procedure for the development of complex fire 
prevention measures and means to ensure the required level of fire safety. 
Practical significance. The main conclusions and results can be used by project organizations in the development of 
measures of fire safety at the design stage, and construction organizations in the organization of building sites and 
construction works. 
Results. Considered in detail the available combustible substances and materials on construction sites, their fire-hazardous 
and explosion hazards, ignition sources, increased fire hazard, and other factors and determined the causes of fires on 
construction sites that gives the opportunity to unify and regulate the development of fire prevention measures. 
Keywords: construction site, fire safety, flammable substances and materials, sources of ignition causes of fires, fire 
prevention measures. 
________________________________ 
УДК 621.77.  
Чубенко В.А., Хіноцька А.А., Чубенко В. Дослідження об’єму осередку деформації та часу перебування металу в 
ньому при валковій розливці сталі для виготовлення тонких смуг 
Мета. Метою даної роботи є дослідження змін величини об’єму осередку деформації та часу перебування в ньому 
металу в залежності від режимів обтиснення для визначення чинників, що дозволяють збільшити продуктивність 
виробництва. 
Методи дослідження. Теоретичне дослідження виконувалось на основі фундаментальних положень фізики, теорії 
прокатування, динаміки, термодинаміки та кінематики процесу. Використовувалися результати дослідження валко-
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вої розливки сталі для виготовлення тонких смуг. Розроблено нову методику дослідження осередку деформації, який 
утворюється у валках-кристалізаторах при обтисненні у ливарно-прокатних клітях. 
Наукова новизна. Удосконалено та вперше застосовано формули з визначення об’єму осередку деформації та часу 
перебування металу в ньому для процесу суміщення лиття-прокатування в умовах м’якого обтиснення, що дозволи-
ло виявити залежність досліджуємих параметрів від режимів деформації та визначити шляхи досягнення раціональ-
них параметрів. 
Практична значимість. Отримані залежності об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому від 
режимів обтиснення для умов валкової розливки сталі з метою виготовлення тонких смуг, що дозволило визначити 
вплив режимів обробки на продуктивність процесу та можливість зовнішнього впливу на збільшення випуску про-
дукції. 
Результати. Запропоновано методику визначення об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому, 
де видно ступінь впливу на осередок деформації режимів обробки та розмірів виробу. При збільшенні розмірів смуги 
збільшується об’єм осередку деформації та час перебування в ньому, при збільшенні величини обтиснення та кута 
захоплення – зменшуються. При зростанні деформації збільшується кут захоплення, але зменшується кінцева тов-
щина смуги, що і зменшує об’єм осередку деформації та час перебування металу в ньому, який досягає для заданих 
параметрів при валковій розливці: 2,73-3,41 хв.  Це свідчити про те, що в порівнянні зі звичайним прокатуванням 
процес суттєво уповільнюється. Але це не зменшує продуктивність виробництва через скорочення кількості опера-
цій та обладнання. Для збільшення темпів виготовлення продукції потрібно збільшити величини осередку деформа-
ції. Як дослідження показало, це можливо при зменшенні величини обтиснення або збільшенні початкової висоти 
при незмінних інших параметрах. 
Ключові слова: валкова розливка, осередок деформації, об’єм, час перебування металу, продуктивність, режими 
деформації, обтиснення, розміри смуги, кут захоплення. 
Чубенко В.А.,  Хиноцкая А.А., Чубенко В. Исследование объема очага деформации и времени нахождения металла 
в нем при валковой разливке стали для изготовления тонких полос 
Цель. Целью данной работы является исследование изменений величины объема очага деформации и времени на-
хождения в нем в зависимости от режимов обжатия для определения факторов, которые позволяють увеличить прои-
зводительность производства. 
Методи исследования. Теоретические исследования виполнялись на основе фундаментальных положений физики, 
теории прокатки, динамики, термодинамики и кинематики процесса. Использовались результаты исследования вал-
ковой разливки стали для изготовления тонких полос. Разработано новую методику исследования очага деформации, 
который образуется в валках-кристализаторах при обжатии в литейно-прокатных клетях. 
Наукова новизна. Усовершенствовано и впервые использовано формулы для определения объема очага деформа-
ции и времени нахождения в нем для процесса совмещения литья-прокатки в условиях мягкого обжатия, что позво-
лило выявить зависимость исследуемых параметров от режимов деформации и определить пути достижения опти-
мальных параметров. 
Практическая значимость. Получены зависимости объема очага деформации и времени нахождения металла в нем 
от режимов обжатия для условий валковой разливки стали с целью изготовления тонких листов, что позволило 
определить влияние режимов обработки на производительность процесса и возможность внешнего влияния на уве-
личение выпуска продукции. 
Результаты. Предложено методику определения объема очага деформации и времени нахождения металла в нем, 
где видно степень влияния на очаг деформации режимов обработки и размеров изделия. При увеличении размеров 
полосы увеличивается объем очага деформации и время нахождения в нем, при увеличении величины обжатия и 
угла захвата – уменьшается. При увеличении деформации увеличивается угол захвата, но уменьшается конечная 
толщина полосы, что и уменьшает объем очага деформации и время нахождения металла в нем, которое достигает 
для заданых параметров при валковой разливке: 2,73-3,41. Это свидетельствует о тем, что в сравнении с объчным 
прокатыванием процесс сущенственно замедляется. Но это не уменьшает производительность производства через 
сокращение количества операций и оборудования. Для увеличения темпов изготовления продукции необходимо 
увеличить величину очага деформации. Как показало исследование, єто возможно при уменьшении начальной висо-
ти при постоянстве других параметров. 
Ключевые слова: валковая разливка, очаг деформации, объем, время нахождения металла, производительность, 
режими деформации, обжатие, размеры полосы, угол захвата. 
Chubenko V.A., Khinotska AA, Chubenko V. Investigation of the volume of the deformation focus and the time of finding 
the metal in it during the casting of steel for the production of thin strips 
Goal. The purpose of this paper is to study the changes in the volume of the deformation focus and the time it takes in it, 
depending on the compression regimes, to determine the factors that allow increasing the productivity of production. 
Research methods. Theoretical studies were performed on the basis of the fundamental principles of physics, the theory of 
rolling, dynamics, thermodynamics and kinematics of the process. The results of the study of steel casting for the production 
of thin strips were used. A new technique for studying the focus of deformation is developed, which is formed in rolls-
crystals during compression in casting-rolling stands. 
Science novelty. The formulas for determining the volume of the deformation focus and the time spent in it for the casting-
rolling combination process under conditions of soft compression have been improved and used for the first time, which 
made it possible to reveal the dependence of the parameters under study on the deformation modes and to determine the ways 
of achieving optimal parameters. 
Practical significance. Dependences of the volume of the deformation center and the time of finding the metal in it from 
compression regimes for the conditions of steel casting for the purpose of producing thin sheets have been obtained, which 
made it possible to determine the influence of processing regimes on the productivity of the process and the possibility of 
external influence on the increase in output. 
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Results. A technique for determining the volume of the deformation focus and the time of finding the metal in it is proposed, 
where the degree of influence of the treatment regimes and product dimensions on the deformation focus is evident. As the 
size of the strip increases, the volume of the deformation zone increases and the time it takes to stay in it decreases with 
increasing crimping and grasping angle. As the deformation increases, the capture angle increases, but the final thickness of 
the strip decreases, which reduces the volume of the deformation center and the time of the metal in it, which reaches the 
specified parameters for roll casting: 2.73-3.41. This indicates that in comparison with the rolling process, the process is 
essentially decelerated. But this does not reduce the productivity of production by reducing the number of operations and 
equipment. To increase the pace of production, it is necessary to increase the magnitude of the deformation focus. As the 
study showed, it is possible with a decrease in the initial visibility with the constancy of other parameters. 
Key words: roll casting, deformation center, volume, metal residence time, productivity, deformation modes, compression, 
strip dimensions  angle of grip. 
________________________________ 
УДК 681.5.015 
Кондратець В.О., Мацуй А.М. Динамічна корекція розрідження пульпи та завантаження кульового млина при зміні 
крупності руди 
Мета. Метою роботи є розробка підходу динамічної корекції розрідження пульпи і завантаження кульового млина 
при зміні крупності руди.  
Методи дослідження. Задача розв’язувалася теоретичними методами описання процесу подрібнення та експеримен-
тальними методами уточнення теоретичних результатів. 
Наукова новизна. Наукова новизна полягає в тому, що вперше запропоновано підхід динамічного коректування заван-
таження кульового млина рудою і розрідження пульпи в ньому в умовах зміни середньої крупності вихідного живлення. 
Практична значимість. Показано, що продуктивність кульового млина можливо визначати за формулою з уточне-
ним в промисловому дослідженні коефіцієнтом, виміряною середньою крупністю руди та відомою середньою круп-
ністю подрібненого матеріалу. Визначена за запропонованою залежністю відповідно середній крупності дробленого 
матеріалу, погонному навантаженню руди та швидкості руху конвеєрної стрічки рухома площа поверхні дробленого 
матеріалу, помножена на умовну товщину водяної плівки на новому твердому, встановлену в промисловому експе-
рименті, дає витрату води у кульовий млин. Така витрата води створює за будь-якої середньої крупності подрібню-
ваного матеріалу оптимальне розрідження пульпи у технологічному агрегаті, що гарантує отримання максимального 
виходу готового продукту. Практична значимість отриманих результатів вагома, оскільки суттєво зростає продуктивність 
кульового млина і не допускається перевитрата електричної енергії, куль і футеровки та зменшується втрата корисного 
компоненту. 
Результати. Запропонований підхід динамічної корекції стану рідкого матеріалу в кульовому млині, що подрібнює конк-
ретний технологічний різновид руди, в умовах зміни крупності вихідного живлення базується на класичній теорії, що роз-
глядає продуктивність технологічного агрегату у водоспадному режимі роботи, основні положення якої багаторазово під-
тверджувалися експериментально. Це засвідчує достовірність отриманих результатів. Крім того, зв'язок розрідження пуль-
пи в кульових млинах при зміні середньої крупності неодноразово перевірявся в дослідженнях і на практиці. Зростання 
площі поверхні дробленого матеріалу при зменшенні його середньої крупності підтверджено теоретично на матеріалі сфе-
ричної форми незмінного розміру. Це також доведено і у випадку дробленого матеріалу через коефіцієнт розпушення. 
Точне значення коефіцієнта залежності продуктивності кульового млина від середньої крупності подрібнюваного матеріа-
лу визначається за даними промислового експерименту. 
Ключові слова: кульовий млин, корекція, крупність, завантаження, розрідження 
Кондратец В.А., Мацуй А.Н. Динамическая коррекция разжижения пульпы и загрузки шаровой мельницы при из-
менении крупности руды 
Цель. Целью работы является разработка подхода динамической коррекции разжижения пульпы и загрузки шаровой 
мельницы при изменении крупности руды.  
Методы исследования. Задача решалась теоретическими методами описания процесса измельчения и эксперимен-
тальными методами уточнения теоретических результатов.  
Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что впервые предложен подход динамического корректиро-
вания загрузки шаровой мельницы рудой и разжижения пульпы в ней в условиях изменения средней крупности ис-
ходного питания. 
Практическая значимость. Показано, что продуктивность шаровой мельницы возможно определять по формуле с 
уточненным путем исследования в промышленных условиях коэффициентом, измеренной средней крупностью руды 
и известной средней крупностью измельченного материала. Определена по предложенной зависимости в соответст-
вии со средней крупностью дробленого материала, погонной нагрузкой руды и скоростью движения конвейерной 
ленты движущаяся площадь поверхности дробленого материала, умноженная на условную толщину водяной пленки 
на новом твердом, установленную в промышленном эксперименте, дает расход воды в шаровую мельницу. Этот 
расход воды создает при любой средней крупности измельчаемого материала оптимальное разжижение пульпы в 
технологическом агрегате, что гарантирует получение максимального выхода готового продукта. Практическая зна-
чимость полученных результатов весомая, поскольку существенно возрастает производительность шаровой мельни-
цы и не допускается перерасход электрической энергии, шаров и футеровки, а также уменьшается потеря полезного 
компонента. 
Результаты. Предложенный подход динамической коррекции состояния жидкого материала в шаровой мельнице, 
которая измельчает конкретную технологическую разновидность руды, в условиях изменения крупности исходного 
питания базируется на классической теории, которая рассматривает продуктивность технологического агрегата в 
водопадном режиме работы, основные положения которой многократно подтверждались экспериментально. Это 
свидетельствует о достоверности полученных результатов. Кроме того, связь разжижения пульпы в шаровых мель-
ницах при изменении средней крупности неоднократно проверялась в исследованиях и на практике. Увеличение 
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площади поверхности дробленого материала при уменьшении его средней крупности подтверждено теоретически на 
материале сферической формы неизменного размера. Это также доказано и в случае дробленого материала через 
коэффициент разрыхления. Точное значение коэффициента зависимости продуктивности шаровой мельницы от 
средней крупности измельченного материала определяется в соответствии с данными промышленного эксперимен-
та. 
Ключевые слова: шаровая мельница, коррекция, крупность, загрузка, разжижение  
Kondratets V., Matsui A. Dynamic correction of pulp liquefaction and ball mill loading when the ore size is changed 
Purpose. The aim of the work is to develop a dynamic correction approach for pulp liquefaction and ball mill loading when 
the ore size is changed. 
Methods of research. The problem was solved by theoretical methods of describing the grinding process and by 
experimental methods of refining the theoretical results. 
Scientific novelty. Scientific novelty lies in the fact that an approach is proposed for dynamic correction of ball mill loading 
and pulp liquefaction in it under conditions of a change in the average size of the initial feed is proposed for the first time. 
Practical significance. It is shown that the productivity of a ball mill can be determined by a formula with a refinement by 
an investigation in industrial conditions with a coefficient, measured by the average ore size and known average fineness of 
the crushed material. Based on the proposed dependence in accordance with the average size of the crushed material, the 
linear load of the ore and the speed of movement of the conveyor belt, the moving surface area of the crushed material 
multiplied by the conventional thickness of the water skin on the new solid, established in the industrial experiment, gives the 
water flow to the ball mill. This water flow creates, at any average fineness of the material to be crushed, optimum pulp 
liquefaction in the process unit, which guarantees the maximum productivity of the finished product. The practical 
significance of the results obtained is significant, since the productivity of the ball mill is substantially increased and the 
overexpenditure of electrical energy, balls and lining is not allowed, and the loss of the useful component is also reduced. 
Results. The proposed approach to the dynamic correction of the state of liquid material in a ball mill, which grinds a 
particular technological variety of ore, under the conditions of a change in the size of the initial feed, is based on the classical 
theory that considers the productivity of a process unit in the waterfall mode of operation, the main provisions of which have 
been repeatedly confirmed experimentally. This indicates the reliability of the results obtained. In addition, the relationship of 
pulp liquefaction in ball mills with a change in mean size has been repeatedly tested in studies and in practice. The increase 
in the surface area of the crushed material with a decrease in its average size has been confirmed theoretically on a material 
of a spherical shape of an unchanged size. This is also proved in the case of crushed material through a loosening factor. The 
exact value of the coefficient of dependence of the productivity of the ball mill on the average size of the crushed material is 
determined in accordance with the data of the industrial experiment. 
Keywords: ball mill, correction, size, loading, dilution 
________________________________ 
УДК 621.365.5, 621.314.5 
Морозов Д. И. Распределение мощностей индукторов в установках зонного нагрева ферромагнитных заготовок 
Цель работы. Исследование вариантов питания индукторов в установках зонного нагрева с использованием измене-
ния ферромагнитных свойств материала заготовок при различных температурах. 
Методы исследования. На основании зависимостей активного и индуктивного сопротивлений от температуры маг-
нитной заготовки параллельной схемы замещения индуктора и зависимостей добротности от температуры определя-
лись параметры схем замещения четырех индукторов установки зонного индукционного нагрева. На схемотехниче-
ской модели силовой части индукционной установки с питанием индукторов от одного преобразователя с парал-
лельным включением индукторов определялось значение мощностей. 
Научная новизна. Мощность индукторов природным образом, согласно свойствам материала заготовок, распределя-
ется так, что заготовка с меньшей температурой потребит на нагрев большую мощность. Такое естественное распре-
деление мощностей может использоваться в установках зонного нагрева. Однако для более точного нагрева необхо-
димо иметь возможность регулировать мощность индукторов последних ступеней. 
Результаты. Параметры эквивалентных электрических схем замещения изменяются таким образом, что при включе-
нии индукторов параллельно и питании их от одного преобразователя частоты мощности, потребляемые индуктора-
ми, при увеличении температуры уменьшаются. Однако для обеспечения оптимального распределения мощностей и 
точного нагрева индукторы последних ступеней должны иметь или другую конструкцию, с увеличенным числом 
витков, или получать питание от отдельного преобразователя частоты.  
Практическое значение. В установках зонного индукционного нагрева первые индукторы могут быть одинаковыми и 
получать питание от одного преобразователя, а значит, количество преобразователей может быть меньше количества 
индукторов. 
Ключевые слова: индуктор, зонный нагрев, схема замещения, модель, мощность. 
Морозов Д. І. Розподіл потужностей індукторів в установках зонного нагріву феромагнітних заготовок 
Мета роботи. Дослідження варіантів живлення індукторів в установках зонного нагріву з використанням змінення 
феромагнітних властивостей матеріалу заготовок при різних температурах. 
Методи дослідження. На підставі залежностей активного і індуктивного опорів від температури магнітної заготовки 
паралельної схеми заміщення індуктора і залежностей добротності від температури визначалися параметри схем 
заміщення чотирьох індукторів установки зонного індукційного нагріву. На схемотехнической моделі силової час-
тини індукційної установки з живленням індукторів від одного перетворювача з паралельним включенням 
індукторів визначалося значення потужностей. 
Наукова новизна. Потужність індукторів природним чином, відповідно до властивостей матеріалу заготовок, 
розподіляється так, що заготовка з меншою температурою спожатиме на нагрів більшу потужність. Таке природне 
розподілення потужностей може використовуватися в установках зонного нагріву. Однак для більш точного нагріву 
необхідно мати можливість регулювати потужність індукторів останніх ступенів. 
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Результати. Параметри еквівалентних електричних схем заміщення змінюються таким чином, що при включенні 
індукторів паралельно і живленні їх від одного перетворювача частоти потужності, споживані індукторами, при 
збільшенні температури зменшуються. Однак для забезпечення оптимального розподілу потужностей і точного 
нагріву індуктори останніх ступенів повинні мати або іншу конструкцію, зі збільшеним числом витків, або мати 
живлення від окремого перетворювача частоти. 
Практичне значення. В установках зонного індукційного нагріву перші індуктори можуть бути однаковими і можуть 
мати живлення від одного перетворювача, а значить, кількість перетворювачів може бути меншою за кількість 
індукторів. 
Ключові слова: індуктор, зонний нагрів, схема заміщення, модель, потужність. 
Morozov D. I. Power division of inductors in plants for zone heating of ferromagnetic billets 
Objective. Study of variants power supply of inductors in the zone heating plants taking into account the change in the ferro-
magnetic properties of the billet material at various temperatures. 
Methods of research. The parameters of the replacement circuits for the four inductors of the zone induction heating plant 
were determined from the dependences of the active and inductive resistances of the parallel circuit of the inductor replace-
ment on the temperature of the magnetic workpiece and the Q-factor on the temperature. The values of the powers of the 
inductors with parallel connection to one converter were determined using a circuit-based model of the power part of the 
induction plant. 
Scientific novelty. The power of the inductors is naturally distributed according to the properties of the material of the pre-
forms so that the preform with a lower temperature will take more power for heating. Such a natural power division can be 
used in zone heating plants. For more accurate heating it is necessary to be able to adjust the power of the inductors of the 
last zones. 
Results. The parameters of the equivalent electrical substitution circuits change in such a way that when the inductors are 
switched in parallel and fed from one frequency converter, the power of the inductors decreases with increasing temperature. 
To ensure optimum division of power and precise heating, the inductors of the last zones must have either another design, 
with an increased number of turns, or be powered by a separate frequency converter. 
Practical significance. In zone induction heating plants, the first inductors can be the same and receive power from one con-
verter. The number of converter s can be less than the number of inductors. 
Key words: inductor, zone heating, replacement circuit, model, power. 
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