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РАЗРАБОТКА НЕВЗРЫВЧАТОЙ РАЗРУШАЮЩЕЙ СМЕСИ  

ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ РАЗРУШЕННЫХ ПОРОД  
 

В статье определена актуальность разработки средств консолидации разрушенных пород путем 
их сжатия. Приведены результаты лабораторных исследований термокинетических, силовых и проч-
ностных характеристик НРС с модифицирующими добавками. Проведен анализ результатов исследова-
ний и сравнение с базовой смесью. В результате рекомендована смесь на основе НРВ-80 с введением 
пластификатора Sika BV 3M взамен соответствующей массовой доли воды. Предложенная НРС обеспе-
чивает прирост давления расширения и имеет повышенное сопротивление разрушению в послегидрата-
ционный период. 

 
Ключевые слова: невзрывчатые разрушающие смеси, саморасширение, гидратация, ком-

понентный состав. 
 
Сегодня невзрывчатые разрушающие смеси (НРС) применяются в основном в строи-

тельстве при ликвидации несущих элементов, конструкций и фундаментов зданий, сооруже-
ний, промышленных и жилых объектов в условиях, когда применение ВВ невозможно или за-
прещено требованиями безопасности. 

Разработкой невзрывных композиций и смесей занимались ученые Германии, Велико-
британии, США, Канады и др. В настоящее время существует более 100 различных НРС. Укра-
инская промышленность выпускает НРВ-80 [1]. 

Несмотря на разницу в химическом составе и способах приготовления, в качестве ос-
новного реагента НРС применяется оксид кальция. Поэтому базовый механизм работы смесей с 
различной рецептурой остается неизменным. Он основан на эффекте увеличения объема про-
дуктов реакции оксида кальция с водой. Таким образом, при помещении затворенной смеси 
НРС в частично или полностью закрытую полость (например, шпур), в процессе гидратации 
оксида кальция на стенки полости, растет давление за счет саморасширения НРС. Максималь-
ное давление саморасширения составляет от 30 до 80МПа. Время полной реакции гидратации 
известных НРС находится в диапазоне 12-48часов. 

В работе [2] предложен способ обеспечения устойчивости почвы горных выработок при 
повторном нарушении равновесного состояния за счет создания локально укрепленных зон. 
Формирование последних обеспечивается путем увеличения сил трения между породными от-
дельностями, что достигается их силовым распором. Таким образом, невзрывчатые разрушаю-
щие смеси рассматриваются не традиционно, а как средство укрепления и консолидации пород. 

Проведенные исследования [3] позволили установить зависимость давления саморас-
ширения НРВ-80 от допустимых объемных деформаций, определяемых свойствами массива и 
динамику роста давления во времени. 

Однако при этом не учитывался тот факт, что при использовании НРС, как средства 
консолидации, после распора пород он представляет собой твердое тело и в случае разрушения 
теряет свои свойства и не оказывает давления на стенки шпура. Поэтому важно чтобы затвер-
девший в шпуре НРС не разрушался под действием напряжений, возникающих впоследствии в 
массиве. Это выдвигает дополнительные требования к рецептуре состава: повышение прочно-
сти в послегидратационный период. Поиск рецептуры и исследование свойств такого состава и 
является задачей исследований, приведенных в статье. 

Были проведены лабораторные работы, направленные на поиск химических добавок, 
позволяющих максимально упрочнить НРС в послегидратационный период, при этом, особо не 
замедлив скорость гидратации и не ухудшив давление саморасширения. 

Оценку скорости реакции гидратации смесей проводили двумя способами. На этапе по-
исковых исследований состава скорость реакции оценивали по времени начала роста объемных 
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деформаций смесей. На этапе изучения свойств выбранной смеси скорость реакции гидратации 
отслеживали по изменению температуры НРС. 

Основной характеристикой НРС, определяющей целесообразность его применения, яв-
ляется величина давления, развиваемого за счет саморасширения. Для его измерения применя-
лась методика, изложенная в работах [4, 5].  

Измерение прочности НРС на послегидратационной стадии определяли путем испыта-
ний затвердевших в условиях ограниченных перемещений образцов на прессе. При этом в про-
цессе поисковых исследований испытания образцов проводили на механическом прессе ЗИМ-
5Р по стандартной методике, а прочность образцов из выбранной смеси исследовали на уста-
новке на УНТС [6]. 

В качестве базового состава был выбран НРВ-80, выпускаемый промышленностью 
Украины. К нему добавляли: хлорид алюминия, сахарозу, гидрокарбонат натрия, спирт, амми-
ак, перекись водорода, йод и два пластификатора ЛСТМ и Sika BV 3M. 

В первых экспериментах добавка составляла 5 мас. %, что позволило отследить ее общее 
влияние. На рисунке 1 приведена диаграмма, отображающая скорость гидратации смесей НРС с 
различными добавками. 
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Рис. 1. Диаграмма зависимости времени начала объемных деформаций НРС от 5 мас. % добавок: 
1 - перекиси водорода, 2 – C2H5OH, 3 – Sika BV 3M, 4 – аммиака, 5 – ЛСТМ (лигносульфонат 
технический модифицированный); 6 – без добавок, 7 – йода, 8 - NaHCO3, 9 – сахарозы,  
10 –AlCl3. 

 
Параллельно проведенные эксперименты по определению давления саморасширения пока-

зали, что при добавлении 5 мас.% перекиси водорода, давление саморасширения через 24 часа 
снижается на 32% относительно чистого НРС. При добавлении 5 мас.% C2H5OH, аммиака, йода 
давление саморасширения снижается на 5-7%, то есть пропорционально массовой доле добав-
ки. Введение в раствор NaHCO3 в количестве 5 мас.% практически не влияет на максимальную 
величину давления саморасширения, хотя и приводит к изменению динамики роста давления. 
Остальные добавки приводят к повышению давления саморасширения. Максимальное повы-
шение давления наблюдается при введении сахарозы. Таким образом, на этапе поисковых ис-
следований, для дальнейшего детального анализа, были отобраны Sika BV 3M, ЛСТМ, AlCl3, 
сахароза.  

Исследование скорости реакции смесей НРС в воде с температурой 20-23 0С проводили с 
изменением массовой доли добавки. Поскольку сопротивление расширению состава не оказыва-
лось, образование новых поверхностей при перекристаллизации оксида кальция происходило без 
дополнительных потерь энергии, рост объема происходил более интенсивно, чем в шпуровом заря-
де, и скачкообразно. На рис. 2 приведены графики роста температуры смеси в воде при добавлении 
сахарозы. 
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Рис. 2. Графики роста температуры смеси НРС в воде с температурой 230С при добавлении сахаро-
зы в мас. %: 1 – 0, 2 – 1,9%, 3 – 3,8%, 4 – 4,6%, 5 - 5,7%. 

 
Добавление пластификаторов в соответствующих экспериментах проводили с замещением 

доли воды, для соблюдения водотвердого отношения. После обработки результатов эксперимента 
получили графики, характеризующие скорость гидратации НРС с различным содержанием пласти-
фикаторов, для Sika BV 3M рис. 3. 
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Рис. 3. Графики роста температуры НРС в воде с температурой 23 0С при замещении массовой до-
ли воды в смеси пластификатором Sika BV 3M: 1 – 0; 2 – 20%; 3 – 40%; 4 – 60%. 
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Анализ результатов позволил сделать вывод, что добавление сахарозы и хлорида алю-
миния приводит к резкому повышению скорости гидратации. Это объясняется тем, что указан-
ные вещества являются катализаторами реакции. При этом добавление сахарозы повышает не 
только скорость реакции, но и максимальную температуру смеси, которая достигает 270 0С при 
добавлении 5,7 мас.%. При добавлении хлорида алюминия более 1% происходит настолько 
резкий рост температуры смеси, что саморасширение происходит в процессе приготовления. 
Подобный эффект наблюдается и при добавлении сахарозы более 5,7%. При замещении воды 
пластификатором ЛСТМ на 20% происходит повышение скорости гидратации на 14%, а при 
замещении воды более 40% происходит повышение скорости гидратации состава НРС в сво-
бодном состоянии на 25-27%. Введение в раствор взамен воды пластификатора Sika BV 3M, в 
количестве до 20%, приводит к незначительному снижению скорости гидратации, а дальней-
шее повышение его содержания приводит к росту скорости гидратации. Так при 40% пласти-
фикатора Sika BV 3M взамен воды в условиях эксперимента время начала активной гидратации 
сокращается на 25% относительно исходной смеси, дальнейшее повышение содержания 
Sika BV 3M приводит к более резкому повышению скорости гидратации. 

После этого были проведены эксперименты по определению развиваемого усилия рас-
ширения НРС в режиме заданной жесткости. Результаты испытаний приведены на рисунках 4, 5. 
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Рис. 4. Графики роста давления саморасширения НРС во времени с добавлением сахарозы 
мас.%: 1 – 0; 2 – 2,3%, 3 – 3,5%, 4 – 5,9%. 
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Рис. 5. Графики роста давления саморасширения НРС во времени при замещении массовой до-
ли воды в смеси пластификатором Sika BV 3M 
1 – 0; 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 – 40%, 6 – 50%. 
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Анализ результатов позволяет сделать выводы, что добавление сахарозы приводит 
к значительному повышению давления саморасширения. Так введение в смесь 2,3; 3,5; 
5,9 мас.% указанной добавки приводит к повышению конечного давления  саморасшире-
ния на 50, 64, 81% соответственно. В то время как давление в первые 6 часов практически 
не зависит от величины добавки и в 3,1-3,4 раза выше давления чистого состава. Таким 
образом, особенно эффективно введение сахарозы для максимально быстрого достижения 
необходимого давления. Введение в смесь раствора хлорида алюминия приводит к уско-
рению роста давления расширения, однако не вызывает существенного роста конечного 
давления. Так максимальный прирост конечного давления составляет 11% при введении 
0,375% хлорида алюминия. Дальнейшее повышения содержания хлорида алюминия при-
водит к снижению давления расширения. 

Замещение массовой доли воды в смеси пластификатором ЛСТМ до 30% приводит 
к росту давления саморасширения на 8%, дальнейшее повышения доли пластификатора 
приводит к снижению максимального давления саморасширения. Соответственно не явля-
ется эффективным. Замещение массовой доли воды Sika BV 3M до 40 мас.% приводит к 
повышению усилия расширения. Наибольший эффект достигается при содержании пла-
стификатора 8 мас.%. Так, при замещении Sika BV 3M 40 мас.% воды развиваемое усилие 
распора НРС в возрасте 24 часа повышается на 37%. Дальнейшее повышение содержания 
пластификатора приводит к снижению усилия расширения. Характерно, что в возрасте 6 
часов усилие расширения, развиваемое составом НРС, практически не зависит от добав-
ления пластификатора.  

Таким образом, наилучшие результаты по скорости гидратации и давлению само-
расширения показывает добавление сахарозы. Так максимальное давление саморасшире-
ния, полученное в результате экспериментов с добавлением 5,9% сахарозы на 80% боль-
ше, чем у чистого состава и составляет 45МПа. Однако при введении в раствор этой до-
бавки наблюдается существенное повышение температуры смеси. Так в экспериментах 
температура достигала 270 градусов. Кроме этого при незначительном несоблюдении 
пропорции (повышении массовой доли сахарозы) активная стадия гидратации начинается 
в процессе замешивания, что не позволяет приготовить смесь и произвести заряжание 
шпуров. Поскольку реакция гидратации является экзотермической, указанный эффект 
усугубляется при температуре окружающей среды более 25 градусов, а при температуре 
35-40 градусов управление скоростью гидратации при добавлении сахарозы невозможно. 
На практике это приводит к самопроизвольному выбросу смесей из шпура. Температура 
атмосферы и горных пород для шахт Донбасса часто достигает указанных величин. По-
этому, несмотря на полученные значительные величины давления саморасширения, смеси 
с добавлением сахарозы для решения поставленной задачи не подходят. Областью их 
применения могут стать открытые и подземные горные работы со стабильным темпера-
турным режимом ниже 25 градусов, а решаемые задачи – разрушение горных пород. В 
полной мере сказанное относится и к смесям с добавлением хлорида алюминия. 

Наибольший интерес в свете задачи консолидации пород представляют собой сме-
си с содержанием пластификаторов. 

Исследование прочности смесей в послегидратационный период на механическом 
прессе показало, что образец 70х70х70 мм из чистого НРС выдерживает одноосную 
нагрузку 2750 кг, при замещении 25% воды пластификатором ЛСТМ – 2830кг, а при за-
мещении 25% воды пластификатором Sika BV 3M – 2890кг. При этом максимальная усад-
ка наблюдалась у образца с добавлением Sika BV 3M. 

Исследования на механическом прессе не позволяют провести точные измерения 
из-за наличия ряда погрешностей и неточностей в процессе приготовления образцов и их 
испытаний. Поэтому дальнейшие испытания образцов провели на установке УНТС. Для 
этих исследований были выбраны составы из чистого НРС и с добавлением пластифика-
тора Sika BV 3M, при замещении им воды на 40%. Выбор этого пластификатора объясня-
ется лучшими показателями по всем предыдущим экспериментам. Давление саморасши-
рения смесей с добавлением Sika BV 3M в возрасте 24 часа приведено на рисунке 6. 
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Рис. 6. Графики зависимости давления саморасширения НРС в рабочей камере пресса через 24 часа 
от доли замещения воды в смеси пластификатором Sika BV 3M. 

 
Образцы для испытаний на УНТС представляли собой пластифицированный НРС. 

Образец помещали в испытательную камеру с задвинутыми горизонтальными плитами и с 
помощью верхней плиты пресса поджимали образец до закрытия камеры, после чего в течение 
24 часов образец находился в камере с ограничением смещений нажимных плит. После этого 
проводили испытания образцов на одноосное сжатие. Для чего разгружали горизонтальные плиты 
и начинали повышать давление в вертикальной плоскости. Результаты экспериментов приведены 
на рисунке 7. 
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Рис. 7. Диаграммы деформирования образцов НРС в возрасте 24 часа: 1 – при замещении массовой 
доли воды в смеси пластификатором Sika BV 3M на 40%; 2 – чистый НРС. 
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Анализ результатов позволяет сделать вывод, что введение пластификатора Sika BV 3M 
приводит к повышению прочности НРС в послегидратационный период. Так при замещении воды 
на 40% прочность на одноосное сжатие повышается на 15,6%. Указанный эффект достигается, ве-
роятно, за счет более компактной укладки смеси при введении пластификатора, что подтверждает-
ся усадкой раствора и характеризует повышение ее плотности.  

Таким образом, проведенные комплексные лабораторные исследования показывают, что 
для решения поставленной задачи в качестве добавки наиболее подходит пластификатор на базе 
лигносульфонатов редуцирующий количество воды Sika BV 3M. Он обеспечивает прирост давле-
ния расширения и имеет повышенное сопротивление разрушению в послегидратационный период. 
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РОЗРОБКА НЕВИБУХОВИХ РУЙНУЮЧИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗРУЙНУВАННИХ ПОРІД 

У статті визначено актуальність розробки засобів консолідації зруйнованих порід шляхом їх сти-
снення. Наведено результати лабораторних досліджень термокінетичних, силових і міцностних власти-
востей НРС з модифікуючими добавками. Проведено аналіз результатів досліджень і порівняння з базо-
вою сумішшю. В результаті рекомендовано суміш на основі НРР-80 з введенням пластифікатора 
Sika BV 3M замість відповідної масової частки води. Запропонована НРС забезпечує приріст тиску роз-
ширення і має підвищений опір руйнуванню в післягідратаційний період. 

Ключові слова: невибухові руйнівні суміши, саморозширення, гідратація, компонентний 
склад. 

 
I.G. Sakhno  
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A.A. Isaenkov  
Krasnoarmiysk Industrial Institute 

NON-EXPLOSIVE DESTROYING COMPOSITIONS FOR CONSOLIDATION OF BROKEN ROCKS 
The paper considers the ways of broken rocks consolidation by compression. The results of laboratory 

studies of thermokinetic, power and strength characteristics of IDCs builders are presented. The results of the 
research are analyzed in comparison with the basic mixture. As a result an IDM80 based mixture with plasticizer 
Sika BV 3M is recommended instead of the corresponding mass fraction of water. The proposed IDC provides 
growth of expansion pressure and has increased fracture resistance in after-hydratation period. 

Keywords: non-explosive destroying compositions, self-expansion, hydratation, component com-
position.  

9



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

УДК 622.83 
Б.А. КОДУНОВ (канд. техн. наук) 
Донецкий национальный технический университет 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК ПЕРЕГИБА КРИВОЙ ОСЕДАНИЙ 

МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

В статье приведены результаты компьютерного моделирования процесса сдвижения горных по-
род и земной поверхности при отработке угольных пластов для условий Донбасса с целью установления 
закономерностей в расположении точек перегиба кривой оседаний. Выполнено сравнение полученных 
результатов с существующими аналитическими методами. 

 
Ключевые слова: область сдвижения, мульда сдвижения, кривая оседаний, деформации, 

точка перегиба кривой оседаний.  
 
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Очистные работы при-

водят к возникновению области сдвижения, распространяющейся в направлении к земной по-
верхности. В результате этого в толще горных пород происходит перемещение и изгиб слоев, а 
на земной поверхности образуется впадина, называемая мульдой сдвижения. При образовании 
мульды породы перемещаются и деформируются. Для количественного описания степени пе-
ремещений и деформаций пород в мульде сдвижения используют следующие параметры: вер-
тикальные оседания; горизонтальные сдвижения; горизонтальные и вертикальные деформации 
растяжения – сжатия; деформации наклонов и кривизны. Из уравнения кривой оседаний можно 
установить значения вертикальных оседаний, наклонов, кривизны. Горизонтальные сдвижения 
и деформации определяются на основе закономерностей распределения наклонов и кривизны в 
мульде сдвижения. Важной характеристикой кривой оседаний является расположение точек её 
перегиба, так как в них возникают максимальные горизонтальные сдвижения и наклоны, а так-
же минимальные горизонтальные деформации и кривизна. Кроме того, данные точки четко и 
однозначно определяют пространственное расположение мульды сдвижения. Таким образом, 
зная расположение точек перегиба кривой оседаний, можно повысить точность предрасчета 
сдвижений и деформаций, что имеет большое научное и практическое значение для прогнози-
рования процесса сдвижения и выбора мер охраны подрабатываемых объектов.   

Анализ исследований и публикаций. В связи с особой важностью вопроса определе-
ния зависимости, описывающую форму мульды сдвижения ему посвящено множество работ. 
Можно сказать, что ни одно серьёзное научное исследование, касающееся сдвижения горных 
пород и земной поверхности, данный вопрос не оставило без внимания. В тоже время единого 
общепризнанного метода и математической зависимости, описывающей форму и размеры 
мульды сдвижения, не существует, что предопределяет необходимость дальнейших исследова-
ний. 

Официальным методом прогнозирования сдвижений и деформаций земной поверхности 
в нашей стране является метод типовых кривых, основанный на использовании данных натур-
ных измерений, по которым строятся кривые сдвижений и деформаций [1].  

При всех своих достоинствах, среди которых главное – использование фактических 
данных, полученных в результате проведения большого количества наблюдений за процессом 
сдвижения, данный метод не свободен и от недостатков, которые вызваны, в основном, необ-
ходимостью упрощения и обобщения методов расчета сдвижений и деформаций, что часто 
препятствует получению достоверной информации применительно к конкретным, часто нети-
пичным условиям.  

Особенности сдвижения горных пород и земной поверхности проявляются при сравне-
нии официальных методик предрасчета с результатами натурных наблюдений за деформация-
ми и сдвижениями при разработке угольных месторождений, а также с результатами моделиро-
вания сдвижений и деформаций породного массива и земной поверхности для заданных усло-
вий. При этом нередко выявляются несоответствия между результатами, полученными соглас-
но нормативным документам или научным рекомендациям и фактическим результатам.  

10



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

Постановка задач исследований. Задачей данной работы является установление за-
кономерностей в расположении точек перегиба кривой оседаний с целью уточнения её 
формы в подработанном массиве горных пород и на земной поверхности. Для решения 
поставленной задачи используется метод математического анализа, а также компьютерное 
моделирования процесса перемещения породных блоков (частиц) при отработке угольно-
го пласта.  

Изложение материала и результаты.  
Большинство исследователей сходятся во мнении, что для описания формы мульды 

сдвижения наиболее подходит кривая нормального распределения Гаусса. Она служит основой 
для построения типовых кривых, по которым выполняют прогноз сдвижений и деформаций 
земной поверхности согласно действующему в нашей стране нормативному документу [1]. 
Оседания и деформации любой точки описываются выраженииями [2] 
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деформация в точке с абсциссой x (начало координат в точке максимального оседания); 
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S1, S2 – приведенные размеры выработки по падению и простиранию пласта; 
C, Kn – коэффициенты, зависящие от свойств горных пород; 
Н -  глубина разработки. 
Ф – функция интеграла вероятностей (функция Гаусса). 
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Для локализации мульды сдвижения необходимо определить ее характерные точ-
ки. Согласно официально принятой методике прогнозирования сдвижений и деформаций 
такими точками являются границы мульды сдвижения и точка максимального оседания. 
Однако границы мульды сдвижения, описываемой кривой Гаусса, уходят в бесконеч-
ность. В связи с этим для определения условных границ мульды сдвижения норматив-
ными документами установлены граничные значения сдвижений и деформаций [1]. 

Другими характерными точками мульды сдвижения могут служить точки перегиба 
кривой, соответствующие максимальному значению первой производной и нулевому зна-
чению второй производной её уравнения. Из выражений (2) и (3), можно определить, что в 
точках перегиба кривой оседаний будут иметь место максимальные наклоны и нулевая кривиз-
на. Кроме того, из выражений (4) и (5) следует, что в этих точках будут максимальные горизон-
тальные сдвижения и нулевые горизонтальные деформации растяжения-сжатия. Использование 
точек перегиба кривой оседаний в качестве опорных может помочь избежать некоторой слож-
ности и неоднозначности, возникающей в случае использования условных границ мульды.  
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Рис. 1. Графики сдвижений и деформаций по результатам компьютерного моделирования про-
цесса сдвижения: 1 – точки перегиба кривой оседаний на графиках: а – кривой оседаний; б – 
горизонтальных сдвижений; в – наклонов и кривизны; г – горизонтальных деформаций. 

 
Выполненные исследования [3] позволили разработать математическую модель и на 

её основе составить программу предрасчета сдвижений и деформаций массива горных по-
род и земной поверхности, основанную на представлении массива горных пород в виде 
дискретной слоистой среды блочной структуры.  В результате моделирования частицы 
(участки) горных пород или земной поверхности перемещаются, образуя векторы сдвиже-
ний. По направлению и величине данных векторов можно судить об изменениях в положе-
нии исходной линии или поверхности и соответствующих деформациях, вызванных этими 
изменениями.  

На рисунке 1 показаны графики сдвижений и деформаций, полученные методом 
компьютерного моделирования.  

Предыдущими исследованиями установлено, что точки перегиба кривой оседаний 
при полной подработке находятся над границами выработанного пространства, а с увеличе-
нием глубины разработки или уменьшении размеров выработанного пространства, то есть с 
уменьшением степени подработанности, положение этих точек смещается в сторону масси-
ва. В известных публикациях эту зависимость связывают с безразмерным отношением раз-
меров выработанного пространства D к глубине разработки H, (D/H). Эта зависимость но-
сит сложный характер. В этом случае может быть использовано компьютерное моделирова-
ние процесса сдвижения. 

На рис. 2 показан вертикальный разрез области сдвижения горных пород, на кото-
ром четко прослеживаются линии, соответствующие расположению точек перегиба кривой 
оседаний на различной глубине. 

 

12



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

 
 
Рис. 2. Расположение точек перегиба кривой оседаний на различной глубине. 
 

В процессе моделирования отмечено, что при увеличении глубины разработки H для 
различных значений размеров выработанного пространства D при постоянном отношении D/H 
увеличивалось горизонтальное расстояние L от точки перегиба до границ выработанного про-
странства, что делало невозможным определить универсальную зависимость между этими па-
раметрами даже для постоянных горно-геологических условий. 

В работе [4] рассмотрен аналитический метод определения точек расположения макси-
мальных наклонов, в котором раздельно учитываются параметры D и H. 

 

 
 

Рис. 3. График изменения положения точек 
перегиба кривой оседаний L в зависимости от 
размеров выработанного пространства D и глу-
бины разработки H (построение выполнено для 
горизонтального пласта по выражению, приве-
денному в работе [4]). 

Рис. 4. График изменения положения точек 
перегиба кривой оседаний L в зависимости от 
размеров выработанного пространства D и 
глубины разработки H. (построение выпол-
нено по данным компьютерного моделирова-
ния). 

 
На рис. 3 показан трехмерный график зависимости расстояния L от границ вырабо-

танного пространства в горизонтальном направлении до точек с максимальными наклонами 
от размеров выработанного пространства D и глубины разработки H, построенный по ана-
литическому выражению [4]. На рис. 4 показан график той же зависимости, полученный 
при помощи компьютерного моделирования. Сравнивая приведенные графики можно отме-
тить их сходство как в качественном, так и в количественном отношениях.  
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Выводы и направления дальнейших исследований.  
Компьютерное моделирование процесса сдвижения горных пород и земной поверх-

ности, позволило установить, что положение точек перегиба кривой оседаний зависит не 
только от отношения размеров выработанного пространства к глубине разработки, но и от 
глубины разработки, а также размеров выработанного пространства. 

Сравнение графиков, построенных по данным работы [4] и с помощью компьютер-
ного моделирования, показывает их хорошую сходимость, что позволяет сделать вывод о 
возможности применения разработанной математической модели процесса сдвижения гор-
ных пород и земной поверхности для прогнозирования ожидаемых сдвижений и деформа-
ций земной поверхности. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ТОЧОК ПЕРЕГИНУ КРИВОЇ ОСІДАНЬ МЕТОДОМ КОМП'Ю-
ТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

У статті приведено результати комп’ютерного моделювання процессу зрушення гірських по-
рід і земної поверхні при відробці вугільних пластів для умов Донбасу з метою встановлення зако-
номірностей в розташуванні точок перегину кривої осідань. Виконано порівняння отриманих ре-
зультатів з існуючими аналітичними методами. 

Ключові слова: область зрушення, мульда зрушення, крива осідань, деформації, точка 
перегину кривої осідань. 

 
B.A. Kodunov 
Donetsk National Technical University 

DEFINING THE LOCATION OF SUBSIDENCE CURVE INFLECTION POINTS BY COMPUTER 
SIMULATION  

The article gives the results of computer simulation of rock and earth surface movement after min-
ing works in Donbas for the purpose of establishing regularities in the location of subsidence curve inflec-
tion points. The results are compared with existing analytical methods. 

Keywords: area of displacement, subsidence trough, subsidence profile, deformations, inflec-
tion point. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЗОСТРУКТУРЫ ФЛИШЕВОЙ ТОЛЩИ СКИБОВОЙ 

ЗОНЫ ВОСТОЧНЫХ КАРПАТ (участки С. БУБНИЩЕ и п.г.т. СХОДНИЦА) 
 
Изучены геологические мезоструктуры двух участков скибовой зоны Восточных Карпат. Мезо-

структуры являются индикаторами условий формирования флишевой толщи Карпат и ее последующих 
деформаций в процессе альпийского тектогенеза. Детально описаны формы деформаций флишевой тол-
щи: складки, системы тектонических трещин, зеркала скольжения, будинаж, кластические дайки.  При-
ведены геологические признаки, указывающие на внутрипластовые деформации неоднородной толщи 
флиша. Описаны кластические дайки, условия их формирования и последующих деформаций. Установ-
лена инъекционная природа кластических даек. 

Ключевые слова: флиш, тектогенез, складки, трещины, зеркала скольжения, будинаж, 
кластические дайки  

 
Формирование флиша Восточных Карпат связывают с глубоководными морскими осад-

ками мутьевых потоков (турбидитов). Уже на этапе осадкообразования отмечается появление 
специфических структур, связанных с гравитационными оползневыми процессами на дне моря. 
Фрагменты этих структур встречаются в флишевых толщах изученного района. Но наиболее 
ярко проявлены в этих толщах деформационные мезоструктуры, формирование которых связа-
но  с альпийским тектогенезом. В исследуемом районе наиболее активная его фаза проявила 
себя в миоцене. Основные деформации на этом этапе связаны с горизонтальными тектониче-
скими движениями, которые привели к формированию покровных структур Карпат и связан-
ных с ними крупных складок. Формирование разрывных дислокаций на этом этапе и особенно-
сти полей палеонапряжений хорошо  описаны в литературе [1, 2]. Но такие структуры исследо-
ванного района как внутрислойный кливаж и будинаж неоднородной толщи флиша, а также 
кластические дайки в отечественных литературных источниках освещены слабо. Так, напри-
мер, на изучаемой площади на наличие кластических даек указано в работе, посвященной мезо-
структурам и полям напряжений в флишевой толще [1]. Но детальная характеристика этих даек 
в работе  не приводится. При создании геосайтов международного проекта «Гео-Карпаты» ука-
зано на наличие кластических даек в кремнистых отложениях у села Рыбник Дрогобычского 
района [3]. Авторы указывают на инъекционную природу этих даек и связывают их формиро-
вание с землетрясениями, но не приводят описание этих даек и признаки, указывающие на инъ-
екционный механизм формирования структур. В англоязычной литературе этой теме уделяется 
гораздо большее внимание. В зарубежных изданиях обычно дается детальное описание мине-
ралого-петрографического состава, строения, условия залегания и формирования кластических 
даек [4-6].   

Не получили достаточного отражения в отечественной литературе встречающиеся на 
площади исследований  такие мезоструктуры как послойный кливаж и будинаж. Требует объ-
яснения и появление во флишевой толще разрывных структур сбросового типа. Эти структуры 
сложно увязать с горизонтальным сжатием при условии, когда сбросы смещают лежачие 
складки.  

В связи с выше изложенным нами проведены исследования ряда геологических мезо-
структур флишевой толщи Восточных Карпат на двух участках – в районе с. Бубнище и п.г.т.  
Сходница. Выбор участков связан с хорошей обнаженностью пород флишевой толщи в обры-
вах рек Сукиль и Сходничанка.  

Участок исследований в окрестностях села Бубнище расположен в долине реки Сукиль 
и вытянут вдоль реки на 5,5 км от юго-западной окраины села Поляница к  юго-восточной 
окраине села Бубнище и далее вниз по течению до первого левого притока (рис. 1).  

Вдоль реки Сукиль на исследованном участке обнажаются коренные выходы пород 
флишевой толщи различного возраста - от пород верхнего мела до верхнепалеогенових отло-
жений [1]. Верхнемеловые-нижнепалеогеновые отложения (стрыйская свита) изучались нами 
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на пунктах наблюдений 866, 869, 870, 873. Песчаники ямненской свиты нижнего палеогена 
наблюдались на пункте 861. Среднепалеогеновые отложения исследованы в пунктах 875 и 876. 
Отложение менилитовой свиты верхнего палеогена были встречены и изучены в пунктах ис-
следований 879, 867 (см. рис . 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пункты геологических исследований флишевых отложений 
Оривской скибы вдоль реки Сукиль: 

1 – села; 2 –  речная сеть, 3 –  точки геологических исследований и их номера;  
4 – место нахождения кластических даек. 

 
На площади исследований кластические дайки наблюдались только на пункте 867. На 

этом пункте исследований обнажаются аргиллиты, алевролиты (встречаются реже) и серые  
афанитовые известняки. При этом аргиллиты и алевролиты подстилают известняки. Известняки 
в нижней части содержат прослой темно-серого до черного известняка, который обогащен ор-
ганическим материалом.  В целом породы залегают моноклинально с падением в юго-западном 
направлении (азимуты падения 200° – 220°) под углами 20-30.   

На  пункте 867 проведены детальные исследования условий залегания даек. Изучен со-
став вмещающих пород, определены условия их залегания и деформации. Проведены замеры 
элементов залегания кластических даек, изучен их петрографический состав, строение, морфо-
логические особенности и взаимоотношения с различными типами вмещающих пород. 

Всего на пункте   выявлено 9 кластических даек мощностью от 3 см до 12 см.  Дайки 
прорывают аргиллиты и известняки. Восемь из девяти даек простираются в северо-западном 
направлении и прослеживаются на расстояние от 2 до 12м. Одна дайка имеет северо-восточное 
простирание. Кластические дайки выходят за пределы обнажения в русло реки (южное направ-
ление) и под покровные четвертичные отложения (северное направление). Азимуты простира-
ния  даек изменяются от 295° до 345°. Простирания большей части исследуемых структур 
(шесть из восьми) сосредоточено в секторе 320° – 345°. Основная часть  даек имеет юго-
западное падение с углами падения 60° – 80°. Остальные структуры  падают в северо-
восточном направлении под углами 65°– 70°.  Мощность некоторых даек меняется вдоль про-
стирания. Одна из самых мощных кластических даек (дайка № 3) имеет ярко проявленное зо-
нальное строение. Макроскопическое исследование петрографического состава этой дайки по-
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казывает, что призальбандовая ее часть представлена кремнем темно-серого до черного цвета.   
Центральную часть дайки слагает  кремнистый песчаник серого цвета. Вдоль зальбандов  отме-
чается обеление пород дайки. 

Дайка № 3 смещает трещину субширотного простирания на несколько сантиметров по 
типу правого сдвига, при этом трещина изгибается под правый сдвиг. Трещина простирается в 
субширотном направлении  на расстояние более 20 м. К востоку от дайки №3 эта трещина 
смещает другие кластические дайки по типу правого сдвига. 

Наблюдение дайки № 3 по простиранию позволили установить изменения ее мощности 
и направления падения после пересечения с субширотными трещинами. Наиболее интересным 
установленным фактом является то, что аргиллиты на контакте с этой дайкой резко меняют 
элементы залегания и круто изгибаются, указывая на инъекционный механизм формирования 
кластической дайки (рис. 2а).  

Такие же признаки наблюдаются и для некоторых  других кластических даек. Большин-
ство кластических даек,  по предварительным данным макроскопических исследований, пред-
ставлены кремнистыми песчаниками, которые прорывают как аргиллиты, так и известняки.  

На площади обнажения установлены также дайки, которые прорывают только известня-
ки. Такие дайки сложены зеленовато-серой тонкозернистой  породой. Стальная игла не царапа-
ет породу, а оставляет блестящий металлический след, что говорит о кремнистом составе ос-
новной массы. Порода на первый взгляд вскипает под действием соляной кислоты, но деталь-
ное изучение под лупой показало, что порода пронизана микротрещинами, которые заполнены 
карбонатным материалом. Одна из таких даек прослежена на расстоянии  12 м по азимуту 305°. 
Дайка имеет  мощность 5-6 см  и крутое падение на юго-запад.  Для этой дайки  характерно зо-
нальное строение. Основную часть ее составляет зеленовато-серая тонкозернистая порода, ве-
роятно, кремнистого состава. В породе наблюдаются мелкие зеленые включения глауконита 
размером не больше 0,5мм. В приконтактовых частях дайки наблюдаются темно-серая до чер-
ной порода, в которой включения глауконита встречаются чаще. Кроме глауконита под лупой 
видны округлые включения стально-серого минерала с ярким металлическим блеском разме-
ром в первые десятые доли миллиметра. Не исключено, что черный цвет указывает на обога-
щение породы органикой.  Темно-серая порода, слагающая призальбандовую часть дайки, по-
хожа на обогащенный органикой прослой, залегающий ниже – в основании карбонатных пород.  
Этот факт  может указывать на инъекционный механизм формирования кластических даек, 
разрывающих известняки. 

На пункте наблюдения 869 в  прослое песчаника стрыйской свиты наблюдалось прояв-
ления вязкого будинажа. Линзы будин разорваны и залегают среди  рассланцованных послой-
ным кливажем аргиллитах (рис. 2б). Формирование таких структур обусловлено деформациями 
неоднородной флишевой толщи, в которой жесткие прослои песчаника  подвергались мощному 
давлению со стороны толщи более пластичных аргиллитов. В нашем случае будинаж согласно 
Лукиенко [7] можно отнести к 4 стадии, когда расстояние между будинами не превышает их 
собственной длины. 

В обнажении этой же свиты на пункте 866 в прослое алевролитов наблюдалась фестон-
чатость, которая проявляется зубчатой и микроволнистой поверхностью прослоя (рис. 2в). Та-
кая структура обусловлена внутрипластовыми кливажными микрозразрывами и нагнетанием в 
них окружающих пластичных аргиллитов [7]. При этом мы наблюдаем поперечные микросме-
щения (относительно прослоя алевролита) по кливажным микротрещинам, которые и форми-
руют зубчатую поверхность прослоя алевролита. Эти структуры формируются в условиях рео-
логически неоднородной толщи пород при действии интенсивных сжимающих субгоризон-
тальных напряжений.   

Выше по течению реки в 250м от пункта наблюдений 866 на правом берегу реки (пункт 
870) хорошо обнажается и доступна для изучения опрокинутая складка с изгибающейся осевой 
поверхностью (рис. 2г). Анализ геологической карты района показывает, что складка приуро-
чена к одному из крупных надвигов флишевой толщи. В данном месте надвиг имеет  СЗ-С про-
стирания (азимут простирания 340-350°) и пологое падение в ЮЗ направлении. Измерения ази-
мута  шарнира складки в ее нижней части показало аналогичное направление (азимут 350°).  
Падение пород в крыльях складки в ее нижней части на юго-запад под углом 30°.  Выше по 
разрезу в северо-восточном направлении осевая поверхность складки круто изгибается вверх. 
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Очевидно, такое поведение складки отражает изменение морфологии поверхности надвига. 
Надвиги на выходе к поверхности часто меняют  падение с пологого на более крутое.   

 
Рис. 2.  Мезоструктуры флишевой толщи в обнажениях реки Сукиль  

(окрестности сел Бубнище и Поляница). 
а) – инъекционная кластическая дайка кремнистого песчаника на пункте 867; б) –  вяз-

кий будинаж прослоя песчаника на пункте 869;  в) – фестончатость в прослое алевролита, обу-
словленная кливажем, на пункте 866; г)  – приразломная складка с изгибающейся осевой по-
верхностью на пункте 870; д) олистолит песчаника в  аргиллитах на пункте 879. 

 
На пункте 873 нами наблюдалось разлинзование пластов песчаника, при этом на поло-

гих поверхностях линз наблюдались зеркала скольжения надвигового типа. Размеры линз в 
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длину достигали 5-8м. При этом форма этих мезолитонов и их контакты  свидетельствуют о 
вязком механизме формирования [7]. 

На пункте 875 на левом берегу реки Сукиль  во флишевой толще встречены мощные 
прослои карбонатных пород и песчаников, в которых отмечаются хорошо выраженные  зеркала 
скольжения.  В 300 метрах выше по течению на правом берегу реки в пункте 876  зеркала 
скольжения образуют парагенетическую ассоциацию L и  R- сколов, указывающие на сбросо-
вый тип разрывных деформаций. Детальные исследования штрихов скольжения и уступов  на 
поверхности зеркал скольжения L-сколов подтвердили сбросовый характер деформаций. Ана-
лиз соотношений разрывных дислокаций надвигового и сбросового типов в одновозрастных 
отложениях на данных точках, а также в точках, обследованных  ниже по течению, указывает 
на явно более молодой возраст деформаций сбросового типа. 

Мезоструктуры, формирование которых могло быть связано с подводными оползневы-
ми явлениями на стадии осадконакопления, были  встречены на пункте 879. Здесь на левом бе-
регу речки Сукиль обнажаются аргиллиты вмещающие прослои песчаника. В толще аргилли-
тов встречен олистолит песчаника (рис. 2д). В нижней части структуры контакт аргиллитов и 
обломка песчаника резко несогласный, выше аргиллиты огибают олистолит. В данном случае 
мы имеем дело с элементом гравитационных олистостром терригенного подтипа [7]. 

Участок исследований в окрестностях п.г.т. Сходница расположен на северо-западной 
окраине населенного пункта. Здесь на левом берегу реки Сходница в обрыве обнажается круп-
ная лежачая складка (рис. 3). Шарнир складки падает под углом 20° в юго-западном направле-
нии (азимут падения 210-215°).  Структура сложена породами менилитовой свиты верхнего па-
леогена, представленными переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Обнажение 
горных пород протягивается вдоль берега реки по азимуту 130° на расстояние 70-80 м. Складка 
 

 
Рис. 3. Лежачая складка в обнажении  пород менилитовой свиты верхнего палеогена на 

левом берегу реки Сходница 
 

зажата между двумя сбросами, амплитуда перемещения по сбросу, расположенному в ЮВ ча-
сти обнажения составляет более 2 м. (см. рис. 3). Сбросовый характер этого разрывного нару-
шения хорошо определяется по смещению характерной толщи обломочных пород бурого цве-
та, наличию в шовной зоне тектонической брекчии, линзам кальцита. Разрывное нарушение 
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имеет северо- западное падение под углом 65-70° (азимут падения 295°).  Анализ борозд и 
штрихов на зеркале  скольжения вдоль шовной зоны разрывного нарушения показал, что кроме 
сбросового типа деформации наблюдается и сдвиговый (правый сбросо-сдвиг). По взаимному 
перекрытию штрихов и их сохранности установлено, что сдвиговые подвижки по сбросу моло-
же сбросовых.  

В крайней юго-восточной  части обнажения прослеживаются две кластические дайки, 
выполненные песчаником. Дайки деформированы и имеют сложную извилистую форму, ме-
стами смяты в микроскладки и разбиты зеркалами скольжения (рис. 4). Эти мезоструктуры рас-
секают всю толщу пород, мощность их меняется от 6см до 25см. В нижней части дайки № 2    в 
результате внутрислойных пластических деформаций сформировалась и хорошо выражена 
микроскладка (см. рис. 4).   

 
Рис.4. Кластические дайки в юго-восточной части обнажения пород менилитовой свиты 

на левом берегу реки Сходница 
 
Развитие пластических  деформаций в вертикальном сечении обнажения выражено не-

равномерно. Встречаются участки, где в аргиллитах наблюдаются внутрислойные  лежачие 
микроскладки, а более жесткие песчаники под действием высоких напряжений разрываются и 
затаскиваются в толщу  аргиллитов, образуя сдвоенные пропластки. В толще пород отмечаются 
многочисленные мелкие разрывы и трещины с зеркалами скольжения. На зеркалах скольжения 
отмечены следы сбросовых, взбросовых и сдвиговых подвижек. Все эти разрывные дислокации 
секут  складчатые деформации и дайки, что указывает на их более молодой возраст. Анализ 
взаимоотношений различных мезоструктур указывает на многоэтапность и многообразия усло-
вий  формирования дислокаций флишевой толщи на данном участке. В первом приближении 
намечается несколько этапов  развития деформаций. Вероятно, на первом этапе формировалась 
главная структура - лежачая складка, затем эта складка разрывалась кластическими дайками, 
возможно в результате землетрясений. В свою очередь  дайки  деформировались в результате 
дальнейших внутрислойных пластических деформаций. Разрывные дислокации формировались 
на заключительных этапах – они  секут все ранее сформированные  в условиях пластических 
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деформаций структуры. В свою очередь эти структуры имеют различный  возраст, а формиро-
вание их проходило в разных типах полей палеонапряжений – сбросовом, взбросовом и сдвиго-
вом. Соотношение во времени взбросового и сбросового типов разрывов пока не достаточно 
ясно. Для изучения этого вопроса необходимы  специальные детальные тектонофизические ис-
следования. Что касается сдвиговых подвижек по разрывам на исследуемом участке, то  можно 
с уверенностью сказать, что они относятся к самым молодым деформациям флишевой толщи.  

В качестве выводов можно отметить сложность и многообразие условий формирования 
мезоструктур на изученных участках. Выявлены наиболее ранние структуры  гравитационного 
подводного сползания терригенного материала на дне океана в период формирования флиша.  

Установлены различные формы мезоструктур, отражающие развитие более поздних 
пластических деформаций неоднородной флишевой толщи в  главную фазу альпийского текто-
генеза. Эти деформации формировались внутри отдельных тектонических пластин, разделен-
ных пологими надвигами. При этом отмечается резкое отличие в деформациях  аргиллитов и 
песчаников на мезо и микроуровне.  

Изучены особенности состава и морфологии кластических даек. Для некоторых из них 
по однозначным признакам определена инъекционная природа. Для кластических даек участка 
Сходницы предполагается такая же инъекционная природа, но требуются тщательное изучение 
взаимоотношений этих структур с вмещающей толщей. Признаки инъекционного механизма 
формирования даек этого участка могут быть установлены по данным минералого-
петрографических исследований пород  даек под микроскопом. 

Установлены различные типы разрывных мезоструктур флишевой толщи, которые фор-
мировались в различных полях палеонапряжений, но занимают секущее положение относи-
тельно складчатых деформаций мезо и микроуровня. Последний факт свидетельствует об их 
более молодом возрасте. Среди этих разрывных деформаций сдвиговый тип относится к наибо-
лее молодым образованиям.   
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ГЕОЛОГІЧНІ МЕЗОСТРУКТУРИ ФЛІШОВОЇ ТОВЩІ СКИБОВОЇ ЗОНИ СХІДНИХ КАРПАТ (ДІЛЯ-
НКИ С. БУБНИЩЕ І С.М.Т. СХІДНИЦЯ)   

Вивчені геологічні мезоструктури двох ділянок скибової зони Східних Карпат. Мезоструктури є 
індикаторами умов формування флішевої товщі Карпат і її подальших деформацій у процесі альпійсько-
го тектогенезу. Детально описані форми деформацій флішевої товщі: складки, системи тектонічних 
тріщин, дзеркала ковзання, будінаж, кластичні дайки. Наведені геологічні ознаки, які вказують на 
внутрішньопластові деформації неоднорідною товщі флішу. Описані кластичні дайки, умови їх фор-
мування і подальших деформацій. Встановлена ін'єкційна природа кластичних дайок. 

Ключові слова: фліш, тектогенез, складки, тріщини, дзеркала ковзання, будинаж, кластич-
ні дайки 
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GEOLOGICAL MESOSTRUCTURES  IN THE FLYSCH STRATA OF THE THRUST ZONE OF EASTERN 
CARPATHIANS ( BUBNYSHE AND SKHODNITSA AREAS) 

The geological mesostructures  in the flysch strata of the thrust zone of Eastern Carpathians  were stud-
ied on two sites. Mesostructures are indicators of conditions of formation of the Carpathian flysch strata and its 
subsequent deformation during the Alpine orogeny. The forms  of deformations flysch strata are described  in 
detail: folds, systems of tectonic joints,  slickensides,  boudinage, clastic dykes. The geological indications of 
deformations inside the layers of nonuniform flysch strata are presented. Clastic dykes,   the conditions of  their 
formation and subsequent deformations are described. It was found, that the clastic dykes have injectable nature. 

Keywords: flysch, tectogenesis, folds, joints, slickensides, boudinage, clastic dykes  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОГО ОХРАННОГО СО-

ОРУЖЕНИЯ ИЗ РЯДОВОЙ ПОРОДЫ 

Рассматривается эффективный ресурсосберегающий способ охраны подготовительных вырабо-

ток, предполагающий сооружение породных опор и оставление между ними компенсационных полостей. 

На основании результатов лабораторных исследований, с привлечением положений механики грунтов, 

установлены параметры этого способа, при которых податливость охранной конструкции не будет пре-

вышать 17%. Применение способа охраны позволит обеспечить эксплуатационное и безопасное состоя-

ние подготовительных выработок, охраняемых позади лавы, в том числе, в условиях слабых подстилаю-

щих пород почвы. 

Ключевые слова: поддержание горных выработок, средство охраны, рядовая порода, моде-

лирование, механика сыпучих сред, коэффициент пористости, закон уплотнения. 

 

Постановка проблемы. Усложнение горно-геологических условий отработки угольных 

пластов и применение технологий, предусматривающих поддержание выработок позади очист-

ного забоя, обуславливают необходимость усовершенствования, разработки и внедрения новых 

средств охраны выемочных выработок. В связи с этим, заслуживающими особый интерес, яв-

ляются средства охраны, предусматривающие использование рядовой породы, применение ко-

торых в определенных условиях позволяет существенно уменьшить затраты на поддержание 

выработок  [1].  

В направлении усовершенствования конструкций средств охраны, основанных на при-

менении рядовой породы, последнее время работает кафедра разработки месторождений по-

лезных ископаемых ДВУЗ «ДонНТУ». Предложен ряд таких конструкций с повышенной несу-

щей способностью [1-4], в том числе, способа охраны обособленными породными опорами с 

компенсационными полостям [5, 6]. Сущность способа заключается в том, что позади очистно-

го забоя, на границе выемочной выработки с выработанным пространством с определенным 

шагом вдоль оси выработки выкладываются отдельностоящие опоры из мешков (рис. 1), запол-

ненных рядовой породой.  

По сути, данный способ представляет собой комбинированную охранную конструкцию, 

так как объединяет в себе два известных способа охраны подготовительной выработки: пород-

ными стойками [2, 7] и жесткими конструкциями с компенсационными полостями [8].  

Геометрические параметры отдельностоящих опор и компенсационных полостей между 

ними, о которых упоминалось ранее, установлены на основании лабораторных исследований 

конструкций из жестких элементов [8, 9]. Если при определенных условиях породным опорам 

обеспечить достаточную податливость (по аналогии с полублоками [9] и тумбами БЖБТ [10] – 

до 15-20%), при которой их можно считать жесткими, то эти параметры будут справедливы для 

предлагаемого способа. Для прочих условий возникает необходимость в уточнении параметров  

данного средства охраны  с учетом основных влияющих факторов. 

Цель статьи. Целью данной статьи является определение параметров комбинированной 

охранной конструкции из рядовой породы с учетом основных влияющих факторов, при кото-

рых податливость последней не будет превышать 20%. 

Основная часть. Комбинированная охранная конструкция (рис. 1) является достаточно 

эффективным и технологичным средством охраны и требует относительно небольших матери-

альных затрат. Но сложность возникает в том, что имеющийся объем исследований не позволя-

ет рекомендовать ее для определенных условий. Поэтому нами были проведены дополнитель-

ные исследования по установлению параметров данного средства охраны с учетом основных 

влияющих факторов. 
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Рис. 1. Схема крепления концевого участка лавы породными опорами с компенсацион-

ными полостями 

На первом этапе проводились лабораторные исследования породных конструкций из 

мешков, заполненных рядовой породой [5]. Определялись оптимальная схема выкладки меш-

ков и фракционный состав породного объема в мешках (рис. 2-3).  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
F, кг

Dh, %

26,71 25,89 

2
6

,4
2
 м
м

2
8

,5
6

 м
м

 

Рис. 2. Зависимость величины усадки конструкции из 4-х мешков в ряду от величины 

нагрузки (с фракциями 0,01-1,5 и 5,1-10мм) 

 

Установлено, что с увеличением количества мешков в ряду податливость конструкции 

уменьшается в 1,7-3 раза в зависимости от крупности фракций. При меньшей фракции предел 

варьирования податливости меньше, что объясняется меньшей подвижностью породных от-

дельностей внутри мешков вследствие меньшей пустотности при их заполнении. 
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Рис. 3. Зависимость величины усадки двурядных породных опор от величины нагрузки 

при различном фракционном составе породных фракций (0,01-1,5 и 5,1-10мм) 
 

При различном количестве мешков по высоте стойки относительная величина усадки прак-

тически не изменяется (рис. 4), то есть если выложить одними и теми же мешками породные стой-

ки в 1, 2 и 3 ряда, то доля усадки от их высоты будет одинакова. 

Увеличение количества мешков же в ряду существенно влияет на уменьшение усадки 

всей конструкции, причем наилучший эффект при многорядной укладке обеспечивается при 

ориентации мешков в рядах перпендикулярно выше- и нижележащим (рис. 5). 

Таким образом, при определенных условиях, податливость данной комбинированной 

охранной конструкции может составлять 22-48% в зависимости от крупности слагающих по-

род, количества мешков в ряду и схемы выкладки мешков в опоре (рис. 3-5). 
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Рис. 4. Зависимость величины усадки породных опор от величины нагрузки при различ-

ном количестве мешков по высоте охранного сооружения 
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Рис. 5. Зависимость величины усадки породных опор от величины действующего дав-

ления при их различных конструкциях 

 

Из зависимостей, показанных на рисунке 5, следует, что интенсивное уплотнении по-

родного материала происходит на начальном этапе пригрузки, так как на это время приходится 

основная доля усадки конструкции (до 53%), после чего скорость усадки существенно умень-

шается. В связи с этим, было предложено выкладывать мешки в конструкцию после предвари-

тельного уплотнения материалом, что позволит уменьшить ее податливость.  

Для подтверждения этого был проведен 2-ой этап лабораторных исследований. По ана-

логии с 1-ым этапом испытывались породные конструкции, но уже при разной степени уплот-

нения мешков предварительным сжатием. 

Основным конструкционными элементами охранной конструкции являются мешки, за-

полненные однородными по материалу отдельностями рядовой породой, а промежутки между 

ними заполнены воздухом. Поэтому у нас есть право утверждать, что мешки заполнены сыпу-

чими телами и для исследования закономерностей формирования грузонесущих конструкций 

внутри мешков и в охранном сооружении, а также определения их параметров, правомерным 

будет использование положения механики сыпучих тел [11] и механики грунтов [12-13].  

Плотность сыпучих тел оценивается по величине коэффициента пористости , показы-

вающего отношение объема пор  (Vп) к объему твердого вещества (VТ) и определяется выраже-

нием 

ТV

пV
 ,  (1) 

или  







 o , (2) 

где о и  – плотность (объемная масса), соответственно, материала частиц (породных 

отдельностей) и сыпучего тела с порами (породного объема), т/м
3
. 

Плотность породных отдельностей о, помещенных в мешки, определяли следующим 

образом. После взвешивания породные отдельности опускались в заполненный водой мерный 

сосуд объемом 0,003 м
3
, в результате чего в последнем за счет водоизмещения уровень жидко-

сти увеличивался. Объем вытесненной жидкости был равен объему помещенного в сосуд твер-
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дого вещества. Таким образом, было установлено, что объемная масса породных отдельностей 

составляла 2,44 т/м
3
. 

Объемную массу породного объема, помещенного в мешок, устанавливали взвешивани-

ем мешка на электронных весах и определением его геометрических размеров фотометриче-

ским способом с последующим вычислением его объема. В результате серийности проведения 

достаточного количества испытаний была определена объемная масса породного объема в сво-

бодной насыпке, которая составила 1,73 т/м
3
. 

Таким образом, из выражения (2) следует, что коэффициент пористости рядовой породы 

в мешке в свободной насыпке о составляет 0,41. 

Процесс уплотнения породы в мешках заключается в том, что под действием внешних 

сил расстояние между отдельностями в породном объеме, заключенном в оболочке, уменьша-

ется, вследствие чего уменьшается объем пустот (пор) и увеличивается объемный вес породной 

конструкции, то есть она приобретает более плотную взаимную упаковку частиц. И, чем боль-

шей нагрузкой будет предварительно уплотнен породный объем, тем меньшей сжимаемостью 

он будет обладать.  

Уплотнения пород возможно достичь при помощи статических (сжатием на прессе), или 

динамических нагрузок (вибрацией). Нами был принят первый вариант из-за простоты в реали-

зации. Предварительно пригружались отдельные мешки с породой и устанавливалась степень 

их уплотнения и объемная масса. В результате сжатия была получена зависимость объемной 

массы породного мешка от величины его предварительного сжатия (рис. 6), которая показыва-

ет, что при приложении пригрузки к мешку его плотность увеличивается. 
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Рис. 6. Зависимость объемной массы породы в мешке от величины действующего дав-

ления 

 

Общей зависимостью, характеризующей сжимаемость грунтов при действии постоян-

ной внешней нагрузки, является зависимость между давлением и коэффициентом пористости – 

компрессионная кривая или кривой уплотнения. Эта зависимость устанавливается на основа-

нии испытаний грунта в компрессионном приборе без возможности бокового расширения [12]. 

В нашем случае, породный объем заключен в оболочку, которая в определенных условиях так-

же может противостоять расширению, и поэтому сжимаемость исследуемого объема достаточ-

ной степенью приближения также может быть описана кривой уплотнения. 
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Тогда для испытываемых породных объемов, заключенных в оболочку, компрессионная 

кривая примет вид, показанный на рисунке 7, и может быть описана логарифмической зависи-

мостью. Из этой зависимости следует, что коэффициент пористости при приложении внешней 

нагрузки к породному объему, заключенному в оболочку, в условиях эксперимента изменяется 

от 0,40 до 0,23, что подтверждает переход укладки породных отдельностей от рыхлой к более 

плотной [11].  
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Рис. 7. Кривая уплотнения (логарифмическая зависимость) для рядовой породы, заклю-

ченной в оболочку, и линия тренда для исследуемого отрезка этой кривой (линейная зависи-

мость)  

 

Пологий отрезок кривой уплотнения можно принять за прямую (рис. 7). Это позволяет 

нам рассматривать исследуемые породные объемы как линейно-деформируемые тела, то есть, с 

достаточной для практических целей точностью, можно принимать линейную зависимость 

между общими деформациями и напряжениями. Уравнение спрямленного отрезка кривой 

уплотнения породного объема в мешке в общем виде может быть представлено выражением  

a tg
у

p
oу

 ,     (3) 

где о – начальный коэффициент пористости породного объема; 

рy – внешнее давление уплотнения породного объема, МПа; 

tga=a – коэффициент уплотнения, МПа
-1

. 

Из рисунка 7 следует, что о =0,41, коэффициент уплотнения а=0,159 МПа
-1

, а исследуе-

мый материал относится к сильносжимаемым. Тем не менее, приложение пригрузки давлением 

1,4МПа позволяет уменьшить коэффициент пористости в 2 раза. 

После предварительного сжатия мешков на прессе испытывались трехрядные породные 

конструкции из мешков с различной степенью уплотнения. Таким образом, начальный коэф-

фициент пористости на момент укладки мешков в опору составлял в разных опытах от 0,41 до 

0,28. Мешки выкладывались послойно перпендикулярно друг другу. Затем на данные кон-

струкции по всей своей площади передавалась постепенно возрастающая нагрузка (внешнее 

давление до 1,97 МПа),  под действием которой породные опоры уменьшались по высоте  

28



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

на 16-22% в зависимости от величины предварительного уплотнения мешков (рис. 8). Причем 

большей величине уплотнения, соответствовала наименьшая величина податливости.  
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Рис. 8. Обобщенные графики зависимости величины усадки опор из мешков с породой 

от величины внешнего давления (при начальном коэффициенте пористости: 

1,2,3 и 4 – соответственно, 0,41; 0,4; 0,29 и 0,28) 

 

Как показали наблюдения, в этих опорах пустоты между мешками под действием наруз-

ки незначительно «закрывались», а отмечалась послойная вертикальная усадка мешков. При-

чем интенсивность усадки в слоях убывала от верхних к нижним, что, по нашему мнению, объ-

ясняется демпфированием прикладываемых вертикальных усилий. Так как послойная усадка 

мешков отличается, то текущий коэффициент пористости в этих слоях также будет различен. 

По податливости породного объема при уплотнении соответствующей нагрузкой этот коэффи-

циент может быть определен из выражения [13] 

 
h

h
yyi

D
  1 ,    (4) 

где у – начальный коэффициент пористости, соответствующей плотности перед прило-

жением нагрузки; 

Dh– полная усадка при соответствующей нагрузке, м; 

h– начальная высота породного объема, м. 

Зная относительную усадку породных объемов в слоях и начальный коэффициент пори-

стости в них перед укладкой, из выражения (4) был определен текущий коэффициент і в раз-

личных слоях породной конструкции и различной величине предварительного уплотнения 

мешков у (рис. 9). Из полученной зависимости следует, что предварительное уплотнение еди-

ничных мешков с породой и последующее приложение внешней пригрузки к опорам из мешков 

позволяет уменьшить коэффициент пористости в породных объемах. Изменение этого коэффи-

циента при одинаковых начальных условиях в каждом вышележащем слое больше, чем в ни-

жележащем. Это подтверждает предположение о демпфировании прикладываемой нагрузки в 

слоях.  
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Рис. 9. Графики зависимости величины текущего коэффициента пористости от величи-

ны внешнего давления в различных слоях породной опоры (І,ІІ,ІІІ – соответственно, номера 

слоев в опоре от почвы к кровле) без предварительного уплотнения мешков и с уплотнением 

Таким образом, нами были проведены комплексные лабораторные исследования по 

установлению параметров комбинированной охранной конструкции, сооружаемой из породных 

мешков, с оставлением компенсационных полостей. Их результаты позволили получить массив 

данных, который дает нам возможность количественно оценить совместное влияние основных 

факторов на податливость опор из мешков, заполненных породой. Основными влияющими 

факторами, в нашем случае, являются величина внешнего давления и начальный коэффициент 

пористости породного объема, зависящий от плотностей этого объема и частиц в нем. 

Для установления количественной зависимости между этими показателями был исполь-

зован метод множественной корреляции (расчет произведен при помощи программного пакета 

SPSSv13.0). Наиболее тесную связь показала линейная зависимость величины усадки охранной 

конструкции от основных влияющих факторов, которая имеет вид 

7687704284058 ,,P,h
y

 D , (R
2
=0,95),   (4) 

где Р – внешнее давление на породную опору, МПа, 

у - коэффициент пористости породных объемов в мешках перед их укладкой в охран-

ную конструкцию; 

, коэффициент уравнения регрессии, МПа
-1

; 

28,704 и 7,768 – безразмерные коэффициенты уравнения регрессии. 

Из полученной зависимости следует: чем больше величина пригрузки на охранную кон-

струкцию и чем большей сжимаемостью обладают породные элементы в ней, тем больше по-

датливость сооружения. Это обусловлено тем, что уплотненный объем менее подвижен и обла-

дает меньшей свободой, чем при естественной насыпке. Из выражения (4), задавшись величи-

ной пригрузки на охранную конструкцию и необходимой податливостью охранной конструк-

ции, можно определить коэффициент пористости материала в мешке перед его укладкой в кон-

струкцию, то есть 

0,2710,293-0,035  Ph
y

D .    (4) 
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Исходя из расчетного у, становится возможным подбор материала необходимой пори-

стости для заполнения мешков. Причем не исключается использование материала без предва-

рительного уплотнения, если он будет относиться к малосжимаемым грунтам.  

Стоит отметить, что при коэффициенте пористости 0,28-0,29 обеспечивается податли-

вость охранной конструкции из мешков с рядовой породой в 16-17%, что равнозначно приме-

нению жестких охранных конструкций. Это позволит выкладывать предлагаемые конструкции 

с геометрическими параметрами способа охраны жесткими опорами с компенсационными по-

лостями, предложенными в работе [8]. Породные опоры в плане должны иметь форму прямо-

угольника, и ориентированы большей стороной перпендикулярно оси выработки. Соотношение 

длины и ширины отдельной опоры должно быть не менее чем 2:1. По опыту применения спо-

соба охраны с компенсационными полостями [8, 9], предлагается породные опоры принимать 

шириной 0,8м, длиной 1,6м; ширину и глубину компенсационной полости – соответственно, 0,8 

и 1,6м. 

Уплотнение мешков должно производиться, непосредственно у места возведения 

охранного сооружения для получения наибольшего эффекта. Само уплотнение может осу-

ществляться при помощи специального пресса, виброустановки или секции механизированной 

крепи. С помощью механизированной крепи уплотнить мешки, возможно, посредством вы-

кладки последних на верхнее перекрытие секции и прижатии их к кровле при ее раздвижке.  

Выводы. В результате проведенных исследований были определены параметры комби-

нированного способа охраны. Доказано, что породные опоры могут обеспечить достаточную 

несущую способность охранного сооружения и допустимую податливость в 17% при условии 

создания породных элементов повышенной несущей способности за счет изменения их ком-

прессионных показателей.  

Таким образом, цель, поставленная в настоящей статье, достигнута, что дает нам воз-

можность для разработки рекомендаций по применению комбинированного способа охраны в 

условиях угольных шахт Донбасса, который основывается на применении тканевых мешков, 

заполненных уплотненной породой. Применение способа позволит создать отпор деформируе-

мым породам кровли сразу же после их сооружения и обеспечить безопасное и эксплуатацион-

ное состояние подготовительных выработок позади очистных забоев. 
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ВІЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОЇ ОХОРОННОЇ КОНСТРУКЦІЇ З РЯДОВОЇ ПОРОДИ 

Розглядається ефективний ресурсозберігаючий спосіб охорони підготовчих виробок, що перед-

бачає спорудження породних опор і залишення між ними компенсаційних порожнин. За результатами 

лабораторних досліджень, із залученням положень механіки грунтів, встановлені параметри цього спо-

собу, при яких підддатливість охоронної конструкції не буде перевищувати 17%. Застосування способу 

охорони дозволить забезпечити експлуатаційний і безпечний стан підготовчих виробок, що охороняють-

ся позаду лави, в тому числі, в умовах слабких підстилаючих порід підошви. 

Ключові слова: підтримання гірничих виробок, засіб охорони, рядова порода, моделюван-

ня, механіка сипких середовищ, коефіцієнт пористості, закон ущільнення. 

 

S. Negrey  

Donetsk National Technical University, Krasnoarmejsk 

DEFINING THE PARAMETERS OF THE COMBINED PROTECTING CONSTRUCTION WHERE WE USE 

THE ORDINARY ROCKS 

Effective resource-saving the method of protection of development workings which involves the con-

struction of rock towers and leaving between them compensation cavities is considered. The parameters of this 

method in which the compliance of the security structure will not exceed 17% have been established on the basis 

of laboratory results, with the involvement of the provisions of soil mechanics. Application of the method of 

protection will provide operational and safe condition of development workings, protected behind the face, in-

cluding in the context of weak underlying bedrock. 

Keywords: roadway maintenance, the ways of protection, ordinary rocks, modeling, loose materi-

al mechanics, porosity stratification factor, seal the law. 
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РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ  РЕСПИРАТОР ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКИХ АВА-
РИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Обоснована актуальность разработки регенеративного респиратора, отвечающего современным услови-
ям ведения горноспасательных работ, отличительными особенностями которого являются нержавеющий 
корпус и аккумуляторный индикатор отработки регенеративного патрона. 

Рассмотрена схема разработанного респиратора с химически связанным кислородом. Показаны его 
преимущества по сравнению с другими аппаратами для ведения энергоёмких аварийно-спасательных работ.  

Ключевые слова: регенеративный респиратор, химически связанный кислород, аварийно-
спасательные работы. 

 
Дальнейшее развитие шахт связано с проходкой очистных и подготовительных вырабо-

ток на более глубоких горизонтах, что обуславливает повышение газообильности пластов и 
температуры вмещающих пород. Это приводит к увеличению склонности пластов к внезапным 
выбросам угля и газа, их самовозгорания и взрывов метано-воздушной среды, что создает в 
шахте непригодную для дыхания среду. Профилактические мероприятия во многом способ-
ствуют предотвращению аварий, однако не исключают их возникновения. Так количество ава-
рий и аварийных ситуаций в 2013 г. по сравнению с периодом 2008-2012 гг практически не из-
менились, а среднегодовое время работы горноспасателей в респираторах за период 2009-2013 
гг составило 27345 ч, в том числе при температуре выше 27 °С – 2186 ч Поэтому совершен-
ствование респираторов, учитывая увеличение тяжести аварийно-спасательных работ и с каж-
дым годом возрастающую температуру окружающей среды вследствие углубления горных вы-
работок – актуальная в наше время задача. 

В настоящее время в подразделениях ГВГСС Украины, ВГСЧ России, Казахстана и ряда 
других зарубежных стран основным рабочим респиратором является респиратор со сжатым 
кислородом Р-30, а вспомогательным – Р-34 [2].. Однако эти респираторы не полностью отве-
чают современным условиям ведения аварийно-спасательных работ: длинным маршрутам, вы-
сокой температуре в выработках и энергоемкой нагрузке. Зарубежные аппараты, хотя  более 
эстетичны, по сравнению с респираторами Р-30 и Р-34, однако их эксплуатационные параметры 
не лучше отечественных, а стоимость значительно выше. 

Нами разработан респиратор  с химически связанным кислородом ДАХ, имеющий более 
комфортные условия дыхания и простую конструкцию, с индикатором отработки регенератив-
ного патрона, принципиальная схема которого представлена на рисунке 1. 

Респиратор состоит из корпуса, в котором теплообменник 11 выполнен как одно целое с 
корпусом, регенеративного патрона 3, дыхательного мешка вдоха 10 и выдоха 7 (со вставлен-
ным в него избыточным клапаном 6), пускового устройства 8, устройства дополнительной по-
дачи кислорода 9, шлангов вдоха 14 и выдоха 2 с клапанами 12 и 4. В теплообменнике установ-
лен датчик индикатора отработки 5. К шлангам 2 и 14 подсоединяется лицевая часть 1 (маска 
либо загубник с носовым зажимом). 

Выдыхаемый воздух через лицевую часть 1 по дыхательному шлангу выдоха 2 поступа-
ет в мешок выдоха 7 и далее в регенеративный патрон 3, снаряженный надпероксидом калия 
(КО2). В регенеративном патроне выдыхаемый воздух очищается от диоксида углерода и обо-
гащается кислородом. При регенерации воздуха в регенеративном патроне респиратора с хи-
мически связанным кислородом протекают различные химические реакции, наиболее важными 
из которых являются [2]: 

 

2КО2+Н2О→2КОН+3/2О2     (1) 

 

2КОН+СО2→К2СО3+Н2О     (2) 
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Рис. 1. Принципиальная схема респиратора 
1 – лицевая часть; 2 – шланг выдоха; 3 – регенератный патрон; 4 – клапан выдоха; 5 – индикатор; 6 

– избыточный клапан; 7 – мешок выдоха; 8 – пусковое устройство; 9 – устройство дополнительной пода-
чи; 10 – мешок вдоха; 11 – теплообменник; 12 – клапан вдоха; 13 – датчик индикатора; 14 – шланг вдох 

 
Из этих реакций видно, что выделение кислорода пропорционально поглощению паров 

влаги, которые в свою очередь, пропорциональны легочной вентиляции. Отсюда вытекает одно 
из важнейших эксплуатационных свойств таких респираторов – экономичность расходования 
кислорода. 

Вследствие того, что коэффициент регенерации надпероксида калия выше необходимо-
го для нормального функционировании организма пользователя аппаратом (1,5-3 вместо 1,2), в 
воздуховодной системе респиратора создается избыточное давление и выдыхаемый воздух с 
продуктами метаболизма (H2O и CO2) через избыточный клапан, расположенный на мешке вы-
доха, выходит в атмосферу. Такое расположение избыточного клапана уменьшает энергетиче-
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скую нагрузку на регенеративный патрон, что приводит не только к снижению температуры 
вдыхаемого воздуха, но и увеличению времени защитного действия (ВЗД) респиратора. 

Из регенеративного патрона очищенный воздух через теплообменник 11 поступает в 
дыхательный мешок 10 и по шлангу вдоха 14 – в дыхательные пути человека. Для расширения 
тактических возможностей респиратора он может комплектоваться регенеративными патрона-
ми с номинальным ВЗД равным два и четыре часа.  

Устройство дополнительной подачи кислорода 9, выполненное в виде баллона, имеет 
связь со шлангом вдоха. Это устройство обеспечивает подачу необходимого количества при-
годной для дыхания смеси при резкой смене физической нагрузки и при «разработке» регене-
ративного продукта после перерывов в работе респиратора. 

 Серийно выпускаемые респираторы Р-30 и Р-34 имеют корпус из дюралюминия, что не обес-
печивает их фрикционной безопасности в соответствии с имеющимся стандартом [3]. Для ликвида-
ции этого недостатка корпус респиратора ДАХ выполнен из нержавеющей стали. Совмещение теп-
лообменника с корпусом респиратора и его чернение позволило повысить отдачу тепла из респирато-
ра в окружающую среду, что также обусловливает снижение температуры вдыхаемого воздуха. На 
рисунке 2 показана зависимость температуры вдыхаемого воздуха от времени работы респиратора в 
режиме нагрузки средней тяжести  

Видно, что на протяжении всего ВЗД она значительно ниже нормированной  
величины (42 °С) [4].  

Для возможности включения в респиратор при отрицательных температурах  
(минус 5…10 °С) в качестве инициирующей жидкости в пусковом устройстве используется раствор 
серной кислоты.  

В респираторе ДАХ используются регенеративные патроны с развернутым слоем регенера-
тивного вещества KO2 ,что в сочетании с  наличием в респираторе  
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Рис. 2. Зависимость температуры вдыхаемого воздуха от времени работы в респираторе. 

ДАХ двух дыхательных мешков (вдоха и выдоха) позволяет уменьшить сопротивление 
дыханию.  

Из рисунка 3, на котором приведены зависимости сопротивления вдоху, выдоху и полу-
сумма сопротивлений вдоху-выдоху (которая нормируется на уровне 300 Па [4]) видно, что со-
противление дыханию также ниже нормативной величины. 

Низкие сопротивление, температура и относительная влажность  
(40-60%) создают комфортные условия дыхания пользователю, включенному в этот респира-
тор, что и отметили горноспасатели, которые испытывали респиратор ДАХ. 
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Рис. 3. Сопротивление дыханию при испытании респиратора с 4-х часовым патроном 

 
Индикатор отработки регенеративного патрона предназначен для определения остаю-

щегося запаса кислорода в регенеративном патроне с целью его максимального использования 
и следовательно повышения безопасности человека, включенного в респиратор. Он состоит из 
индикаторного устройства и датчика для определения теплового потока,  выходящего из реге-
неративного патрона, который согласно реакциям 1 и 2 пропорционален выделению кислорода 
из регенеративного продукта. Отклонение от линейности, связанные с изменением тепловой 
отдачи респиратора в окружающую среду в зависимости от условий эксплуатации, корректиру-
ется аппаратными средствами. Индикатор разработан и выполнен в искровзрывобезопасном 
исполнении, что позволяет применять его во взрывоопасной среде, имеет цифровую индика-
цию и аккумуляторный тип энергообеспечения с временем работы не менее 12 ч для использо-
вания его при любом режиме работ.  

Созданный респиратор ДАХ с химически связанным кислородом имеет целый ряд пре-
имуществ по сравнению с респираторами со сжатым кислородом: 

- улучшенные условия дыхания, обусловленные тем, что энтальпия вдыхаемого воздуха 
ниже выдыхаемого, т.е. в отличие от аппаратов других типов этот респиратор отводит тепло из 
организма человека. Это особенно важно при ведении работ в условиях высокой температуры 
окружающей среды или при тяжелых физических нагрузках; 

- экономное расходование запаса кислорода, что увеличивает время защитного действия 
при «отсидке» до 24 часов – абсолютный рекорд для автономных аппаратов; 

- увеличение ВЗД респиратора на 15-25% за счет возможности использования его в ре-
жиме самоспасателя, т.к. ВЗД респиратора с химически связанным кислородом регламентиру-
ется содержанием во вдыхаемом воздухе диоксида углерода на уровне 1,5%, а кислородсодер-
жащая смесь с достаточным содержанием кислорода и допустимым содержанием диоксида уг-
лерода (до 3%) поступает на протяжении еще 15-25% времени от ВЗД; 

- возможность снаряжения респиратора регенеративными патронами с номинальными 
ВЗД равными 2 и 4 часа повышает его тактико-эксплуатационные свойства; 

- имеет более простую конструкцию, низкую трудоемкость при изготовлении, следова-
тельно их стоимость; 

- при обслуживании респираторов не нужны дорогостоящие дожимающие компрессоры 
и другая сложная аппаратура, что позволяет оперативно готовить их к применению по назначе-
нию в любых, в том числе и полевых условиях; 

- высокая температура в зоне химических реакций обуславливает «дожигание» всех 
продуктов метаболизма человека, благодаря чему восстановление физиологических функций в 
организме происходит в 5-6 раз быстрее, чем в респираторах со сжатым кислородом. 
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Респиратор ДАХ с индикатором отработки регенеративного патрона может быть ис-
пользован при ведении тяжелых горноспасательных работ в шахтах с высокой температурой 
окружающей среды. Область его применения может быть расширена на другие отрасли про-
мышленности (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, специальные аварийно-
спасательные формирования и др.), когда требуется длительная (два-четыре часа) индивиду-
альная автономная защита органов дыхания человека. 
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РЕГЕНЕРАТИВНИЙ РЕСПІРАТОР ДЛЯ ВЕДЕННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ 
РОБІТ 

 Обґрунтована актуальність розробки регенеративного респіратора, який відповідає сучасним 
умовам ведення гірничо-рятувальних робіт, відмінності якого полягають у виконанні корпусу з нержаві-
ючої сталі та аккумуляторного індикатора відпрацювання регенеративного патрона. Розглянута схема 
розробленого респіратора з хімічно-зв’язаним киснем. Показані його переваги порівняно з іншими апа-
ратами, які використовуються для ведення енергоємних аварійно-рятувальних робіт.  

Ключові слова: регенеративний респіратор, хімічно-зв’язаний кисень, аварійно-рятувальні 
роботи. 

 
Konopelko Ye. 
Donetsk National Technical University 

A CLOSED-CIRCUIT BREATHING APPARATUS FOR ENERGY DEMANDING RESCUE WORK 

The topicality of the development of a closed-circuit breathing apparatus for mine-rescuers muting 
modern requirements has been substantiated. 

The schematic layout of the developed closed circuit breathing apparatus with chemically bonded oxy-
gen has been considered. Its advantages in comparison with other devices have been shown, for energy demand-
ing rescue work.  

Key words: closed-circuit breathing apparatus, chemically bonded oxygen, rescue work. 
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УДК 614. 8.01 
М.П. КОСТЮЧЕНКО (канд. пед. наук, доц.),  
С.В. ПОДКОПАЄВ (д-р техн. наук, проф.) 
Донецький національний технічний університет 

 
ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК. Ч.2. ОНТОЛОГІЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК КАТЕГОРІЇ «ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК» 
 

Розкрита сутність онтологічно-концептуального аналізу в застосуванні до об’єктів, які входять в сферу 
виробничого ризику. Проаналізовані кількісні ознаки категорії «виробничий ризик». 

 
Ключові слова: поняття, концепт, об’єкт, предметна область, виробничий ризик, онтологічний і 

концептуальний аналіз, класифікація.  
 

Постановка проблеми. Ця стаття є логічним продовженням попередньої статті, яка була 
присвячена аналізу якісних ознак категорії “виробничий ризик”. Нами показано [6], що вказані озна-
ки являють собою систему понять, які відображають тип, стан і сутність структури ризик-
менеджменту на виробництві. Вказана система понять первісно сформована на рівні концептів (розу-
мових прообразів), а відповідні поняття досліджуються адекватним методом, який прийнято називати 
концептуальним аналізом. Вказаний метод розроблений і розвивається в рамках нової наукової па-
радигми – когнітології (від. лат. сognition – сприйняття, пізнання), яка досліджує способи формування 
концептів і понять, оперування ними і отримання вивідних знань. 

Очевидно, що якісні (атрибутивні) ознаки категорії “виробничий ризик” недостатні для ціліс-
ного опису його сутності. Перехід від дескриптивного (описового, якісного) рівня до прескриптивно-
го (пояснювального, кількісного) рівня можливий в рамках онтології (гр. όντος– суще, те, що існує і 
λόγος – вчення, наука), тобто науки про сутність явищ, їх основи, а також про найзагальніші принципи 
буття, які з’ясовуються не тільки раціонально в процесі пізнавальної та практичної діяльності люди-
ни, взаємодії суб’єкта і об’єкта, а й на інтуїтивному рівні. Основними формами буття є матеріальна 
(речовина, поле), абстрактна (моделі об’єктів дійсності, закони) та ідеальна (уявлення суб’єкта пі-
знання) форми. Перехід до онтологічного аналізу означає експліцитну (явну) специфікацію концеп-
туалізації, де як концептуалізація виступає опис множини об’єктів предметної області (ПО) (предме-
тів, явищ, процесів, ситуацій і т. ін.), взаємозв’язків між ними та з метасистемою. Основне питання 
онтології: що існує? Як результат отримується інтерпретаційна модель предметних (об’єктних) знань, 
які поділяються на інваріантні та прагматичні знання, концептуальні складові яких представляють 
собою онтологічні знання ПО.  

Інтеграція вищерозглянутих видів наукового аналізу породжує онтологічно-
концептуальний аналіз ПО. Іманентною складовою онтологічно-концептуального аналізу є опера-
ціоналізація понять (від лат. оperatio – дія) – процедура забезпечення способу квантифікації понять 
та їх оцінювання (вимірювання), при якій вони в подальшому піддаються дослідній перевірці. При 
здійсненні квантифікації, зокрема при реалізації процедури формалізованого опису емпіричних змін-
них за допомогою числових змінних, виникає складна і слабко структурована проблема досліджен-
ня, пов’язана з прихованими ознаками об’єктів, неоднозначним характером цифрового приписуван-
ня, невизначеністю дескриптивного та метричного шкалування [13]. Разом з тим, значення ролі кван-
тифікації визначається формулюванням У.Томсона (барона Кельвіна): “Якщо ви в стані виміряти те, 
про що ви говорите, і виражати це в числах, значить, ви щось знаєте в даній галузі; але якщо ви не 
зможете виміряти, не виразити свої знання в числах, то ваші знання по обговорюваному предмету 
незадовільні: може бути, що це лише початок пізнання, перші уявні намітки”. [3, с. 45]. Аналогічне 
висловлювання Дж. Холтона: “…вищий сенс застосування кількісних мір у науці полягає в тому, що 
вони можуть у кінцевому рахунку спричинити до розуміння фундаментальних рис об’єкта, який по-
в'язаний з поняттями, що виражаються в числовому вигляді, проте аж ніяк не повністю мотивуються, 
описуються або пояснюються ними. Вказані риси описуються в таких термінах, як простота, симет-
рія, гармонія, упорядкованість і узгодженість” [18, с. 31]. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що декомпозиція категорії “виробничий ризик” 
на якісні та кількісні ознаки, які описуються сукупністю відповідних концептів і понять, вимагає роз-
робки адекватного змісту методу онтологічно-концептуального аналізу ПО. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Витоки когнітології можна знайти ще в антич-
ності (Платон, Аристотель), а подальший розвиток дістав у працях Августина, Фоми Аквінського, 
Рене Декарта, Дж. Локка, Г.В. Лейбніца. У сучасних дослідженнях належить виділити праці С.А. Ас-
кольдова-Олексієва, В.І. Герасимова, Т.А. ван Дейка, Є.С. Кубрякова, Дж. Лакоффа, Е. Лассана, В.В. 
Петрова, С.М. Прохорова, Р.М. Фрумкіна, А.Д. Шмелльова та ін. Праці, присвячені онтології предме-
тних областей, належать таким вченим, як І.Л. Артемьєва, Т.А. Гаврилова, В.І. Грекул, Т.Р. Груббе, 
Б.В. Добров, М.З. Згуровський, А.С. Клещев, Н.В. Лукашевич, М.Г. Матвєєв, О.А. Невзорова, О.В. 
Палагін, Н.Д. Панкратова, М.Г. Петренко, Г.В. Рибіна, О.С. Шапкін та ін. Питанням вивчення ризиків 
присвячені наукові праці таких вчених як І. Т. Балабанов, П. І. Верченко, В. В. Вітлінський, Г.Г. Гогі-
ташвілі, В. М. Гранатуров, В. І. Грушко, С. М. Ілляшенко, М. Г. Лапуста, Н. І. Машина, В.М. Мінько, 
О. І. Пилипченко, К.Н. Ткачук та ін. 

Завданням даного дослідження є онтологічно-концептуальний аналіз системи понять ри-
зик-орієнтованого підходу, які репрезентуються кількісними характеристиками. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, у сучасній науці концептуальний аналіз є головним 
методом моделювання структур уявлення знань в лінгвістиці, інформатиці та штучному інтелекті. 
Специфіка цього процесу в лінгвістиці відбивається в переорієнтації в аспекті когнітивного пояснен-
ня механізмів одержання ономасіологічної структури значення на основі зв’язку об’єкта найменуван-
ня, поняття, концепту, слова, семантики та смислу. Свою закінчену форму концептуальний аналіз 
отримав в теорії логіко-семантичного аналізу мови в семантичному, синтаксичному та прагматично-
му аспектах на рівні металогіки (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Вітгенштайн, А. Тарський, Р. Карнап та ін.). 

Розглянемо елементи теорії Г. Фреге з врахуванням сучасного понятійного інструментарію на 
прикладі слова “ризик”. 

Рефлексивна свідомість розрізняє значення і смисл слова. Значення слова (тексту) зумовлю-
ється світом ідей і наукових знань та містить у собі образ, операційне і предметне значення, а також 
свідомі та предметні дії. Смисл слова (тексту) – суб’єктивне розуміння й емоційне ставлення до ситу-
ації. Відповідно з теорією Г. Фреге [17], слово “ризик” позначає реальний об’єкт ПО, що лінгвістично 
виражає значення цього слова і має назву “денотат” (П-сутність). З іншого боку, слово “ризик” вира-
жає смисл слова (СС) – М-сутність. В свою чергу, смисл визначає (відображає) “денотат” (рис. 1). 
Очевидно, що “…значення відіграє більш глибоку когнітивну роль, а смисл – це лише неминуче 
спрощена характеристика образу – значення (денотату), який виступає у ролі “ростка” або “організа-
тора” породжуваного тексту” [10]. 

Спираючись на теорію Г. Фреге, розглянемо класифікацію ризиків. В основу класифікації ри-
зиків може бути покладено безліч ознак, наприклад, природа об’єктів, які можуть наражатися на ри-
зик; джерело виникнення ризику; масштаб ризику; вид діяльності, з яким пов’язані відповідні ризики 
та багато інших. Зокрема, виробничі ризики раціонально визначати за двома ознаками: імовірність 
виникнення та рівень втрат. Звідси дефініція може бути така: виробничий ризик – ризик, пов’язаний 
безпосередньо з процесом виробництва, потенційно має певну ймовірність виникнення та супрово-
джується отриманням матеріальних збитків і можливого ушкодження здоров’я працівників під час 
виконання ними трудових обов’язків. 

Теорія Готлоба Фреге може застосовуватися для науково-обґрунтованої класифікації ризи-
ків, тобто розподілу їх на окремі класи (групи) за певними ознаками та критеріями, які дозволяють 
об’єднати ризики у більш загальні поняття для досягнення конкретних цілей дослідження. Розгляда-
ючи таку класифікаційну ознаку, як ступінь керованості, можна отримати три групи виробничих ри-
зиків [1; 19]: 

1) керовані (відкриті) – ризики, рівень яких піддається мінімізації на рівні підприємства;  
2) умовно-нерегульовані – ризики, які можливо лише врахувати в підприємницькій діяльно-

сті;  
3) некеровані (закриті) – форс-мажорні обставини, які неможливо передбачити і врахувати. 

За можливістю оцінювання ризиків можна виділити таку триплетну класифікацію [20]: 
1) прогнозовані – ризики, які можна передбачити, оцінити з великою точністю виходячи з 

відповідної наявної теорії та господарської практики; 
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2) важко прогнозовані – ризики, за якими неможливо передбачити момент їх прояву й оці-
нити можна лише приблизно; 

3) непрогнозовані – ризики, про які нічого не відомо, тому неможливо оцінити їх вплив і ма-
сштаб дії небезпечних факторів. 

Нехай маємо три значення слова “ризик”. Тоді їм відповідають три групи ризиків, які виділя-
ють в смисловій області три сегменти (“іпостасі”), тому що смисл даного слова співвідноситься з де-
нотатом через явну або зрозумілу зв’язку “Є” в трикутнику Фреге (рис. 1, рис. 2). 

 

 
На рис. 1 зображена можливість осучаснити традиційний трикутник Фреге інноваційними 

здобутками інтернет-технологій. Мається на увазі такий елемент мови розмітки гіпертексту (HTML), 
як “тег” (дескриптор) та “хмари тегів”. Тег (від англ. tag) може мати форму терміна, слова, імені, міт-
ки, ярлика і т. ін. Наприклад, тег <body></ body> визначає для браузера видиму частину (“тіло”) до-
кумента (текст, графіка і т. д.).  

Розшарування слова ризик на множину різних смислів і відповідних значень “виправдовує” 
різні погляди авторів досліджень з проблем ризик-орієнтованого підходу, котрі використовують тер-
мін “ризик” як різноманітні сутності. Таких поглядів відносно багато, якщо проаналізувати визначен-
ня поняття “ризик”, яке є родовим, найбільш загальним поняттям в загальнотехнічних і соціальних 
дисциплінах і має статус категорії, тому що воно етимологічно визначає філософську категорію “мі-
ра”. З іншого боку, це поняття відображає досить широку гетерогенну ПО, в яку входять явища, ситу-
ації та процеси ризику в природничо-екологічних, технічних, економічних, соціальних, психологіч-
них, біологічних, медичних, геополітичних, управлінських та ін. наукових дисциплінах. Процедура 
поглиблення змісту поняття “ризик” пов’язана з переходом від даного класу об’єктів до іншого, який 
фіксує глибшу суть. В основі цієї процедури є присвоєння назви (імені), яка обмежує поняття, тобто 
звужує його обсяг. Відповідно до відомого у формальній логіці закону оберненого відношення [11], 
при обмеженні обсягу поняття виникають нові ознаки, тобто зміст поняття збільшується Наприклад, 
перехід від поняття “ризик” до поняття “виробничий ризик” зменшує відповідну галузь дослідження 
до галузі, де реалізуються виробничі процеси та трудова діяльність працівників. 

Об’єктом концептуального аналізу є смисли, передані окремими словами, словосполучення-
ми, типовими пропозиціями, а також цілими текстами. Якщо семантичний аналіз передбачає ураху-
вання всіх значень слова в його зв'язках і відношеннях з іншими лексемами, то концептуальний аналіз 
має на меті встановлення смислу, навколо якого групуються слова, поняття, категорії, ширше кажучи, 

Позначає 

 

СС  

Слово (С) 
“ризик” або 
знак Р, тег 

Виражає 

Є (визначає, 
відображає) 

М-сутність (смисл 
слова (СС) “ри-
зик”) 

 

 

Слово “ризик” 
“модуль” 

Область значень слова “ризик” 

Рис. 1. Трикутник Фреге для слова “ризик”. 

Рис. 2. Взаємозв’язок значень  
слова “ризик” і його смислів. 

П-сутність 
(денотат (D), 
об’єкт ПО, зна-
чення слова 
“ризик”) 

Смислова 
область 
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знання [4]. При цьому концептуальний аналіз має дві орієнтації – психологічну, зокрема, ейдетизм 
(від гр. εἶδος – образ, зовнішній вигляд, а також фотографічна пам’ять) та логічну.  

Перша орієнтація має інтенцію на чуттєво-пізнавальну абстракцію об’єктів ПО, розумовий і 
психологічний цілісний образ об’єкта (різносубстантної одиниці свідомості), що сформований у ви-
гляді уявлення, образу, гештальту (нім. Gestalt – цілісна форма або структура). Це відноситься як до 
статичних об’єктів (об’єкти техніки), так і до динамічних (виробничі технології, процеси аварії на ви-
робництві). Друга орієнтація пов’язана з логічною декомпозицією концепту на складові частини та 
семантичні ознаки з подальшим компонентним аналізом. Очевидно, що ейдетичний концептуаль-
ний аналіз проводиться, коли думка представлена в нерозчленованому вигляді (це відноситься до 
концептуального аналізу виробничих ризиків, пов’язаних з нестачею чи нечіткістю інформації або з 
невизначеністю майбутнього), а логічний концептуальний аналіз передбачає структуризацію та 
членування цілісності (це відноситься до концептуального аналізу ризиків, пов’язаних з детермінова-
ною структурою виробничого (трудового) процесу та можливістю їх прогнозування). 

Ядром концептуального аналізу є концепт (лат. conceptus – зібрання, сприйняття, зароджен-
ня) – узагальнена одиниця думки про суть об’єкта ПО в єдності мовного висловлювання. Як показу-
ють дослідження, на відміну від поняття, яке є об’єктивною єдністю різних аспектів об’єкта ПО, тому 
що створено на основі розумових правил або систематизованих знань, концепт гранично суб’єктний, 
залежить від особистого досвіду людини, тому що формується мовою, яка здійснюється не в сфері 
граматики, а в “…просторі душі, з її ритмами, енергією, жестикулюванням, інтонацією, нескінченни-
ми уточненнями, які складають смисл коментування” [12, с. 307]. 

Друга складова онтологічно-концептуального аналізу має справу не тільки з реальними 
об’єктами ПО, а й абстрактними об’єктами, які не завжди є результатом ізоморфного чи гомоморф-
ного відображення реальних об’єктів ПО. В теорії ідей Платона абстрактні об’єкти були головним 
предметом дослідження в метафізиці та в філософській гносеології. Абстракті об’єкти створюються 
шляхом реалізації прийому абстрагування і являють собою об’єкти пізнання, які репрезентують ті або 
інші сутнісні (смислові) аспекти, ознаки, відношення речей і явищ навколишнього світу. Максималь-
но збільшуючи ступінь абстракції виходять на ідеальні об’єкти (абсолютно тверде тіло, матеріальна 
точка, континуум тощо). Очевидно, що “вид”, “тип” і “клас” представляють собою абстрактні 
об’єкти, тому що вони є загальні поняття. Конкретним представником типу об’єктів в семіотиці є 
токен (від англ. token – знак, символ, розпізнавальний знак, жетон), а представником класу об’єктів в 
об’єктно-орієнтованому програмуванні є екземпляр класу – опис конкретного об’єкта в пам’яті 
комп’ютера.  

Різниця між абстрактним об’єктом (від лат. аbstracts – далекий від реальної дійсності) і 
конкретним об’єктом (від лат. concretus – густий, ущільнений) є різницею між загальним, односто-
роннім, неповним, усіченим, беззмістовним і всебічним, повним, цілісним, максимально змістовним. 
Цю різницю простіше всього зрозуміти на конкретних прикладах (табл. 1). Очевидно, що на відміну 
від конкретних реальних об’єктів ПО, абстрактні об’єкти позбавлені причинного зв’язку. 

Таблиця 1. Різниця між абстрактними і конкретними об’єктами в теорії ризику. 

Абстрактний об’єкт 
 (клас або тип об’єктів) 

Конкретний об’єкт  
екземпляр класу, токен реальний об’єкт ПО 

Ризик Виробничий ризик Ризик у цеху випробовування транс-
форматорів Донецького енергозаводу 

Інцидент Аварійна ситуація Аварійна ситуація на шахті ім. Засядь-
ко 04.03.2015 р. 

Ситуація Позаштатна ситуація Катастрофа на Чорнобильській АЕС 
26 квітня 1986 року 

Нещасний випадок Електрична травма Електричний удар, що отримав конк-
ретний робітник шахти ім. Засядько 

Можливе більш детальне (ієрархічне) розчленування класу об’єктів на типи і види. При цьо-
му треба виявити денотати, які мають сферу дії двох типів об’єктів. Зокрема це електричний струм 
(табл. 2).  

Процедура абстрагування полягає в тому, що суб’єкт мислення відволікається від другоряд-
них, нехарактерних і тимчасових ознак об’єкта ПО, розглядаючи лише його характерні, суттєві та 
постійні ознаки. Виявлення характерних ознак одразу у багатьох об’єктів дозволяє здійснити узагаль-

41



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

нення, зокрема класифікувати об’єкти, тобто в загальному випадку виділити класи, типи, групи і 
види об’єктів.  

Таблиця 2. Ієрархічний поділ виробничих факторів. 

Клас факторів середо-
вища Тип факторів Вид факторів Інваріантний вид факто-

рів 

Виробничі фактори 

Шкідливі виробничі фак-
тори 

Виробничий шум від ро-
боти прохідницького 

комбайна Електричний струм 
Небезпечні виробничі 

фактори 
Вибух повітряно-
метанової суміші 

Абстрактне мислення (формальна думка, формальні операції) – це один із рівнів процесу 
пізнання, якому передує чуттєвий рівень пізнання (відчуття, сприйняття, уявлення). Зазначимо, що 
вже на рівні чуттєвого мислення формуються емпіричні поняття та їх системи – емпіричне знання. Це 
знання конструюється конкретним мисленням, яке оперує фактами й описує матеріальні об’єкти 
ПО. Останнім притаманний причинний зв'язок і вони є первинним джерелом емпіричного знання. У 
ролі причини виступає взаємодія реальних об’єктів ПО, або елементів самого об’єкта (Кант, Гегель,  
Г.А. Свєчніков та ін.). Абстрактне мислення використовує розумові процеси та абстрактні терміни 
(від лат. terminus – межа, кордон), тобто слова чи словосполучення, які застосовуються для позначен-
ня деякого поняття, яке виражене словом, що позначає абстрактні об’єкти (див. рис. 1). Абстрактні 
терміни не позначають конкретні речі, предмети, явища тощо, а позначають класи речей, предметів, 
явищ тощо. Наукові терміни складають базові компоненти теоретичного знання – проблема, гіпотеза 
і теорія. Серед особливостей абстрактного мислення належить виділити узагальненість (виділення 
суттєвого, необхідного та відокремленість від несуттєвих, випадкових і другорядних ознак), опосере-
дкованість (фіксація факту незалежності теоретичного знання від об’єкта ПО) і нерозривний зв'язок з 
мовою, завдяки якій фіксується отримане нове знання, здійснюється комунікація (процес обміну 
знаннями) і зв'язок між поколіннями. В табл. 3 наведена відмінність між конкретною і абстрактною 
думкою. 

Таблиця 3. Різниця між абстрактними і конкретними думками при аналізі  
ризикових виробничих ситуацій. 

Конкретна думка Абстрактна думка 

У виробках газових шахт повітряно-метанова суміш 
вибухає 

 

Газова суміш аварійних дільниць шахти вибухонебез-
печна  при концентрації кисню О2, рівною 15%, і ниж-
ньою (верхньою) межами: азоту N2 78% (79%); метану 
CH4 6% (7%) [5] 

Аварійна ситуація на вугільній шахті відбулася при 
забрудненні останньої шкідливими та вибухонебезпе-
чними речовинами 

Підвищення в повітрі підземної гірничої виробки шкі-
дливих речовин понад ГДК (кратність від 10-и разів), 
призводить до зупинки виробництва понад 24 години 
[6] 

Доторкання робітника до корпусу електродвигуна, на 
який відбулося замикання фази, призвело до нещасно-
го (літального) випадку 

Тяжкість ураження електрострумом залежить від бага-
тьох факторів (прикладеної напруги U, сили струму I, 
що проходить через тіло людини, проміжку часу про-
ходження ∆ t, загального опору тіла людини Z і т. ін.). 
Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів 
при аварійному режимі виробничих електроустановок 
напругою до 1кВ з глухозаземленою або ізольованою 
нейтраллю не повинні перевищувати значень, вказа-
них в стандарті [2], зокрема при ∆ t > 1 с, U = 20 В, I = 
6 мА. 
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Онтологія об’єкта ПО “виробничий ризик” є концептуальною моделлю реального світу, а її 
поняття повинні гомоморфно відображати цю реальність. В останнє десятиліття широко розвивається 
комп’ютерна онтологія, яка є формальним відбиттям концептуальних знань про ПО, які описують-
ся в декларативній формі. На відміну від знань, закодованих в алгоритмах, комп’ютерна онтологія 
забезпечує їх багатократне використання різними дослідницькими групами, на різних програмних 
платформах при розв’язанні різноманітних задач. За своєю значущістю комп’ютерна онтологія зіста-
влена з базою знань інтелектуальної інформаційної системи, а її побудова є специфічною формою 
творчості. Проектування онтологічної бази знань в заданій ПО є творчим процесом – сукупністю опе-
рацій-процедур з судженнями, висловлюваннями, твердженнями, формалізмами, поняттями і відно-
шеннями між ними, моделями і т. ін., які породжують різноманітні структури (фрейми, семантичні 
мережі, продукції, мережі Петрі тощо).  

На відміну від концептуального аналізу, який базується на суб’єктивному ядрі – концепті, 
онтологічний аналіз розглядає знання як систему об’єктивних понять, які в залежності від класифі-
каційної ознаки поділяються на видові і родові, одиничні та загальні, конкретні та абстрактні. Цей 
поділ суттєво полегшується за умови застосування методики IDEF5, яка призначена для онтологічно-
го аналізу ПО, аналізу основних термінів і понять, що використовуються для опису об’єктів і проце-
сів, зв’язків між ними, а також меж використання. 

В онтологічному аналізі розрізняють: 
• якість матеріального об’єкта ПО, яка виражається множиною властивостей, кожну з яких 

можна оцінити або виміряти на основі відповідної шкали (концептуальної чи метричної) ме-
тодами кваліметрії [7]. Множина властивостей кожного об’єкта ПО потенційно невичерпна;   

•  властивості поділяються на атрибути (невід’ємні, необхідні та істотні властивості об’єкта 
ПО) та модуси (властивості об’єкта ПО, які притаманні йому лише в деяких станах); 

• ознаки матеріального об’єкта ПО – властивості об’єкта ПО, які гомоморфно відображаються 
у пізнанні. Множина ознак кожного об’єкта пізнання потенційно невичерпна; 

• ознаки поділяються на прямі та непрямі, якісні (атрибутивні, описові) та кількісні (числові), 
неперервні та дискретні, моментальні (точкові) та інтервальні, альтернативні (так, ні), пер-
винні та вторинні, характерні та нехарактерні, постійні та тимчасові і т. ін.; 

• у формальній логіці певна властивість якогось об’єкта ПО чи відповідного йому поняття ви-
ражається висловлюванням (логічним судженням), яке репрезентується  одномісним преди-
катом P (x) (від лат. praedicare – проголошувати, заявляти, присуджувати). 

В теорії ризику переважно застосовують прямі характерні та нехарактерні ознаки, які відпо-
відають головним і другорядним властивостям об’єктів ПО, а також первинні кількісні ознаки, які 
здобуті вимірюванням.  

До кількісних ознак належать неперервні, дискретні, моментальні та інтервальні. В поперед-
ній статті розглянута така кількісна інтервальна ознака, як зона ризику складної виробничої системи 
[6]. 

Кількісні ознаки поняття “виробничий ризик” часто характеризуються виходячи з понять, 
пов’язаних з імовірностями подій, наслідками ризиків, ступенем і рівнем ризику або ж їх поєднанням. 
Вказані кількісні ознаки співвідносяться з певними кваліметричними шкалами та визначають суть 
таких нижче розглянутих понять і уявлень.  

1. Наслідок ризику – результат актуалізації критичної, надзвичайної, аварійної або катастро-
фічної ситуації. Наслідки ризиків можна оцінити на основі порядкової шкали S1, яка розрізняє рівень 
прояву якісних властивостей об’єкта, зберігає структуру порядку на множині властивостей, має групу 
G1 монотонно зростаючих перетворень f (x), тобто для x2 > x1, виконується f (x2) > f (x1) [7]. Як ре-
зультат, наслідки ризиків виставлені за якісними рівнями або рангами, які являють собою оціночні 
судження, тобто лексичні (смислові) одиниці: 

а) наслідки незначні (наприклад, несприятлива подія, пов’язана з нестачею кисню при корот-
кочасній недостатній вентиляції виробки, викликає у шахтаря головну біль); 

б) наслідки помірно значні (подія, пов’язана зі зверненням за медичною допомогою, напри-
клад, різана рана або слабкі опіки); 

в) серйозні наслідки (подія, що викликає незворотні пошкодження та передбачає стаціонарне 
лікування, наприклад, травма хребта). 

2. Ранжирування величин, які характеризують ризик. Однією з таких величин є ймовір-
ность p (англ. probability) подій, розміщених у певному порядку за ступенем важливості, значущості. 
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Ранжирування величин, які характеризують ризик, здійснимо в порядку збільшення ймовірностей 
небезпечних подій (0 < p1 < p2 <…< pi <…< 1). Для цього застосовується кваліметрична рангова шка-
ла, яка відноситься до типу шкал порядку S1. Величина ймовірності небезпечної події залежить від 
багатьох явних і латентних факторів, серед яких найбільш загальними є тривалість шкідливої дії та 
частота її прояву, можливість передбачити та запобігти шкідливу дію. 

3. Ступінь ризику χ – імовірність появи події, що призводить до небажаних наслідків, або 
ймовірність появи несприятливої ситуації, або ймовірність появи небажаних наслідків впливу будь-
яких факторів ризику в будь-який момент часу t ∈ T  в процесі функціонування  складної системи на 
проміжку часу T [4]. Можна вважати залежність χ від  p лінійною, тобто χ = k p, де k = сonst  > 0. 

4. Рівень ризику W – розмір потенційного (можливого) збитку (шкоди) від небажаних нас-
лідків впливу будь-яких факторів ризику в будь-який момент часу t ∈ T  в процесі  функціонування  
складної системи (маються на увазі наслідки позаштатної ситуації) [4]. Тоді маємо формулу ризику R 
як неявну функціональну залежність 

 R = f (χ, W ) . (1) 

Належить зазначити, що в міжнародних стандартах з ризик-менеджменту [15; 16] дається по-
няття “рівень ризику”, як значення / величина ризику або поєднання ризиків, виражених відносно по-
єднання наслідків та їх імовірностей. Рівні ризиків, як правило, визначаються через поєднання наслід-
ків і можливості їх виникнення.  

5. Критерій ризику (англ. risk criteria) – значення показника, відносно якого оцінюється вели-
чина ризику [15; 16]. Критерії ризику можуть бути якісні чи кількісні. Розробка критеріїв, як правило, 
ґрунтується на цілях функціонування та розвитку системи, з врахуванням внутрішнього та зовніш-
нього середовища, яке в ризик-менеджменті носить назву “внутрішній і зовнішній контексти”. 

6. Ресурс допустимого ризику позаштатного режиму – це третій основний показник ризику 
(після ступеня та рівня ризику), який визначає таку тривалість періоду функціонування складної ви-
робничої (технічної) системи, упродовж якої ступінь і/або рівень ризику будь-якої позаштатної ситу-
ації не повинні перевищити допустимі значення, задані нормативними документами [8]. Вказаний 
ресурс характеризується працездатністю, живучістю та безпекою упродовж певного періоду функці-
онування T з урахуванням реальних умов експлуатації.  

7. Можливість (англ. likelihood) – суб’єктивна чи об’єктивна вірогідність виникнення не-
сприятливої події, що задається якісно чи кількісно [16]. Другий варіант дає відносно вузьке, форма-
лізоване трактування терміну “мож ливіст ь” як математична ймовірніст ь – ступінь можливості ви-
никнення події, яка належить континууму [0, 1], де число 0 виражає неможливість певної події, а чис-
ло 1 – абсолютну вірогідність (достовірність) події, тобто p ∈  [0, 1]. Ранжирування ймовірностей по-
дій наведено в табл. 4. 

Таблиця 4. Критерії визначення ймовірності несприятливої події. 

№ 
з/п 

Ступінь 
ризику, χ Ознаки ймовірності несприятливої події та приклади в гірничій галузі 

1 Малоймовірний Несприятлива подія, яка виникає рідко та нерегулярно. Наприклад, ура-
ження електричним струмом. 

2 Імовірний Несприятлива подія, яка виникає час від часу, проте нерегулярно. На-
приклад, травмування ніг, рук, голови, очей тощо. 

3 Високо ймовірний 
Несприятлива подія, яка виникає часто і регулярно. Наприклад, висока 
запиленість забою від роботи комбайну чи відбійного молотка, а також 
висока температура і вологість повітря. 

8. Ступінь керованості ризиком – можливість прогнозувати ризик в детерміновано-
стохастичних обставинах розвитку та оцінювати ступінь і рівень ризику, знаходити способи впливу 
на наслідки позаштатної ситуації. Для керованих і умовно-нерегульованих ризиків доцільно сформу-
лювати таке визначення. Управління виробничим ризиком – це наукове прогнозування розвитку 
можливих аварійних ситуацій в конкретному комплексі техніко-технологічних процесів на виробни-
цтві та створення організаційно-технічних заходів з метою забезпечення мінімізації рівня ризику. Це 
реалізується розробкою плану локалізації аварій на виробництві, побудови “дерева ризиків” і відпові-
дних математичних моделей. 
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Величини рівнів Li, ni ,1=   ризиків R, які відображають їх масштабність, доцільно визначати 

за англійським стандартом BS 8800. Цей стандарт виділяє п’ять рівнів ризиків Li, 5,1i =  (незначний, 
малий, помірний, значний, неприпустимий) в залежності від серйозності наслідків (легкі ушкодж ення, 
середньої т яж кост і, т яж кі ушкодж ення) та якісної оцінки вірогідності події або ймовірності запо-
діяння шкоди (мала, середня, висока) [9; 14]. Відзначимо, що вказані рівні відіграють роль показників 
ризику –напівкількісних (ординальних) мір ризиків, які є бальними оцінками, що виведені з викорис-
танням рангової шкали. Адаптація стандарту BS 8800 для фізичних факторів конкретизує несприят-
ливі наслідки. При цьому, якісні рівні та наслідки ризику треба піддавати процедурі квант ифікації 
(від лат. quantum – скільки, facere – робити, діяти), тобто переходу до способів кількісної репрезента-
ції якісних ознак об’єкта ПО, зокрема зведення якісних (лексичних) оцінок рівнів ризиків та їх нас-
лідків до кількісних оцінок, з метою їх формалізації в бальних шкалах [7].  

Таким чином, кількісні ознаки поняття “виробничий ризик” задані на кінцевій множині кванти-
тативних (кількісних) понять у вигляді оціночних показників. Вказані показники дозволяють побуду-
вати чи вибрати кваліметричні шкали та оцінити міру якості виробничого ризику. У класі порядкових 
(рангових) шкал, в яких зберігається структура порядку на множині якісних ознак, підлягають ран-
жируванню ймовірності подій, оцінюються наслідки ризиків та задаються критерії ймовірностей не-
сприятливих подій. У класі метричних шкал, де зберігається лінійна структура якості та сталість від-
ношень значень міри якості, оцінюються основні показники ризику: ступінь ризику, рівень ризику, 
ресурс допустимого ризику позаштатного режиму. 

Як нами показано [6], формальна модель онтології містить кінцеву множину понять (С) пред-
метної області, кінцеву множину відношень (R) між поняттями ПО та кінцеву множину функцій ін-
терпретації (F), які задані на поняттях і / або на відношеннях онтології (О): 

 О = 〈 С, R, F 〉. (2) 

Очевидно, що для кількісних ознак поняття “виробничий ризик” модель онтології трансформу-
ється в квантитативну форму: 

 О = 〈 M, S, V, W, G〉, (3) 

де M – вихідна множина оцінюваних ознак ризику або їх мір; S – множина кваліметричних шкал оці-
нювання; V – множина виду шкалування (V1 – семантичне (смислове, сутнісне) шкалування якісних 
ознак ризику, V2 – похідне шкалування (шкалування на множині мір) з використанням бальних оці-
нок; V3 – похідне шкалування на множині дійсних (кардинальних) чисел Re); W – множина відобра-
жень шкалування; G – множина значень відображень шкалування (G1 – лексичні одиниці; G2 – баль-
ні оцінки, тобто ординальні числа; G3 – кардинальні числа). 

Висновки. Нині актуальним є побудова концепції виробничого ризику, елементом якої 
є адекватний понятійний апарат, розроблений на основі онтологічно-концептуального аналізу 
системи понять ризик-орієнтованого підходу, які репрезентуються якісними та кількісними ха-
рактеристиками. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИСК. Ч.2. ОНТОЛОГИЧЕСКИ-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕ-
СТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ КАТЕГОРИИ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИСК» 

Выполнен онтологически-концептуальный анализ системы понятий, входящих в категорию 
“производственный риск”, которые представлены качественными и количественными характеристиками.  
Показано, что указанная система понятий отвечает формальной модели онтологии.  

Ключевые слова: понятие, концепт, объект, предметная область, производственный риск, 
онтологический и концептуальный анализ, классификация. 
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PRODUCTION RISK. Part 2. ONTOLOGICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS OF QUANTITATIVE 
CHARACTERISTICS RELATED TO PRODUCTION RISK  

The paper provides an ontological and conceptual analysis of the concepts related to production risk. 
These concepts are presented by qualitative and quantitative characteristics. We showed that this system of con-
cepts corresponds to the formal ontology model. 

Keywords: notion, concept, object, subject domain, production risk, ontological and conceptual 
analysis, classification. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ КОМПЛЕКСОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО В’ЯЖУЧОГО 

ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ГОРІЛИХ ПОРІД ШАХТНИХ ТЕРИКОНІВ В  
ОСНОВАХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 
У статті проведено математичне й комп’ютерне дослідження і оптимізацію системи «кам’яновугільний 

дьоготь – полімер (первинні відходи виробництва полівінілхлориду) – активний дисперсний наповнювач (дерев-
ний гідролізний лігнін – відхід спиртового і дріжджового виробництва)». Розраховано й побудовано тривимірні 
діаграми параметр оптимізації системи – фактори варіювання. За допомогою методів математичного планування 
експерименту визначено оптимальні концентраційні співвідношення між компонентами, що складають систему.  

 
Ключові слова: модель математична, фактори варіювання, параметри оптимізації, функція відк-

лику, в’яжуче кам’яновугільне, породи горілі, терикони шахтні. 
 
Постановка проблеми та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. У по-

передні роки значну частину чорних конструктивних шарів дорожніх одягів улаштовували з 
матеріалів на основі кам’яновугільних смол і дьогтів. Однак за фізико – механічними властиво-
стями вони значно поступаються нафтовим бітумам [1] і мають низьку в’язкість [2], що приз-
водить до втрати зсувостійкості влітку і накопиченню пластичних деформацій, а також підви-
щенню матеріаломісткості дорожнього одягу внаслідок низького значення модуля пружності 
бетону на таких в’яжучих [3]. Застосування в основному малов’язких кам’яновугільних дьогтів 
сприяє підвищенню схильності бетону на кам’яновугільних в’яжучих до старіння і його низькій 
теплостійкості, що викликає швидку появу крихких деформацій покриття взимку. Але при ви-
користанні дьогтебетону в нижніх шарах дорожнього одягу змінюються умови і режим роботи 
матеріалу (змінюється інтенсивність появи  крихких деформацій). До таких умов відносяться: 
розрахункова нижня температура в нижньому шарі на 15 – 20 % вища за температуру покриття 
[4]; швидкість охолодження  шару основи менше в 4 – 4,5 рази, ніж шару покриття [4]; відсут-
ність безпосереднього контакту з атмосферою, в результаті чого інтенсивність старіння шару 
основи буде нижча за інтенсивність старіння шару покриття [3].  

Кам’яновугільні дьогті підвищеної в’язкості мають кращі реологічні властивості і за 
якістю вони наближаються до бітумів. Зі зростанням в’язкості у кам’яновугільних дьогтях 
утворюється структура, про що свідчить поява аномалії в’язкої течії та дійсної границі текучос-
ті. Поліпшення властивостей кам’яновугільних дьогтів з підвищенням їхньої в’язкості є додат-
ковою гарантією деформаційної стійкості дьогтебетону в основах дорожніх одягів. 

Використання кам’яновугільних дьогтів дозволить вирішити проблему застосування мі-
сцевих кам’яних матеріалів і відходів, наприклад, вугільної промисловості для виробництва 
дьогтебетонів – пісків і гравійно – піщаних сумішей та горілих порід шахтних териконів. Об-
меженням застосування дьогтебетонів на місцевих матеріалах є їхня низька зсувостійкість в 
літній період. Зсувостійкість бетону на кам’яновугільних в’яжучих в основах дорожніх одягів 
буде забезпечена, якщо його міцність на стиск при + 50оС становитиме 0,2 – 0,5 МПа [3]. 

Найефективніше горілу породу використовувати після обробки її органічними  
в’яжучими речовинами [5]. 

Особливістю горілих порід шахтних териконів є їхня висока мікропристисть і, як наслі-
док, поява мікрощілин під час самовипалення  [6]. Окрім того, вони мають достатньо високу 
адсорбційну активність. Завдяки цим властивостям їх можна використовувати при влаштуванні 
нижнього шару двошарових основ під асфальтобетонні покриття [7]. 

Багато з яких горілі породи мають в’яжучі властивості, і вони добре ущільнюються під 
час укочення; в результаті поліпшується гранулометричний склад горілої породи, утворюється 
значна кількість дрібняку, що сприяє природній цементації матеріалу[8], [9]. Мелені активовані 
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горілі породи можуть повністю замінити мінеральний порошок з вапняку при виробництві ас-
фальтобетону без зниження його міцнісних характеристик [10]. Останні два чинники додатково 
підвищуватимуть зсувостійкість основ автомобільних доріг з горілих порід на 
кам’яновугільних в’яжучих. 

Промисловість будівельних матеріалів і виробів характеризується високою матеріало-
місткістю і може забезпечити утилізацію великотоннажних техногенних відходів. В той самий 
час обсяги їхнього використання не перевищує 110 – 120 млн. т/рік, що становить  15 – 20 % 
їхнього річного виходу [11]. Це пов’язано з тим, що відходи вугільної промисловості мають 
вкрай неоднорідний склад, особливо за вмістом вугілля, що не згоріло, сернистого ангідриду, а 
також характеризуються різним ступенем випалу і вмістом сульфатів та сульфідів, які знижу-
ють довговічність будівельних матеріалів та конструкцій.  

Аналіз досліджень і публікацій. Збільшення обсягу використання у дорожньому буді-
вництві кам’яновугільних дьогтів, що мають відносно низьку в’язкість, потребувало розроб-
лення ефективного в технологічному і екологічному аспекті способу підвищення їхньої 
в’язкості. Так, наприклад, введення в кам’яновугільний дьоготь певної кількості 
кам’яновугільного пилу і пеку, пилу виносу цементних печей, вапняку і шлаку дозволило під-
вищити його в’язкість, однак вимагало здійснення спеціальної попередньої обробки зазначених 
заповнювачів [12]. Застосування одержаного кам’яновугільного в’яжучого ускладнювалось 
швидким випаданням  в осад внесеного заповнювача і значною токсичністю ряду введених 
компонентів.  

Якіснішим є кам’яновугільне в’яжуче, яке виготовлене шляхом модифікації 
кам’яновугільного дьогтю фосфогіпсом – залишковим продуктом цеху амофосного виробницт-
ва титанового заводу – у кількості 10 – 30 % від маси кам’яновугільного дьогтю з одночасним 
перемішуванням впродовж 15 – 30 хвилин  [12]. 

Одним з ефективних технологічних засобів поліпшення властивостей кам’яновугільних 
дьогтів є введення до їх складу у невеликій кількості полімерів або їх відходів, наприклад, по-
лівінілхлориду [13] або первинних відходів його виробництва [14], епоксидної смоли [13], тер-
мопластичної полімерної смоли (особливо вінілової групи) [15], добавок відходів полістиролу 
[16 - 19], відходів виробництва фенілетилену [20], [21], смоли випалювальних печей [22] тощо. 

Основна ціль введення полімеру в органічне в’яжуче – зниження температурної чутли-
вості в’яжучого, тобто підвищення його жорсткості влітку і зменшення взимку. Друга ціль – 
надання в’яжучому еластичності (здатності до відновлення початкових розмірів і форми при 
розвантаженні після значної деформації). Якщо ці цілі досягнуті, то дорожньобудівельний ма-
теріал на основі полімерорганічної в’яжучої речовини має підвищені стійкість проти утворення 
залишкової деформацій (колії) літом, поперечних температурних тріщин зимою та втомну трі-
щиностійкість (витривалість) при повторному вигині. 

До найпоширеніших полімерів для модифікації органічних в’яжучих відносяться поліе-
тилен, полістирол, полівінілхлорид, SBS (стирол – бутадієн – стирол). 

Ефективним засобом фізико – хімічної структурної модифікації кам’яновугільних дьог-
тів з метою максимальної реалізації потенційних властивостей органічних в’яжучих коксохімі-
чного виробництва є введення до їхнього складу комплексних добавок з полімерів, які суміща-
ються з ними, та активних дисперсних наповнювачів з високою структуруючою здатністю в 
дьогтеполімерних в’яжучих [23], наприклад, кубових залишків дистиляції фталевого ангідриду 
[24], кам’яного вугілля різної стадії метаморфізму [24], деревного гідролізного лігніну [25]. 

Постановка задач дослідження. З усіх перелічених у даній роботі полімерів, які засто-
совують для поліпшення якості кам’яновугільних дьогтів, оптимізацію системи «дьоготь – по-
лімер» здійснено лише для відходів полівінілхлориду (ПВХ) [26]. Для цього було використано 
рівномірний симетричний квазіортогональний план для п’яти факторів на п’ятьох цілочисель-
них рівнях (-2; -1; 0; +1; +2). Як критерій оптимальності планів було вжито значення парного 
коефіцієнта кореляції між коефіцієнтами моделі (max │r (ai aj) │≤ rкр), коефіцієнт розкиду, ре-
гулярність і рівномірність. Було прийнято рівномірний план – оптимальний, rкр ≤ 0,3. Як варі-
йовані фактори було прийнято: температура розчинення t (оC), тривалість приготування 
кам’яновугільного в’яжучого τр (с), концентрація полімеру m (%), дисперсність полімеру D 
(м2/кг), пекоантраценове відношення в кам’яновугільному дьогті φ. На підставі побудованих 
залежностей параметрів оптимізації від кожного з кодованих факторів (з використанням рів-
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нянь регресії) визначено оптимальну концентрацію ПВХ в кам’яновугільному в’яжучому, яка 
становить 1,5 - 2,0 %. 

В роботі [17] викладено технологічні режими приготування дьогтеполістирольних 
в’яжучих (ДПВ), але за допомогою методів математичного планування експерименту визна-
чення оптимальної концентрації відходів полістиролу в кам’яновугільних дьогтях різної 
в’язкості та терміну приготування дьогтеполістирольного в’яжучого не було виконано. 

На комплексні кам’яновугільні композиції впливають такі фактори:  
 - в’язкість вихідного кам’яновугільного дьогтю за С 10

30 , с (секунди), 
де 10 – діаметр стічного отвору, мм;  
30 – температура витікання 50 мл в’яжучого на стандартному віскозиметрі, оС; 

 - концентрація полімеру; 
 - концентрація наповнювача. 

Комплексні кам’яновугільні в’яжучі є складними сполуками. Тому виникає необхідність 
в оптимізації їхніх складів за допомогою методів математичного планування експерименту з 
одержанням необхідного комплексу фізико – механічних властивостей таких в’яжучих.  

Метою даної роботи є розроблення математичної моделі для оптимізації системи 
«кам’яновугільний дьоготь – полівінілхлорид (ПВХ) – деревний гідролізний лігнін (ДГЛ)», 
отримуючи комплексне кам’яновугільне в’яжуче, яке за фізико – механічними властивостями і 
екологічними характеристиками наближатиметься до нафтового бітуму. 

Використовуючи метод математичного планування експерименту, задачами  
дослідження є: 

1. Виявлення оптимальної умовної в’язкості кам’яновугільного дьогтю за С10
30 , с;  

2. Визначення оптимальної масової концентрації полімеру в кам’яновугільних дьогтях 
різної в’язкості, %; 

3. Визначення оптимальної масової концентрації активного дисперсного наповнювача в 
дьогтеполівінілхлоридному в’яжучому, %.  

Викладення основного матеріалу та результати. В даній роботі як об’єкти дослі-
дження було прийнято: 

 - середовище, що модифікується, - кам’яновугільні дьогті, що складені з середньо- тем-
пературного пеку і антраценового масла, які задовольняють вимогам ГОСТ 4641; 

 - полімер - первинні відходи виробництва полівінілхлориду (ПВХ) Дніпродзержинсь-
кого об’єднання «Азот» з молекулярною масою 12∙104 в.о і розміром частинок (6,3-63)∙10-5м;  

  - наповнювач - деревний гідролізний лігнін (ДГЛ) Бобруйського гідролізного заводу  
(Білорусь) – відхід спиртового і дріжджового виробництва, який одержують у вигляді 

осаду хвойних и листяних порід деревини методом гідролізу (розбавленою сірчаною кисло-
тою). 

Деревний гідролізний лігнін – це «технічний» лігнін, який втратив частину своїх хіміч-
них можливостей за рахунок конденсації низькомолекулярних речовин під час початкового гі-
дролізу природного лігніну і зменшення кількості реакційноздатних фенольних і гідроксильних 
груп. В гідролізному лігніні ці групи знаходяться в орто – положенні ароматичного ядра (пози-
ція 5) яке є незаконденсованим [27].  

  Утворені нові вуглець – вуглецеві С – С 
зв’язки між структурними мономерами бу-
дуть стійкішими до різних виникаючих 
впливів за прості ефірні, що зв’язували рані-
ше структурні одиниці лігніну.  

Однак в процесі гідролізу, поряд з реак-
ціями конденсації, що перетворюють лігнін в 
інертний продукт, протікають конкуруючі 

реакції приєднання активних молекул з розчину кислоти, використовуваної під час гідролі-
зу. Має місце реакція заміщення гідроксильної спиртової групи молекулами хлору Сℓ. 
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 де М – катіон; 
 R1, R2 – залишки макромолекули лігніну. 
 

За рахунок наявності молекул хлору в гідролізному лігніні утворюються активні пірока-
техинові структури в орто – положенні ароматичного ядра (позиція 6) і карбоскильних груп 
(СООН). Значить, позиція 6 ароматичного ядра, що активується метаксильною групою, яка 
знаходиться саме тут у пара – положенні до нього, також є реакційноздатною.   

 

 
  
* – реакційні позиції 

 
Отже, деревний гідролізний лігнін є складним високомолекулярним полі- конденсатом з 

певним запасом хімічної активності в позиціях 5 і 6 ароматичного ядра, що і буде забезпечува-
ти його взаємодію з органічним в’яжучим – кам’яновугільним дьогтем - під час змішування.  

Комплексне кам’яновугільне в’яжуче готували суміщенням кам’яновугільних дьогтів з 
відходами виробництва полівінілхлориду при температурі 115-125оС впродовж 30 хвилин [25]. 
Потім додавали порошкоподібний деревний гідролізний лігнін і продовжували перемішувати 
ще 30 хвилин. 

Для оптимізації системи «кам’яновугільний дьоготь – полівінілхлорид – деревний гід-
ролізний лігнін» було використано композиційний несиметричний план [28] на трьох цілочисе-
льних рівнях (-1; 0; +1) з коефіцієнтом кореляції r і,j ≤ 0,10, де і,j = 1,23. 

Оптимальні склади системи «дьоготь – ПВХ - ДГЛ» визначали як оптимальні області 
допустимих значень факторів Х1, Х2, Х3 (табл.1). 

Таблиця 1 – Значення факторів варіювання. 

 
Ці оптимальні області обмежені поверхнями рівня функції відклику за кожним з пара-

метрів оптимізації (табл.2). 

 
№ 
з.п 

 
 

Система 

Фізичний зміст фактора варіювання 

Умовна в’язкість 
дьогтю за С 10

30 , с 
Масова 

концентрація полімеру,% 

Масова 
концентрація 
наповнювача 

, % 
Х1 Х2 Х3 

1 Дьоготь-
ПВХ-ДГЛ 

Інтервал варіювання  100 1 20 

Рівні фактора 
-1 
0 

+1 

50 
150 
250 

0 
1 
2 

0 
20 
40 

50
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Таблиця 2 – Параметри оптимізації системи. 
 № 
з.п. 

Код параме-
тра оптимі-

зації 
Фізичний зміст параметра оптимізації 

Граничні зна-
чення функції 

відклику 

1 Y1 
Оптимальний вміст в’яжучого в суміші (в перерахунку на дьо-
готь), % 

Не більше 8,5 

2 Y2 Температура розм’якшення в’яжучого, оС Не менше 33 

3 Y3 Еластичність в’яжучого при 0оС, % Не менше 30 

4 Y4 
Границя міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 20оС, 
МПа 

Не менше 2,5 

5 Y5 
Границя міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 50оС, 
МПа 

Не менше 1,0 

6 Y6 Границя міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 0оС, МПа Не більше  12,0 

7 Y7 Коефіцієнт тривалої водостійкості   Не менше 0,8 

8 Y8 
Відношення границі міцності зсуву в’яжучого до напруження 
сталої течії 

1,1 – 1,4 

 
За критерій оптимальності плану прийнято критерій D – оптимальності, який 

пов’язаний з мінімізацією об’єму еліпсоїду розсіювання  оцінок параметрів рівнянь регресії 
[29]. З урахуванням критерію оптимальності було побудовано план експерименту (табл. 3).  

Таблиця 3 – Матриця планування експерименту. 

Для створеного плану експерименту (табл. 3) за методом найменших квадратів обчис-
лено коефіцієнти рівнянь регресії за виразом [30] 

bi=(X*·X)-1·X*·Y, (1) 
де bi  - коефіцієнт рівняння регресії; 
Х - матриця плану експерименту; 
Х*- транспонована матриця плану експерименту; 
(X*·X)-1 – матриця, обернена добутку матриці плану експерименту на його транспоно-

вану матрицю; 
Y – вектор - стовпець результатів експерименту. 
Обробка результатів експерименту і визначення коефіцієнтів рівнянь регресії з ураху-

ванням їхньої значущості дозволили одержати поліноміальні моделі. 
Статистичний аналіз отриманих результатів включає перевірку двох статистичних гіпо-

тез:  
- про значущість отриманих коефіцієнтів моделі;  
- про адекватність представлення результатів експерименту здобутим рівнянням регресії 

[30], [31]. 
Коефіцієнти рівняння регресії підставлені в поліноміальну форму вигляду 
 

Y1 = b0+b1X1+b2X2+b3X3+b12X1X2+b13X1X3+b23X2X3+ b11X1
2+b22X2

2+b33X3
2 (2) 

 

№ зп Х0 Х1 Х2 Х3 Х1∙Х2 Х1∙Х3 Х2∙Х3 Х1
2
 Х2

2
 Х3

2
 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 
3 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 
4 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
6 1 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 
7 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 
8 1 0 1 -1 0 0 -1 0 1 1 
9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

10 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 
11 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
12 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Для кожного з параметрів оптимізації за формулою (1) знайдено коефіцієнти регресії, 
які підставлені в рівняння (2). Рівняння регресії для кожного параметра оптимізації мають та-
кий вигляд: 

Система «кам’яновугільний дьоготь – ПВХ – ДГЛ» 
 

Y1 = 8,239 + 0,217∙Х1 + 0,094∙ Х2 + 1,992∙ Х3 + 0,076∙ Х1∙ Х2 + 0,055∙ Х1∙ Х3 - 0,071∙ Х2∙ 
Х3 + 0,133∙Х1

2 + 0,020∙Х2
2 + 0,986∙ Х3

2;                                                                                 
Y2 = 28,335 + 3,812∙Х1 + 4,931∙ Х2 + 6,950∙ Х3 - 1,501∙ Х1∙ Х2 - 0,309∙ Х1∙ Х3 - 2,115∙ Х2∙ 

Х3 - 0,674∙Х1
2 - 0,079∙Х2

2 - 1,453∙ Х3
2;                                                                                   

Y3 = 13,572 + 3,016∙Х1 + 24,575∙ Х2 - 10,111∙ Х3 + 1,112∙ Х1∙ Х2 - 1,755∙ Х1∙ Х3 -8,160∙ Х2∙ 
Х3 + 4,394∙Х1

2 + 1,192∙Х2
2 + 7,870∙ Х3

2;                                                                                 
Y4 = 2,751 + 0,311∙Х1 + 0,693∙ Х2 + 0,592∙ Х3 - 0,122∙ Х1∙ Х2 + 0,154∙ Х1∙ Х3 +0,186∙ Х2∙ Х3 

- 0,113∙Х1
2 + 0,098∙Х2

2 - 0,131∙ Х3
2;                                                                                  

Y5 = 0,938 + 0,060∙Х1 + 0,274∙ Х2 + 0,158∙ Х3 + 0,001∙ Х1∙ Х2 - 0,016∙ Х1∙ Х3 +0,102∙ Х2∙ 
Х3 - 0,012∙Х1

2 - 0,343∙Х2
2 - 0,050∙ Х3

2;                                                                                   
Y6 = 9,061 + 1,367∙Х1 + 1,838∙ Х2 + 2,324∙ Х3 - 0,343∙ Х1∙ Х2 + 0,524∙ Х1∙ Х3 +0,326∙ Х2∙ 

Х3 - 0,611∙Х1
2 - 0,460∙Х2

2 - 0,759∙ Х3
2;                                                                                   

Y7 = 0,809 + 0,032∙Х1 + 0,085∙ Х2 + 0,023∙ Х3 - 0,024∙ Х1∙ Х2 + 0,006∙ Х1∙ Х3 +0,001∙ Х2∙ 
Х3 - 0,027∙Х1

2 - 0,349∙Х2
2 - 0,023∙ Х3

2;                                                                                  
Y8 = 1,126 + 0,0∙Х1 + 0,108∙ Х2 + 0,157∙ Х3 - 0,033∙ Х1∙ Х2 + 0,0∙ Х1∙ Х3 +0,094∙ Х2∙ Х3 - 

0,133∙Х1
2 - 0,0∙Х2

2 - 0,0∙ Х3
2.                                                                                           

 
Загальний вигляд функції відклику представляє собою рівняння другого порядку. Ці рі-

вняння регресії перевірено на адекватність, і вони відповідають критерію Фішера. Вони також 
характеризуються такими статистичними параметрами: дисперсія адекватності S = 0,016; кое-
фіцієнт варіації δ = 2,34%; кореляційне відношення КВ = 0,984. 

 Відповідно до отриманих рівнянь регресії у тривимірному просторі побудовано діагра-
ми поверхонь функцій відклику, які показують залежність відповідного параметра оптимізації, 
а саме:  

-  оптимальний вміст в’яжучого в суміші (в перерахунку на дьоготь), % (Y1) (рис.1);  
- температура розм’якшення в’яжучого, оС (Y2) (рис.2); 
- еластичність в’яжучого при 0оС, % (Y3) (рис.3); 
- границя міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 20оС, МПа (Y4) (рис.4); 
- границя міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 50оС, МПа (Y5) (рис.5); 
- границя міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 0оС, МПа (Y6) (рис.6); 
- коефіцієнт тривалої водостійкості (Y7) (рис.7); 
- відношення границі міцності зсуву в’яжучого до напруження сталої течії (Y8) (рис.8) 

від: 
 а) умовної в’язкості дьогтю за С10

30  (Х1); 
 б) масової концентрації полівінілхлориду (Х2); 
 в) масової концентрації деревного гідролізного лігніну (Х3). 

 
Щоб виконувалась умова відповідності граничного значення функції відклику для Y1 

(оптимальний вміст в’яжучого в суміші) величині не більше 8,5 %, концентрація полівінілхло-
риду (Х2) має бути < 1,6 % для умовної в’язкості дьогтю С 10

30 = 50 с (Х1), а для в’язкості С10
30 = 

250 с (Х1) концентрація ПВХ (Х2) становить < 0,4 % (рис. 1,а). Концентрація деревного гідролі-
зного лігніну (Х3) для всього діапазону в’язкостей дьогтю, що розглядається, повинна бути < 22 
% (рис. 1, б, в). 

 

 
Рис. 1. Діаграма для оптимального вмісту в’яжучого в суміші (в перерахунку на дьоготь), % (Y1). 
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Для кам’яновугільного дьогтю з умовною в’язкістю С10
30 = 50 с (Х1) температура 

розм’якшення в’яжучого (Y2) при жодній з концентрацій ПВХ (Х2) не досягає свого 
граничного значення функції відклику (не менше 33оС) (рис.2, а). Для в’язкості дьогтю С 10

30 = 
150 с (Х1) температура розм’якшення в’яжучого (Y2) перевищує 33оС за концентрації ПВХ (Х2) 
2 % (рис.2, а), а для в’язкості С 10

30 = 250 с (Х1) умова відповідності виконується при масовій 
концентрації ПВХ (Х2) > 1,6 % (рис.2, а). Понад 33оС  Y2 складає за таких умов:  

- для в’язкості С 10
30 = 50 с (Х1) при 1,6 % ПВХ (Х2) + 26 % ДГЛ (Х3) (рис. 2, б, в), 

або при 2 % ПВХ (Х2) + 20 % ДГЛ (Х3) (рис. 2, б, в);  
- для  в’язкості С 10

30 = 150 с – 250 с (Х1) при 2 % ПВХ (Х2) + 20 % ДГЛ (Х3) (рис. 
2, б, в) 
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Рис. 2. Діаграма для температури розм’якшення в’яжучого, 0С (Y2). 

 
Еластичність в’яжучого при 0оС (Y3) перевищує граничне значення (не менше 30 %) 

для в’язкості дьогтю С10
30 = 50 – 150 с (Х1) при > 1,7 % ПВХ (Х2), а для в’язкості дьогтю С10

30 = 
250 с (Х1) ― при > 1,4 % ПВХ (Х2) (рис. 3, а). Майже 31 % в’яжуче має еластичність для 1 % 
ПВХ (Х2) при 22 % ДГЛ (Х3), а для 2 % ПВХ (Х2) + 22 % ДГЛ  Y3 = 31,2 % (рис. 3,в). 
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Рис. 3. Діаграма для еластичності в`яжучого при 00С, % (Y3). 
 
Границя міцності дьогтеполімербетону на стиск при 20оС (Y4) не менше 2,5 МПа (гра-

ничне значення функції відклику) досягається при введенні 0,15 - 0,4 % ПВХ (Х2) в 
кам’яновугільні дьогті в’язкістю С 10

30 = 250 – 50 с (Х1) (рис. 4, а). З активним дисперсним напо-
внювачем необхідні значення Y4 має: при 0,2 % ПВХ (Х2) ― з 36 % ДГЛ (Х3); при 1% ПВХ ― 
з 12 % ДГЛ (Х3). Y4 = 2,63 МПА при 2% ПВХ (Х2) без наповнення деревним гідролізним лігні-
ном (Х3= 0) (рис.4, в). 

Поверхня функції відклику Y5 (границя міцності дьогтеполімербетону на стиск при 
50оС) в залежності від умовної в’язкості дьогтю (Х1) та концентрації полівінілхлориду (Х2)  
проходить через екстремум (рис.5, а): для в’язкості С10

30 = 50 с (Х1) він спостерігається при 1,4 

% ПВХ (Х2) і дорівнює 0,93 МПА (Y5); при С10
30 = 170 - 250с (Х1) тільки при 1,4 % ПВХ (Х2) 

досягаються екстремальні значення 1,0 – 1,02 МПа (Y5). З деревним гідролізним лігніном Y5 
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відповідає граничному значенню (не менше 1 МПа) при концентраціях 1 – 2 % ПВХ (Х2) і 22 - 
26 % ДГЛ (Х3) (рис. 5, в). 
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Рис. 4. Діаграма для границі міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 200С, МПа (Y4). 
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Рис. 5. Діаграма для границі міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 500С, МПа (Y5). 
 
Границя міцності дьогтеполімербетону на стиск при 0оС (Y6) перевищує граничне зна-

чення (не більше 12 МПа) лише при 1,8 % ПВХ (Х2) з 40 % ДГЛ (Х3) та при 2 % ПВХ (Х2) з 34 
– 40 % ДГЛ (Х3) при будь – яких значеннях умовної в`язкості кам’яновугільного дьогтю (Х1) 
(діапазон варіювання: від С 10

30 = 50 с до С 10
30 = 250 с) (рис.6).  
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Рис. 6. Діаграма для границі міцності дьогтеполівінілхлориду на стиск при 00С, МПа (Y6). 

Коефіцієнт тривалої водостійкості (Y7) відповідає граничному значенні функції відкли-
ку (не менше 0,8) для умовної в`язкості дьогтю С10

30 = 130 - 250 с (Х1)  при 1,0 - 1,2 %  ПВХ (Х2) 
(рис.7, а). З активним дисперсним наповнювачем зазначена умова виконується лише при 0,5 % 
+ 22 - 36 % ДГЛ (Х3) (рис. 7,в). 
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Рис. 7. Діаграма для коефіцієнта тривалої водостійкості дьогтеполімербетону (Y7). 

 
Екстремум поверхні функції відклику для відношення границі міцності зсуву в’яжучого 

до напруження сталої течії (Y8) спостерігається при умовній в`язкості дьогтю С 10
30 = 150 с (Х1) 

при будь - яких концентраціях ПВХ (Х2) (рис. 8,а), а умова щодо граничного значення Y8 (1,1 – 
1,4) виконується при 1,8 – 2,0 % ПВХ (Х2) для всього діапазону в’язкості від С 10

30 = 50 с до С10
30 = 

250с (Х1) (рис. 8, а). З урахуванням деревного гідролізного лігніну поверхня проходить екстре-
мум при 1% ПВХ (Х2) при всіх значеннях ДГЛ (Х3), а Y8 = 1,1 – 1,4 при 0 – 2 % ПВХ (Х2) + 28 
– 40 % ДГЛ (Х3) (рис. 8, в). 
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Рис. 8. Діаграма для відношення границі міцності зсуву в’яжучого до напруження сталої течії (У8). 

 
Отже, враховуючи граничні значення функцій відклику всіх параметрів оптимізації (Y1 

- Y8), можна зазначити, що оптимальною система «кам’яновугільний дьоготь – полівінілхлорид 
– деревний гідролізний лігнін» буде при умовній в’язкості дьогтю (Х1) С10

30 = 170 – 250 с, масо-
вій концентрації полівінілхлориду (Х2) 1,4–1,6 % ПВХ та масовій концентрації деревного гід-
ролізного лігніну (Х3) 22 – 26 % ДГЛ.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Вперше проведено математичне й 
комп’ютерне дослідження і оптимізацію системи «кам’яновугільний дьоготь – полівінілхлорид – 
деревний гідролізний лігнін». За допомогою методів математичного планування експерименту на 
підставі розробленої математичної моделі та розрахованих й побудованих тривимірних діаграм «па-
раметр оптимізації системи – фактори варіювання» доведено, що оптимальними концентрація-
ми полівінілхлориду в кам’яновугільних дьогтях є 1,4–1,6 % ПВХ, а деревного гідролізного лі-
гніну – 22 – 26 % ДГЛ. В’язкість вихідного кам’яновугільного дьогтю становить  
С 10

30 = 170 – 250 с.  
Проведення оптимізації дозволяє одержати якісне комплексне кам'яновугільне в’яжуче 

з оптимальним комплексом фізико – механічних властивостей та екологічних характеристик. 
Воно з успіхом може бути застосоване для укріплення основ дорожніх одягів з горілих порід 
шахтних териконів. За своїми технічними показниками таке в’яжуче наближається до нафтових 
бітумів. При цьому заощаджується високовартісний нафтовий продукт (бітум), а також змен-
шуються забруднення навколишнього середовища та поліпшуються умови праці під час вироб-
ництва такого в’яжучого і використання дьогтебетонів (леткі фракції кам’яновугільного дьогтю 
будуть частково поглинатися введеними полімером та активним дисперсним наповнювачем). 
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Подальші дослідження будуть присвячені вивченню структуроутворення в комплексних 
кам’яновугільних в’яжучих, які модифіковані первинними відходами виробництва полівініл-
хлориду та деревним гідролізним лігніном - відходом спиртового і дріжджового виробництва, а 
також визначенню фізико-механічних і деформаційно-міцнісних властивостей бетонів на про-
понованому комплексному кам’яновугільному в’яжучому, мінеральної частиною яких є горілі 
породи шахтних териконів. 
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В статье проведено математическое и компьютерное исследование и оптимизацию системы «ка-
менноугольный дьоготь – полимер (первичные отходы производства поливинилхлорида) – активный 
дисперсный наполнитель (древесный гидролизный лигнин – отход спиртового и дрождевого производ-
ства). Рассчитаны и построены трехмерные диаграммы параметр оптимизации системы – факторы врьи-
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OPTIMIZATION OF A COMPLEX COALTAR ASPHALT VISCOUS MATERIAL FOR BURNED META-
MORPHIC ROCKS OF MINE WASTE HEAPS HARDENING TO BE USED AS A BASE MATERIAL OF 
MOTORWAYS  

The article gives a mathematical and computing research and optimization of «coal tar – polymer» sys-
tem where the coal tar is primary waste of the polyvinichloride production and the polymer is an active particu-
late filler (wooden hydrolitic lingin is waste of the alcohol and yeast production). Three-dimentional diagrams of 
the parameter system optimization (variation factors) were calculated and constructed. Optimal concentration 
relations of the components that make up the system were estimated by means of mathematical methods of the 
experimental design.  

Key words: computing model, variation factors, optimization parameters, response function, tar 
asphalt viscous material, combustion metamorphic rocks, mine waste heaps. 
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ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДЕГАЗАЦИИ ДОБЫЧНЫХ УЧАСТКОВ  

НА ПРИМЕРЕ ШАХТЫ «КРАСНОЛИМАНСКАЯ» 
 
Приведены результаты исследований направленные на повышение эффективности дегаза-

ции за счет изменения технологических параметров дегазационной схемы. Показана эффективность 
примененной на шахте «Краснолиманская» комплексной дегазации выемочных участков, которая 
позволила обеспечить фактическую нагрузку на очистные забои до 3000- 4000 т/сут в условиях вы-
сокой метанообильности пласта. 

 
Ключевые слова: дегазация, метановыделение, угольный пласт, подземные дегазаци-

онные установки. 
 
Увеличение глубины и повышение интенсивности разработки газоносных угольных 

пластов на шахтах Донбасса сопровождается значительным повышением выделения метана 
в горные выработки, что нередко приводит к взрывам и вспышкам метана. В целях безопас-
ности допустимая нагрузка на очистные забои ограничивается нормами действующих нор-
мативных документов [1, 2] в зависимости от интенсивности метановыделения, количества 
воздуха, подаваемого для проветривания выработок, и эффективности дегазации источни-
ков газовыделения. 

Разбавить воздухом метан до безопасных концентраций на существующих глубинах от-
работки практически невозможно. Поэтому основное средство для снижения метановыделения 
в горные выработки и обеспечения газовой безопасности при увеличении угледобычи - высоко-
эффективная дегазация. В настоящее время ее осуществляют, руководствуясь отраслевым 
стандартом [3], разработанным по результатам исследований, проведенных до 2003 г. 

Известно, что высокая производительность выемки угля достигается при столбовых си-
стемах разработки с применением в основном двух схем проветривания типов 3-В  
(2-В) и 1-М [5]. 

При использовании схемы проветривания типа 3-В (2-В) предполагается подача свежих 
вентиляционных струй воздуха по двум выработкам, примыкающим к отрабатываемому уголь-
ному массиву, а исходящая струя отводится по поддерживаемой за лавой выработке, которая 
примыкает к выработанному пространству. При использовании такой схемы дегазационные 
скважины бурят, как правило, позади очистного забоя (рис. 1, а). При этом эффективность дега-
зации кровли может достигать 70-80 %, когда в работе будет 8-12 скважин на расстоянии до 
200-250 м от очистного забоя. Оставшийся после дегазации метан предусмотрено разбавлять 
воздухом [3, 5]. 

При использовании на выемочных участках проветривание по схеме 1-М, исходящая 
вентиляционная струя попадает в выработку, примыкающую к отрабатываемому угольному 
массиву (вентиляционная выработка за лавой не поддерживается и не контролируется). В таких 
условиях дегазационные скважины можно бурить только впереди очистного забоя навстречу 
его движению (рис. 1, б]. Количество одновременно работающих скважин до подработки их 
устья не превышает трех [3, 5]. Скважины попадают в зону разгруженных от горного давления 
пород в непосредственной близости от очистного забоя, где метановыделение из угольных пла-
стов и пород кровли не достигает максимума. После прохода лавы под устьями таких скважин 
они разрушаются. Поэтому предусмотрено [3] их отключать от дегазационной системы, а газо-
провод укорачивать. Дебит метана по таким скважинам невелик, и их эффективность, как пра-
вило, не превышает 30 %. Оставшийся после дегазации кровли скважинами метан поступает в 
выработанное пространство, а затем выносится утечками воздуха на сопряжение лавы с венти-
ляционной выработкой. Для снижения метановыделения из выработанного пространства в гор-
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ные выработки используется дегазация по отдельному газопроводу, остающемуся в неконтро-
лируемой части вентиляционной выработки. Эффективность этого способа дегазации зависит 
от доли утечек воздуха через выработанное пространство, которую каптирует дегазационная 
система [5]. В горно-геологических условиях шахты «Краснолиманская» не удавалось поддер-
живать вентиляционную выработку за лавой, поэтому применяли схему проветривания типа 1-
М (см. рис. 1ку, б).  

 
Рис. 1. Основные типовые схемы дегазации кровли скважинами: а - прямоточная проветрива-
ния типа 3-В (2-В); б - возвратноточная проветривания типа 1-М; 1 - разрабатываемый уголь-
ный пласт; 2 - переносная перемычка; 3 - глухая перемычка; 4 - выработанное пространство; 5 - 
дегазационный газопровод; 6 - скважины в кровлю; 7 - газоотсасывающий трубопровод; 8 - 
«свечи»; 9 - свежая струя воздуха; 10 - исходящая струя воздуха. 

 
Горный массив, сложенный отложениями свит С2

5, С2
6, С2

7 и С3
1, содержит около 60 

угольных пластов и пропластков, Залегание каменноугольных пород - моноклинальное с паде-
нием пластов на восток и северо-восток под углом 3-15°. 

Шахта разрабатывает газоносные угольные пласты k5, l3 и m2
4 мощностью 1,5-2,5 м, 2,1-

3,3 м и 1-1,2 м. При метаноносности 15-25 м3/т с. б. м. пластов угля k5, и l3 средняя абсолютная 
метанообильность выемочных участков при суточной добыче 2000-4000 т достигает 30-45 
м3/мин. Угольный пласт m2

4 имеет метаноносность 5,7-12,7 м3/т с. б. м., поэтому при нагрузках 
на очистные забои 1000-2000 т абсолютная метанообильность выемочных участков здесь уже 
ниже и составляет 7-12 м3/мин. 

Для обеспечения газовой безопасности на шахте при отработке пластов k5, и l3 приме-
няется дегазация кровли скважинами, пробуренными из вентиляционного штрека навстречу 
очистному забою, и дегазацию выработанного пространства отростками газопровода («свеча-
ми»), оставляемыми в неконтролируемой части вентиляционной выработки. На выемочных 
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участках пласта т4
2, ввиду невысокой метанообильности, осуществляется дегазация только вы-

работанного пространства. Дополнительно для борьбы с местными скоплениями метана на со-
пряжении лавы и вентиляционной выработки применяется изолированный отвод метана за 
пределы выемочного участка газоотсасывающими установками с вентиляторами типа ВМЦГ-
7М. Кроме того, на шахте используются две вакуум-насосные станции (ВНС). Для дегазации 
выемочных участков по пласту k5 используют ВНС № 1, а по пласту l3 - ВНС № 2. 

До 2004 г. дегазационные скважины бурились диаметрами 76 и 93 мм, а газ из них и 
выработанного пространства отсасывали на поверхность по одному газопроводу. Малая произ-
водительность дегазационной системы не позволяла одновременно эффективно каптировать газ 
из скважин и выработанного пространства на поверхность. Исследования метанообильности 
выемочных участков и оценка достигнутой эффективности дегазации показали, что эффектив-
ность дегазации кровли скважинами не превышала 20 % при диаметре бурения 76 мм и 25-30 % 
при диаметре бурения 93 мм. Из выработанного пространства каптировалось 25-35 % метана, 
выделяющегося в него после дегазации кровли. Эффективность комплексной дегазации сква-
жинами и «свечами» составляла 30-42,5 %, а доля каптируемого метана в газовом балансе вые-
мочных участков не превышала 35,6 %. 

При такой низкой эффективности дегазации метан, выделяющийся в горные выработки, 
является основным сдерживающим фактором в повышении нагрузок на очистные забои. Допу-
стимая по газовому фактору суточная добыча угля на выемочных участках не превышала 1300 
т. 

Для увеличения объемов добычи угля шахтой, необходимо было повысить пропускную 
способность дегазационной системы путем сооружения двух магистральных дегазационных 
скважин с поверхности диаметром не менее 426 мм и увеличить количество вакуум-насосов на 
ВНС. Кроме этого, для дегазации лав на пласте нужно было построить поверхностную ВНС № 
3 на промплощадке воздухоподающего ствола № 1 и проложить в стволе газопровод диаметром 
не менее 426 мм. Однако не возможно осуществить такую реконструкцию в короткие сроки. 

 

 
Рис. 2. Схема дегазации выемочного участка с помощью скважин и газопроводов, остающих-
ся в неконтролируемой части вентиляционной выработки: 1 - разрабатываемый пласт; 2 - пе-
реносная перемычка; 3 - деревянные костры; 4- два ряда органной крепи; 5-скважины, оста-
ющиеся подключенными к газопроводу в неконтролируемой части вентиляционной выработ-
ки; 6 - неконтролируемая часть вентиляционной выработки; 7 - скважины, отключаемые от 
газопровода перед очистным забоем; 8 - вентиляционная выработка. 
 

Поэтому в 2004 г. после мощного взрыва метана в 11-й южной лаве пласта l3, шахтой 
было приняло решение дегазировать выработанное пространство с помощью подземных дега-
зационных установок ПДУ-50, а газ из скважин каптировать поверхностными ВНС. При этом 
параметры способа дегазации корректировались в зависимости от геологических условий и 
фактической эффективности по мере отработки лавы. 
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Обычно скважина № 1, параметры которой рассчитывались по СОУ [3], начинала рабо-
тать на расстоянии 20-30 м впереди лавы, а прекращала, когда очистной забой проходил под ее 
устьем. В это время скважину, согласно требований СОУ [3], отключали от газопровода, а на 
обсадную трубу устанавливали заглушку. Скважины № 2 и № 3 начинали работать на расстоя-
нии 3-8 м впереди очистного забоя. После прохода лавы под их устьями скважины не отключа-
ли от газопровода, а оставляли работать в неконтролируемой части вентиляционной выработки. 
Для обеспечения сохранности дегазационных скважин и газопроводов в неконтролируемой ча-
сти вентиляционной выработки ее охраняли деревянными кострами, двумя рядами органного 
крепления и усиливали стойками под верхняки рам. В местах установки «свечей» выкладывали 
костры. Эта схема комплексной дегазации показана на рис. 2. 

Чтобы оценить достигнутую эффективность дегазации кровли скважинами и вырабо-
танным пространством с помощью ПДУ были проведены исследования метанообильности вы-
емочных участков по результатам наблюдений за метановыделением и контрольных газовых 
съемок, периодически выполняемых специалистами МакНИИ и шахтой [5]. Эффективность 
дегазации кровли скважинами, %, 

∑= крскcd IIk /100. , 

где ∑ скI - сумма дебитов метана, каптированного скважинами, м3/мин; 

крI - метановыделение из кровли, м3/мин, 

( ) крпвкрочучкр dIdIII ⋅=⋅−= . , 

крI  - общий дебит метана на участке, м3/мин; 

очI - расход метана в лаве на расстоянии 10-15 м от вентиляционной выработки, 
м3/мин; 

крd  - доля метановыделения из кровли в газовом балансе выработанного пространства, 
доли ед., рассчитывают по методике прогноза метанообильно- сти [2]; 

пвI .  - метановыделение из угольных пластов и пород кровли и почвы в выработанное 
пространство, м3/мин. 

Эффективность дегазации выработанного пространства отростками газопровода («све-
чами») с помощью ПДУ %, определяли как отношение дебита каптируемого ими метана ( свI , 
м3/мин) к метановыделению в выработанное пространство после дегазации кровли скважинами: 

( )∑−= скпвсвсв IIIk ./100 . 

Общая эффективность комплексной дегазации скважинами и «свечами», %, 

( ) пвсвскдег IIIk ./100 ∑ +=  

Эффективность изолированного отвода метана из выработанного пространства за пре-
делы выемочного участка по жесткому трубопроводу с помощью вентилятора ВМЦГ-7М %, 
рассчитывали по формуле 

( )∑ −−⋅= свскпвгого IIIIk .100 , 

где гоI - расход метана на выхлопе газоотсасывающей установки, м3/мин. 
Общую метанообильность выемочного участка определяли как сумму дебита метана в 

исходящей струе ( исхI , м3/мин) и дебита метана, каптированного скважинами, «свечами» и 
газоотсасывающей становкой с вентилятором ВМЦГ-7М: 

госвскисхуч IIIII +∑ ++= . 
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Проведенные исследования метанообильности выемочных участков (табл. 1) и оценка 
эффективности дегазации показали, что эффективность скважин возросла более чем в 2 раза с 
18,5-25 % до 52,7-67,7 % (табл. 2) [5], выработанного пространства «свечами» с 25,8-30,6 до 
45,9-68,3 %, комплексной дегазации с 29,9-42,5 до 70,3-86,5 %, а доля каптируемого метана в 
газовом балансе увеличилась с 23,2-35,6 до 63,0-80,7 %. 

 
Таблица 1. Метановыделение при средней нагрузке на очистной забой. 

 
 Средняя  Среднее метановыделение, м3/мин  

Лава нагрузка на 
очистной забой, 

т/сут 

в очистную 
выработку 

в исходя-
щую струю 

участка 

в дегаза-
ционные 

скважины 

в газоотса-
сывающие 

«свечи» 

в газоот-
водящий 

трубопро-
 

 
11-я южная «бис» цен-
трального уклона пласта l3 

1900 3,1 6,2 12,0 6,7 4,8 

7-я южная южного уклона 
пласта k5 

4000 4,5 4,8 19,6 7,5 6,8 

8-я южная южного уклона 
пласта k5 

3100 4,3 4,5 12,7 8,6 5,8 

2-я южная уклона № 1-бис 
пласта k55 

2200 4,6 4,8 16,5 8,4 3,7 

2-я западная засбросовой 
части пласта l3 

2900 2,2 5,5 22,2 12,1 3,4 

3-я западная засбросовой 
части пласта l3 

2300 2,0 3,2 20,3 8,2 3,6 

 
Таблица 2. Оценка эффективности дегазации выемочных участков. 

 
 Метанообиль-

ность выемоч-
ного участка, 

м3/мин 

 Эффективность дегазации, % Доля кап-
тируемого 
метана в 
газовом 
балансе 

  

Лава скважин «свечей» газоот- 
вода 

комплекс-
ной дегаза-
ции скважи-

нами и 
 11-я южная «бис» цен-

 
      

уклона пласта l3 29,7 53,1 45,9 60,7 70,3 63,0 

7-я южная южного уклона 
пласта k5 

38,7 63,7 51,4 95,8 79,2 70,0 

8-я южная южного уклона 
пласта k5 

31,6 52,7 58,9 95,1 78,0 67,4 

2-я южная уклона № 1-бис 
пласта k5 

33,4 63,6 68,3 94,9 86,5 74,6 

2-я западная засбросовой 
части пласта l3 

43,2 60,2 64,4 50,8 83,7 79,4 

3-я западная засбросовой 
 

      
пласта l3 35,3 67,7 63,1 74,5 85,6 80,7 

 
Эффективность работы скважин возросла за счет увеличения диаметра их бурения с 76-

93 до 114-132 мм, улучшения качества герметизации, охраны устьев от разрушения и повыше-
ния вакуума в устьях, что было невозможно при работе «свечей» и скважин на один газопро-
вод. Выполнение исследования позволили обеспечить газовую безопасность выемочных участ-
ков и повысить суточные нагрузки на очистные забои до 3000-4000 т.   

Выводы. При столбовой системе разработки выемочных участков, проветриваемых по 
возвратноточной схеме типа 1-М, комплексная дегазация с использованием скважин и газопро-
водов, остающихся в неконтролируемой части вентиляционной выработки дает возможность на 
70-90 % снизить метановыделение из выработанного пространства. Результативность дегазации 
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кровли скважинами может составлять 60-75 % в зависимости от диаметра бурения и способа 
охраны устьев от разрушения, а дегазации «свечами» - 50-70 % и более в зависимости от доли 
утечек воздуха через выработанное пространство, которое каптирует дегазационная система. 

Высокоэффективная комплексная дегазация позволяет при внедрении схемы проветри-
вания типа 1-М обеспечить газовую безопасность и существенно увеличить нагрузку на очист-
ной забой. 

Библиографический список 
1. Правила безпеки у вупльних шахтах: НПАОП 10.0-1.01-10. – К.: Держпромнагляд України,  

2010. – 212 с.  
2. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт: НПАОП 10.0-1.7.08-93 – К.: Госгортех-

надзор Украины, 1994. – 312 с. 
3. Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации: СОУ 10.1.00174088.001-2004. – 

К.: Минтопэнерго Украины, 2004. – 167 с. 
4. Правила застосування способу дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин і газопроводів, 

що залишаються в неконтрольованих виробках. Доповнення до СОУ 10.1.00174088.001-2004. «Дегазащя вугіль-
них шахт. Вимоги до способів та схеми дегазації». – К.: Минтопэнерго Украины, 2012. – 20 с. 

5. Кочерга В.Н. Эффективность комплексной дегазации выемочных участков на шахте «Краснолиманская» 
/ В.Н. Кочерга, И.В. Сытник, Г.С. Левчинский // Уголь Украины. – 2014. – №11. – С. 26-30. 

        Надійшла до редакції 20.11.2014 

С.П. Мінєєв, В.М. Кочерга, М.В. Лижков 
Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України 
 
ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДЕГАЗАЦІЇ ВИЇМКОВИХ ДІЛЬНИЦЬ НА ПРИКЛАДІ ШАХТИ  
«КРАСНОЛИМАНСЬКА» 

Наведено результати досліджень спрямовані на підвищення ефективності дегазації за рахунок 
зміни технологічних параметрів дегазаційної схеми. Показано ефективність застосованої на шахті «Кра-
снолиманська» комплексної дегазації виїмкових дільниць, яка дозволила забезпечити фактичне наванта-
ження на очисні вибої до 3000- 4000 т/добу в умовах високої метанообільності пласта. 

Ключові слова: дегазація, метановиділення, вугільний пласт, підземні дегазаційні  
установки. 

 
S.P. Mineev, V.N. Kocherga, M.V. Lyzhkov 
M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics Institute  
 
COMPLEX DEGASSING OF EXCAVATION SITES ON THE EXAMPLE OF KRASNOLIMANSKAYA MINE  

The results of the research aimed at improving the efficiency of degassing due to changes in the techno-
logical parameters of the degassing scheme are provided. The efficiency of degassing excavation sites at the 
mine «Krasnolimanskaya», which has allowed for the actual load on the stope of the 3000- 4000 tons / day under 
the conditions of high volumes of methane. 

Keywords: degassing, methane, coal seam, underground degassing installation. 
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УДК 621.391 
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Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БЕЗПРОВОДОВИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 
ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Розглянуто особливості безпроводової передачі сигналів у мережах спеціального призначення. 
Описано основні перешкоди впровадження безпроводових технологій в мережі спеціального призначен-
ня. Наведено математичний апарат передачі радіохвиль в підземних умовах, який аналізує основні зале-
жності напруженостей електричного поля, коефіцієнта корисної дії приймального фідерного тракту  від 
відстані передачі. Розроблено модель для дослідження напруженості поля, яка дає можливість проаналі-
зувати реакцію вихідних характеристик при зміні потужності передатчика. 

Ключові слова: мережі спеціального призначення, радіохвилі, напруженість електричного 
поля, коефіцієнт корисної дії. 

 
Вступ. Відповідно до Правил безпеки у вугільних шахтах гірниче підприємство повин-

но бути оснащено засобами зв'язку. Підвищення вимог безпеки виробництва вимагає розши-
рення функціональних можливостей апаратури зв'язку, забезпечення її мобільності, доповнення 
її пристроями, що забезпечують безпеку шахтарів. Традиційні проводові системи забезпечують 
обмін обмеженого обсягу інформації і не можуть реалізувати вимоги ПБ, що включають про-
тиаварійні режими [1]. Крім того, очевидно, що більш ефективно і зручно в підземних виробках 
шахт використовувати засоби безпроводового зв'язку. Аналіз розвитку техніки шахтного зв'яз-
ку та освоєння частотних діапазонів в умовах гірничих підприємств показує, що частотний 
діапазон систем розширюється.  

Серйозною перешкодою для широкого впровадження безпроводового зв'язку є обме-
ження можливості поширення радіохвиль, що накладається параметрами і конфігурацією гір-
ничих виробок [2]. Аналіз сучасних технологій безпроводового зв'язку для шахт показує ос-
новні тенденції розвитку: підвищення частоти радіоканалу і перехід на цифровий зв'язок. А 

Аналіз результатів випробувань індуктивного та цифрового зв'язку показує, що для пі-
дземних гірничих виробок не можна однозначно сформулювати універсальний принцип по ор-
ганізації бездротового зв'язку на базі цих видів апаратури [3]. Раціональним рішенням пробле-
ми може стати комбінований підхід. Створення ефективного комплексу бездротового зв'язку є 
складною науково-технічною задачею, пов'язаною з урахуванням впливу на радіосигнал геоме-
трії гірничих виробок, їх насиченості обладнанням, електромагнітної обстановки, конфігурації 
силових кабельних мереж та розміщення електроустановок. На етапі проектування має бути 
забезпечене комплексне рішення задачі з урахуванням впливу на умови поширення радіохвиль 
численних факторів, що характеризують гірниче виробництво [4]. 

Математичний механізм передачі радіохвиль в шахті.  
Передавач працює на частоті f  і має потужність перP . Випромінена потужність випрP  

менше потужності передавача через наявність теплових втрат в фідерній лінії і неідеального 
узгодження передавальної антени: 

,перпервипр РР η⋅=      (1) 

де  перη – коефіцієнт корисної дії тракту передавача. 
 
Теплові втрати в фідерній лінії прийнято характеризувати погонним загасанням α, що 

виражається зазвичай в дБ/м [5]. Це загасання в лінії довжиною 1м. Для неідеально узгодженої 
антени розподіл напруги уздовж фідерної лінії утворюється накладенням двох хвиль: падаючої, 
що має амплітуду падU , і відображеною з амплітудою .відобрU . Ступінь узгодження антени з 
фідерною лінією прийнято характеризують двома параметрами - коефіцієнтом відображення 
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,
Uпад

відобрU
Г =  

та коефіцієнтом стоячої хвилі (КСХ): 

.
min

max

U
U

КСХ =  

З урахуванням вищевказаного можна отримати аналітичний вираз для постійної поши-
рення Г радіохвиль уздовж тунелю: 

,2ln11
21

0 







+=

c
l

l
Г

сγ
γ  

де ωµξγ 000 i=  - постійна поширення радіохвиль у вільному просторі; 

( )030 ωξξσωµγ rcс ii +=  – постійна поширення радіохвиль в матеріалі стінки тунелю, 

та Гн/м;104 1
0

−×= πµ  
ω  – кругова частота; 

сσ , 3rξ , 0ξ  – електрична провідність і діелектрична проникливість матеріалу стінки ту-
нелю. 

В напрямку максимуму випромінювання антени, що має коефіцієнт корисної дії перD  
щільність потоку потужності на відстані R: 

.
4 2R

DР
П перперпер

π
η ⋅⋅

=  

З іншого боку, щільність потоку потужності виражається через діючі значення напру-
женостей електричного дЕ  і магнітного дН  полів, які, в свою чергу, пов'язані між собою хара-
ктеристичним опором вільного простору Z0=120π Ом: 

0

2

Z
Е

НЕП д
дд =⋅= . 

Це дозволяє визначити діюче значення напруженості електричного поля на відстані R: 
 

R
DР

Е перперпер
д

η30
= , 

 
Втрати узгодження приймальної антени визначаються її коефіцієнтом стоячої хвилі, 

втрати у фідері приймального тракту визначаються також, як і в передавальному [6]. Разом во-
ни враховуються введенням коефіцієнта корисної дії приймального фідерного тракту прмη . Тоді 
потужність на вході приймача: 

,
4

2







=

R
FDDРР прмперпрмперперпрм π

ληη  

де прмпер DD , -   відповідно коефіцієнти спрямованої дії передавальної і приймальної 
антен; F  – множник послаблення, що дорівнює: 

.
∂

=
E
EF  

Для забезпечення радіозв'язку в умовах обмеженого простору необхідне дотримання 
двох критеріїв:  

1) викривлення сигналу у процесі поширення не повинні перевищувати допустимої но-
рми,  
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2) має бути забезпечене певне перевищення потужності сигналу над потужністю різного 
роду перешкод на вході приймача, залежне від виду роботи, достовірності та надійності прийо-
му. 

Перша умова обмежує смугу частот невикревленої передачі, тобто швидкість і кількість 
каналів. Нехай вид роботи задовольняє цій вимозі, тобто узгоджений з особливостями способу 
розповсюдження радіохвиль. 

По ряду причин потужність перешкод, а в ряді випадків і потужність сигналу на вході 
приймача, відчувають безперервні безладні зміни у вигляді флуктуацій. Тому при формулю-
ванні другої умови здійснення радіозв'язку доводиться оперувати середніми значеннями поту-
жностей випроміненого сигналу і перешкод Ризл та Рп та враховувати закони їх статистичного 
розподілу: 

nвикр PkP 2= , 

де k - коефіцієнт перевищення напруги, або коефіцієнт захисту, що залежить від виду 
роботи, достовірності та надійності прийому. Величина нP  характеризує мінімальну необхідну 
потужність сигналу на вході приймача, при якій забезпечується прийом з необхідної достовір-
ністю і надійністю. 

У діапазоні коротких і більш довгих хвиль зовнішні перешкоди часто характеризують 
діючою (середньоквадратичною) напруженістю поля перешкод )1(

nE , що відносяться до одини-

чної смуги частот (зазвичай 1 кГц). Величину питомої напруженості )1(
nE  знаходять через пот-

ужність перешкод внP  в антені без втрат, в припущенні, що перешкоди приходять рівномірно з 
усіх напрямів. При цьому ефективна площа антени не залежить від коефіцієнта спрямованості і 
для всіх антен без втрат дорівнює πλ 42=nA . Таким чином: 

.
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З урахуванням співвідношення (2) для мінімальної необхідної потужності сигналу на 
вході приймача можна записати: 
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Множник ослаблення характеризує ослаблення поля радіохвилі E  при поширенні в ре-
альних умовах порівняно з полем свE при поширенні у вільному просторі. 

Прирівнюючи потужність сигналу прмP  на вході приймача величиною нP , можна отри-
мати основне рівняння для розрахунку радіолінії, що зв'язує вигляд і якість роботи з умовами 
розповсюдження і параметрами радіоапаратури: 
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Якщо рівень зовнішніх перешкод великий, а коефіцієнт корисної дії приймального ан-
тенно-фідерного пристрою не занадто малий (режим великих зовнішніх перешкод), то можна 
знехтувати внутрішніми шумами [7]. При цьому рівняння радіолінії приймає вигляд: 

.30 2)1(2
2

прм
nперперпер D

BEk
R
FDP =





η     (3) 
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Ліва частина виразу (3) визначає квадрат напруженості поля, що створюється переда-
вальною антеною, а права частина - квадрат необхідної напруженості Ен поля в пункті прийо-
му: 

перGP
R
FЕ ηперпер30=     (4) 

.)1(

прм
nн D

BkEЕ =  

Таким чином, в режимі великих перешкод умовою здійснення радіозв'язку є: 
.нЕЕ ≥  

Максимальна дальність зв'язку: 

minmax 4 прм

прмперпhvперпер

Р
DDPFR
⋅⋅⋅⋅

=
ηη

π
λ

 
Наведені вище співвідношення дозволяють здійснити моделювання радіотрас в умовах 

обмеженого простору шахтної виробітки з урахуванням перешкод і розробити відповідну вір-
туальну імітаційну модель [8]. 

Наведена математична модель дозволяє проаналізувати характер поведінки розповсю-
дження радіохвиль в умовах шахтної виробітки. Для дослідження напруженості поля сигналу 
на основі співвідношення (4) розроблено аналітичну модель, схему якої наведено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Модель для дослідження напруженості поля 
 
На порт 1 надходить величина множника послаблення, на порт 2 – коефіцієнт спрямова-

ної дії передавальної антени, на порт 3 – коефіціент корисної дії передавальної антени, на порт 
4 – потужність передатчика Р1. 

Для моделювання були обрані наступні дані: 

Таблиця 1. Дані моделювання. 

Параметр f, 
МГц 

FA Dпер, 
дБ 

Dпрм, 
дБ 

αпер, 
дБ/м 

αпрм, 
дБ/м 

lпер, 
м 

lпрм 
м 

Гпер Гпрм Рпер 
Вт 

R, 
м 

B, 
МГц 

Значення 200 50 10 4 0,03 0,06 5 10 0,9982 0,9988 500 50 20 
 
При зміні частоти та потужності передавача було отримано наступні результати: 
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Рис. 2. Графік залежності необхідної напруженості поля та напруженості поля сигналу 

від відстані. 
Як видно із гафіку умова здійснення радіозв’язку з необхідними параметрами якості та 

надійності: нЕЕ ≥  виконується до відстані 55 метрів включно для параметрів f=200 МГц, 
Рпер=500 Вт. А при вихідних параметрах f=200 МГц, Рпер=800 Вт до 68 метрів включно, для 
значень частоти f=400 МГц максимальна відстань становить 65 метрів включно для потужності 
передавача Рпер=800 Вт та 56 метрів включно при Рпер=500 Вт. Для частоти f=2400 МГц при 
Рпер=500 Вт максимальна відстань менша за 50 метрів, при Рпер=800 Вт до 57 метрів включно. 

 
Висновки. Основним завданням розвитку безпроводових систем зв'язку і передачі ін-

формації в умовах підземних виробок шахт є вдосконалення антенно-фідерних пристроїв, які 
дозволять збільшити зону покриття і дальність зв'язку, сформувати канал, в тому числі в умо-
вах криволінійних ділянок і поворотів виробки. При дослідженнях розроблено математичну 
модель розповсюдження радіохвиль в умовах обмеженого простору з урахуванням впливу пе-
решкод. Для математичної моделі визначена умова здійснення радіозв’язку з необхідними па-
раметрами якості та надійності: .нЕЕ ≥  Що дозволяє здійснити моделювання радіотрас в умо-
вах обмеженого простору шахтної виробітки з урахуванням перешкод. На основі математичної 
моделі розроблено субмодель для дослідження напруженості поля. В ході моделювання визна-
чено, що умова здійснення радіозв’язку з необхідними параметрами якості та надійності: 

нЕЕ ≥  виконується до відстані 55 метрів включно для параметрів f=200 МГц, Рпер=500 Вт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ БЕСПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Рассмотрены особенности беспроводной передачи сигналов в сетях специального назначения. 
Описаны основные препятствия внедрения беспроводных технологий в сети специального назначения. 
Приведен математический аппарат передачи радиоволн в подземных условиях, который анализирует 
основные зависимости напряженностей электрического поля, коэффициента полезного действия приём-
ного фидерного тракта от расстояния передачи. Разработана модель для исследования напряженности 
поля, которая дает возможность проанализировать реакцию выходных характеристик при изменении 
мощности передатчика. 

Ключевые слова: сети специального назначения, радиоволны, напряженность электричес-
кого поля, коэффициент полезного действия. 

 
А. Voropaeva, V. Tarasyuk, G. Stupak 
Donetsk National Technical University 

WIRELESS DATA TRANSMISSION FOR SPECIAL PURPOSES TELECOMMUNICATION 
NETWORKS. 

The features of the wireless signal transmission in networks for special purposes. Describes the main 
obstacles to the adoption of wireless technologies in the special-purpose networks. The mathematical apparatus 
of the transmission of radio waves in the underground environment, which analyzes the main dependence of the 
electric field, the efficiency of the receiving feeder system of the distance. A model for the study of the field in-
tensity, which allows the reaction to analyze the change in the output characteristics of the power transmitter. 

Keywords: special-purpose networks, radio frequency electric field efficiency. 
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А.И. СЕРГИЕНКО (канд. техн. наук) 
В.Д. ВОРОБЬЕВ (д-р. техн. наук, проф.) 
Красноармейский индустриальный институт ДонНТУ,г.Красноармейск 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ВЫБРОСООПАСНОГО МАССИВА 

В данной статье рассмотрены горно-геологические условия формирования выбросоопасного 
массива. Проанализированы параметры напряженного состояния,  формирующие полость выброса. 
Представлена математическая модель для определения напряженно-деформированного состояния вы-
бросоопасного массива в местах геологических нарушений. Предлагается метод восстановления текто-
нического давления в области геологического нарушения по амплитуде смещения. Проведены числен-
ные исследования напряженно-деформированного состояния выбросоопасного массива.  Рассмотрена 
роль напряженно-деформированного состояния  углепородного массива в местах тектонических наруше-
ний, а также его влияние на процесс формирования и протекания внезапного выброса угля или породы. 

Ключевые слова: моделирование, внезапный выброс, напряженно-деформированное состо-
яние, геологическое нарушение, выбросоопасный массив. 

Выбросы твердых ископаемых и пород в шахтах и рудниках были и остаются одним из 
самых опасных явлений для жизни подземных рабочих. Внезапный выброс угля и газа, дина-
мическое явление, возникающее вследствие быстрого изменения напряжённого состояния 
насыщенного газом угольного пласта вблизи горной выработки; сопровождается частичным 
или полным разрушением угля, бурным выделением газа и образованием потока угля, взве-
шенного в газе. Характеристикой внезапного выброса является его интенсивность, измеряемая 
количеством выброшенного угля и дальностью его отброса. Количество выбрасываемого угля 
внезапного выброса составляет от нескольких т до тысяч т, а объём выделяющегося газа — от 
нескольких м3 до сотен тысяч м3. Горные выработки при этом заваливаются углём на десятки 
метров и заполняются газом, а в пласте образуется полость или каверна, которая на крутых 
пластах часто имеет грушевидную форму [1]. 

Условия проявления выбросов угля и газа характеризуется сложным комплексом геоло-
гических факторов. Низкая прочность углей, условия образования свободных газов в угольных 
пластах и вмещающих породах  под большим давлением, повышенную напряженность горного 
массива,  образованную геологическим и технологическим фактором. Для объяснения сложно-
го явления внезапных выбросов было предложено несколько гипотез, различавшихся в отно-
шении роли, отводимой газу, давлению горных пород или напряжениям тектонического проис-
хождения внезапных выбросов (рис. 1.) [2].  

Так, например, Арнольд, Одибер, Руфф считали, что газ, заключенный в угле под боль-
шим давлением, при определенных условиях может вызвать внезапное разрушение угля и 
увлечь его с собой при истечении в выработку. Рибер, Ицинский, Морен, Жарлие, Корне счита-
ли, что причиной внезапных выбросов угля и газа является концентрация напряжений вокруг 
горных выработок. Стассар, Лемер, Лалиган и Бубнов рассматривали внезапные выбросы как 
следствие остаточных напряжений тектонического происхождения или разрушение угольных 
пластов в местах геологических нарушений [1].  

Большинство исследователей считают, что основной причиной выброса является пере-
напряженное их состояние [3–6].  

При моделировании выбросов угля на установке неравно-компонентного трехосного 
сжатия, зона разрушения образцов по форме была похожа на полость выброса (рис. 2). Разру-
шенный и отброшенный при моделировании уголь был сильно измельчен [7]. 

Такой режим нагружения образцов угля соответствует условиям при действии тектони-
ческого давления. Следовательно, для исследования напряженно-деформированного состояния 
выбросоопасного массива необходимо учесть тектоническое давление.  

Определим напряженно-деформированное состояние углепородного массива в местах 
тектонических нарушений при пологом залегании угольного пласта и глубине разработки 
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600м. Воспользуемся основными уравнениями равновесия для плосконапряженного состояния, 
уравнения неразрывности деформаций и основными физическими уравнениями для упругой 
среды [8], так как выбросы происходят в средах, склонных к хрупкому разрушению [9]. Между 
слоями пород и на разрезе тектонического нарушения задаем граничные условия контакта с 
коэффициентом сухого трения пород [10]. Расчет будем производить методом конечных эле-
ментов с использованием программного обеспечения ANSYS [11].  

 

 

Рис. 1. Распределение выбросов угля и газа на шахте «Коммунист Новая» (пласт 
Hg 2 ): 1 

– надвиги и сбросы; 2 – мелкие тектонические нарушения; 3 – отработанное пространство; 4 – 
выбросы угля и газа; 5 – изогипсы пласта. 

 

 
Рис. 2. Характер разрушения угля при моделировании выбросов. 
 
Для того чтобы определить действующие напряжения в районе геологического наруше-

ния необходимо задаться начальными краевыми условиями нагружения модели (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель для определения напряженно-деформированного состояния слоистого 

углепородного массива в местах с тектоническим нарушением; цвет: желтый – песчаник, ко-
ричневый – сланец песчаный, черный – уголь. 

 
Предлагается метод восстановления тектонического давления в области геологического 

нарушения по амплитуде смещения (рис. 4).  

 
Рис. 4. Сместитель (f-f) геологического нарушения с амплитудой разрыва (h1). 
 
Необходимо задать прилегающие породы и угол наклона сместителя, т.е. геометриче-

ская модель тектонического нарушения должна соответствовать натуре. По оси y задаем вели-
чину нагрузки равную величине вертикального напряжения, действующего на заданной глу-
бине, а величину бокового давления по оси x, которое соответствует тектоническому, необхо-
димо установить опытным путем. При действии бокового давления, в несколько раз превыша-
ющее вертикальное, происходит скольжение пород в области сместителя. Зная величину ам-
плитуды смещения по данным геологического прогноза,  подбираем величину тектонического 
давления, так чтобы амплитуды модели и натуры совпали. При совпадении амплитуд, считаем, 
что в данной области геологического нарушения (в данном случае взбросе) действуют установ-
ленные тектонические силы. После чего исследуем напряженно-деформированное состояние в 
области тектонического нарушения. 

Краевые условия нагружения модели составили 15−=yσ  МПа, и установленное боко-

вое тектоническое давление 70−=xσ  МПа. При таком нагружении амплитуда смещения на 
сместителе составила 0,45 м, что соответствует натурным. 
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 Горизонтальные нормальные напряжения изменяются в пределах от –20 до –146 МПа 
(рис. 5). Для осевых нормальных напряжений знак «минус» означает – сжатие, знак «плюс» – 
растяжение.  

 
Рис. 5. Горизонтальные напряжения в области геологического нарушения. 
 
Максимальные вертикальные напряжения в области геологического нарушения 

3.77max −=yσ МПа (рис. 6). Максимальный коэффициент концентрация вертикальных напря-

жений в области сместителя составил  1.5
15

3.77
==k . 

Со стороны лежачего крыла геологического нарушения наблюдаем сжимающие верти-
кальные напряжения, а со стороны висячего крыла – растягивающие вертикальные напряжения 
до +17 МПа, если откинуть влияние граничных условий модели. 

 
Рис. 6. Вертикальные напряжения в области геологического нарушения. 
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Касательные напряжения изменяются в пределах от -32,3 до +18,5 МПа и формируют 
область грушевидной формы с величиной касательных напряжений  до 21 МПа (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Касательные напряжения в области геологического нарушения. 
 Контактное давление в массиве пород достигает 78,3 МПа, а максимальное контактное 

давление на сместителе достигает 141 МПа (рис. 8).  

 
Рис. 8. Контактное давление в области геологического нарушения. 
 
Таким образом, полученные величины напряжений в области геологического наруше-

ния, вполне соответствуют режиму нагружению образцов при лабораторных исследованиях, 
что влияет на вероятность возникновения выбросоопасной ситуации. Предлагаемый метод по 
восстановлению величины тектонического давления, позволяет оценить напряженно-
деформированное состояние в области тектонических нарушений. 
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О.І. Сергієнко, В.Д. Воробйов 
Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ 

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖНО-ДЕФОРМОВАННОГО СТАНУ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНО-
ГО МАСИВУ 

У даній статті розглянуто гірничо-геологічні умови формування викидонебезпечного масиву. 
Проаналізовані параметри напруженого стану,  що формують порожнину викиду. Представлена матема-
тична модель для визначення напружено-деформованого стану викидонебезпечного масиву у місцях гео-
логічних порушень. Пропонується метод відновлення тектонічного тиску в області геологічного пору-
шення по амплітуді зсуву. Проведені чисельні дослідження напряжено-деформованого стану  викидоне-
безпечного масиву. Розглянута роль напружено-деформованого стану  вуглепородного масиву у місцях 
тектонічних порушень на процес формування та протікання раптового викиду вугілля або порід. 

Ключові слова: моделювання, раптовий викид, напружено-деформований стан, геологічне 
порушення, викидонебезпечний масив. 

 
A.I.Sergienko, V.D. Vorobiov 
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NUMERICAL MODELLING OF THE IS INTENSE-DEFORMED CONDITION EMISSION OF THE FILE 
OF MUCKS DANGEROUS ON EMISSION 

In given article geological conditions of formation of an outburst-prone massif are considered. The pa-
rameters of an intense condition forming outburst cavity are analyses. The mathematical model for definition of 
the is intense-deformed condition of an outburst-prone massif in places of geologic failures is presented. The 
method of restoration of tectonic pressure in the field of geologic failure on amplitude of displacement Is of-
fered. Numerical researches of the is intense-deformed condition of an outburst-prone massif are carried out. The 
role of the is intense-deformed condition coal and a rock mass in places of tectonic disturbances, and also its 
influence on process of formation and course of a sudden outburst of coal or soil is considered. 

Keywords: modeling, the sudden emission, the is intense-deformed condition, the geological in-
fringement, a dangerous array on emission. 

 

75



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 
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В.К. КОСТЕНКО (д-р.техн.наук, проф.) 
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ 

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ РЯТУВАЛЬНИКІВ ВІД 
ТЕПЛОВОГО УРАЖЕННЯ 

Статистичний аналіз пожежної обстановки в Україні протягом останнього десятиріччя. Огляд іс-
нуючих засобів зниження негативного впливу тепла на рятувальників. Недостатні допустимі рівні темпе-
ратури оточуючого середовища та інтенсивності теплового опромінювання визначають невелику трива-
лість роботи в зонах теплового враження. Схема розподілу теплової енергії в системі «пожежа –засоби 
протитеплового захисту – рятувальник» при проточної схемі охолодження. Якісний аналіз видів негати-
вного впливу на рятувальників в зоні теплового враження та класифікація основних способів їх локаліза-
ції. Перспективу має комбінований засіб, що передбачає поєднання відбиваючого проміні покриття з 
виносом теплоти холодоносієм з підоболонкового простору.  

Ключові слова: зона теплового ураження, теплові промені, кондукція, термодинамічна 
конвекція, засоби протитеплового захисту. 

 
Актуальність. Статистика надзвичайних ситуацій в Україні свідчить, що пожежі є най-

більш розповсюдженим і найчастішим їх видом. Протягом 2005-2014 рр. простежують тенден-
цію до зростання щорічної кількості пожеж (рис 1,а), щоправда загальна кількість травмованих 
при цьому людей скоротилась майже вдвічі, але, на жаль, число смертельних випадків зменши-
лось лише, приблизно, на чверть і стабілізувалось протягом останніх років (рис.1.б). Це свід-
чить про де яки успіхи в підвищенні оперативної виучки особового складу і удосконаленні 
управління підрозділами ДСНС. Однак відсутність на оснащенні підрозділів нових технічних 
засобів визначає неприпустимо високі показники травматизму в тому числі серед рятувальни-
ків.  

Серед показників, що визначають травматизм особового складу ДСНС при ліквідації 
джерел горіння, є теплові враження, таки як опіки, перегрів організму, втрата свідомості, теп-
лові удари. Чинником, якої визначає наявність такого роду травм є недостатній, на наш погляд, 
рівень захисної дії існуючих на оснащенні підрозділів протитеплових засобів (ПТЗ), яки не до-
зволяють ефективно виконувати пошуково-рятівні операції в зонах високих температур.  

  
а) б) 

Рис.1. Динаміка пожеж в Україні (а) та травматизму на них (б) загального (сполошна) і 
смертельного (пунктир)  

 
Дальньою межею зони теплового впливу за інтенсивністю променистого теплового по-

току запропоновано приймати таке видалення від зони горіння, де променисте тепло, впливаю-
чи на незахищені частини тіла людини (обличчя, руки) викликають болюче відчуття не миттє-
во, а через проміжок часу, сумірний з оперативним часом, т .е. часом, необхідним для активно-
го впливу пожежного, збройного засобами гасіння, на основні параметри пожежі. Чисельну ве-
личину цього часу рекомендовано визначати експериментально на характерних реальних по-
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жежах. При інтенсивності опромінення 560…1050 Вт/м 2 настає межа переносимості. При зов-
нішніх пожежах (наприклад, горіння штабелів лісоматеріалів) така інтенсивність спостерігаєть-
ся на відстані 30…40м. На більш близьких відстанях (10…15м), де ствольщикам необхідно 
працювати, інтенсивність випромінювання перевищує 4200-5600 Вт/м2. У таких умовах рятів-
ник повинен працювати в індивідуальних засобах захисту від теплового випромінювання. 

У будівлях для внутрішніх пожеж при середньої інтенсивності їх розвитку та сучасному 
оснащенні рятівника (наприклад, потік тонкорозпорошеної води з доданням змочувача) цей час 
умовно можна прийняти рівним 15с. Тоді, за експериментальними даними, за дальню межу зо-
ни теплового впливу запропоновано умовно прийняти інтенсивність променистого потоку при-
близно 3500 Вт/м2. 

Основні види оперативних дій в зонах теплового враження це: розвідка аварійного об'є-
кту та евакуація людей що застигнуті аварією; гасіння джерел горіння; локалізація пожежі 
шляхом охолодження сусідніх об'єктів що нагріваються. Найчастіше ці дії виконують за допо-
могою засобів водяного або пінного пожежогасіння. Для виконання робіт з відключення пош-
коджених апаратів і трубної арматури рятувальникам також доводиться входити в зону впливу 
високих температур. У ряді випадків для проведення рятувальних робіт, подачі засобів гасіння, 
управління процесами повітрообміну на пожежі необхідно проводити роботи з розкриття конс-
трукцій. Тривалість такого виду робіт не може складати кілька секунд, як це зазначається в ха-
рактеристиках на окремі види ПТЗ.  

Тому дослідження в області розробки і вдосконалення спеціальних ПТЗ рятувальників, 
яки забезпечували би безпеку особового складу підрозділів в умовах високих ерготермічних 
навантажень є актуальним завданням. 

Результати аналізу останніх досліджень і публікацій. Згідно вимог нормативних до-
кументів  існують наступні види ПТЗ [1]. 

Захисний одяг пожежника-рятівника загального призначення призначений для захисту 
його шкірного покриву (за винятком голови, кистей рук і ступень ніг), за помірними темпера-
турою навколишнього середовища та теплового випромінювання, короткочасної дії полум‘я 
(помірна температура – від мінус 40 до 185оС, помірне теплове випромінювання – з поверхне-
вою густиною потоку не більше 7 кВт/м2 , короткочасна дія полум‘я – тривалістю не  
більше 10 с).  

Захисний одяг пожежника-рятівника спеціального призначення що використають за ви-
сокої температури навколишнього середовища та теплового випромінювання, помірної та три-
валої дії полум‘я (висока температура – від 185оС до 300оС, підвищене теплове випромінюван-
ня – з поверхневою густиною потоку від 7 кВт/м2 до 25 кВт/м2, інтенсивне теплове випромі-
нювання – з поверхневою густиною потоку понад 25 кВт/м2 , помірна дія полум‘я – тривалістю 
від 10 до 20 с, тривала дія полум‘я – тривалістю понад 20 с).  

В усіх типах ПТЗ, що знаходяться на оснащенні ДСНС, використовується принцип па-
сивного теплового захисту, який здійснюється шляхом застосування матеріалів з низькою теп-
лопровідністю і високою теплоємністю без забезпечення знімання тепла холодоносіями з при-
мусовою циркуляцією. При щільності теплового потоку до 40 кВт/м2 термін захисної дії скла-
дає, с: "Індекс-1" – 30; ТВК – 120; "Індекс-1200" – 600 [1]. 

В даний час для ведення аварійно-рятувальних робіт в умовах нагріваючого мікрокліма-
ту підземних виробок гірничорятувальники застосовують ПТЗ з активним зніманням тепла (ти-
поряд курток та костюмів), тобто, з локально розташованими у внутрішньому просторі одежі 
водо - крижаними охолоджуючими елементами, знімання тепла з яких відбувається за рахунок 
конвекції і випромінювання [2,3]. Для їхнього заморожування, зберігання і доставки до місця 
ведення робіт необхідно застосовувати морозильні установки, у тому числі пересувні азотні, 
переносні і пересувні теплоізолюючі контейнери [4]. 

Розроблені протитеплові костюми з подібним охолодженням для гасіння на поверхні 
пожеж з високим променистим потоком [5] не знайшли практичного застосування, у зв'язку з 
великими матеріальними витратами на обслуговування. 

На даний час в усіх типах захисного одягу пожежних від підвищених теплових потоків 
використовується принцип пасивного теплового захисту, який заснований на застосуванні ма-
теріалів з низьким значенням коефіцієнту теплопровідності та високою теплоємністю. Це не 
дозволяє забезпечити стабільний захист людини та цілісність ПТЗ.  
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Ціллю даної роботи є на основі якісного аналізу можливих варіантів захисту пожежних 
від дії теплових факторів пожежі обґрунтувати шляхи створення надійних засобів протитепло-
вого захисту яки дозволять суттєво підвищити ефективність гасіння потужних джерел пожежі і 
одночасно зменшити небезпеку травматизму рятувальників.  

Результати досліджень. Навколо джерела горіння утворюється зона теплового ураження, 
в якої умови праці не відповідають вимогам безпеки (рис.2). Чинниками нагріву виступають 
інфрачервоні промені від фронту горіння, а також гарячи гази і пари що утворюються внаслідок 
реакції окислення горючої речовини [6,7]. Похідним є конвекційний потік повітря внаслідок 
нагріву променями поверхні ґрунту або споруджень на поверхні. На розподіл продуктів горіння 
та нагрітих повітряних мас значний вплив оказує вітер.  

Таким чином, негативними факторами є ІЧ промені, а також гарячі гази і повітря. При 
високих рівнях теплового випромінювання зони теплового впливу мають таки розміри та інте-
нсивність, що не рідко не дозволяють ефективно застосувати сучасні засоби гасіння пожеж. 

 

 
Рис. 2. Схема аварійних робіт в зоні 

теплового ураження біля джерела горіння: 
1 – рятувальник;  
2 – засіб протитеплового захисту;  
3 – півсфера дії засобів гасіння; 
4 – джерело пожежі;  
5 – зона теплового ураження; 
6 – напрямок вітру. 

 
Для забезпечення ефективної роботи в зоні теплового ураження використовують засоби 

ПТЗ які є захисною оболонкою для людини. Умовно можна уявити систему (рис.3) «пожежа – 
ПТЗ – рятувальник» (надалі – «система»).  

 
Рис.3. Схема розподілу теплової енергії в системі «пожежа – ПТЗ – рятувальник»: Tkf, 

Tkb – температури відповідно у оточуючому середовищі і просторі під костюмному; qif, qib – 
потоки ІЧ променів відповідно від пожежі та тіла рятівника; qkf, qkb – конвекційні потоки повіт-
ря відповідно від нагрітої оболонки ПТЗ та у внутрішньому просторі костюму; 1,2,4,5 – як  
на рис.2 

 
В системі існують два основних ІЧ-радіаційних теплових потоки, один у вигляді проме-

нів від пожежі qif , а інший - від тіла рятувальника qib. Вектори потоків спрямовані назустріч 
один одному, вони перетворюються в теплоту на зовнішньої та нутряної поверхнях ПТЗ.  

Від нагрітої зовнішньої оболонки ПТЗ ініціюється термодинамічна конвекція qkf за ра-
хунок якої здійснюється винос нагрітим повітрям теплоти від системи. Величина конвекційно-
го переносу тепла визначається різницею температур між поверхнею ПТЗ та оточуючого повіт-
ря Tkf. Променеві потоки несуть основну енергетичну складову при нагріві зовнішньої поверхні 
ПТЗ, яка визначає стійкість матеріалу з якого вона виготовлена. Конвекційна складова забезпе-
чує всебічний зовнішній підогрів «системи».  

Крім того між тілом і ПТЗ є простір в якому утворюються конвекційні потоки qkb за ра-
хунок випаровування вологи з поверхні шкіри та нагріву ІЧ випромінюванням нутряної повер-
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хні ПТЗ. Ця теплота накопичується у внутрішньому просторі костюму що веде до підвищення 
температури Tkb та нагріву тіла рятувальника. 

В тих випадках, коли рятувальник попадає в зону відкритого полум’я можливий безпо-
середній (кондуктивний) нагрів оболонки ПТЗ.  

Виходячи з аналізу якісного стану системи «пожежа – ПТЗ – рятувальник» вдалось 
скласти класифікацію негативного впливу пожежі на людину (табл.1) та можливих шляхів про-
тидії їм. 

Таблиця1. Види теплового впливу пожежі на рятувальникыв та основны засоби 
протидії їм 

Види теплового впливу на пожежних та їх основні характеристики 
Радіація  

(променисте нагрівання) 
Термодинамічна конвекція Кондукція 

Шляхи протидії нагріву 
Відбиття теплового потоку Теплова ізоляція від зовніш-

ньої середи 
Застосування теплостій-ких 
матеріалів оболонок 

Зменшення опромінюваної 
поверхні 

Обдув поверхні що нагріва-
ється 

Використання охолод- жую-
чих елементів 

Зменшення експозиції Зрошення поверхні що нагрі-
вається 

Застосування проточного 
холодоносія 

Екранування Випаровування рідини з по-
верхні 

Використання кріогенних за-
собів 

 
Розглянемо критично дяки з вказаних шляхів.  
Радіаційне (променеве) нагрівання.  
- Для зменшення променевого теплового навантаження забезпечують відбиття променів 

шляхом надання зовнішньої поверхні ПТЗ низького коефіцієнту чорноти наближаючи її вид до 
дзеркального. При цьому спрямоване на рятувальника випромінювання розсіюється в оточую-
чому середовищі, зменшуючи нагрівання системи. 

- Як що поверхня, на яку діють промені, розташована під кутом до вектора випроміню-
вання, нормаль її площі зменшується відносно променевого потоку, це дозволяє зменшити на-
грів рятувальника, розміщуючи його боком до джерела горіння. 

- Скорочення часу опромінювання поверхні, натурально, зменшує нагрів підверненої 
цьому поверхні ПТЗ. Доцільно періодично розгортати рятувальника іншим боком до джерела 
горіння,чим досягається скорочення променевої експозиції і загального нагріву системі. 

- Встановлення на шляху ІЧ променів додаткового екрану призводить до поглинання 
енергії цією перешкодою і захист від неї системи. 

Термодинамічна конвекція. 
- Розповсюдженим засобом є створення надійної теплоізоляції між зовнішньої середою 

та тілом рятівника. При відносно невеликих променевих потоках від пожежі теплота, що утво-
рюється на оболонці ПТЗ видаляється конвекційними потоками і не достає до тіла пожежного. 
Однак, інтенсивне випромінювання проникає крізь теплозахист, а також нагріває поверхневий 
шар оболонки ПТЗ до температури термодеструкції. 

- Як вже було вказано, конвекційний теплообмін обумовлений різницею температур між 
поверхнею ПТЗ (зовнішню або нутряної) та оточуючого повітря. Тому дії, спрямовані на зни-
ження температури поверхні, таки як обдув її охолодженім повітрям або водою, різко зменшу-
ють нагрівання системи за рахунок виносу тепла з поверхні. 

- Додатковий ефект охолодження отримують при використанні води для охолодження 
поверхонь, що нагріваються. За рахунок поглинання енергії в процесі випаровування (так звана 
скрита теплота пароутворення) існує затримка розігріву покритої рідиною поверхні.  

- Другій напрямок зменшення конвекційного процесу це охолодження взаємодіючого з 
системою. повітря. Це можна забезпечити шляхом охолодження водою або піною оточуючої 
рятувальника площі, яку нагрівають промені від пожежі. Охолодження зовнішнього середови-
ща не стосується напряму питання що розглядаємо. Що стосується внутрішнього простору кос-
тюму, таки технічні питання розглянемо нижче. 
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Кондуктивний нагрів.  
- При значних теплових навантаженнях, таких як безпосередній контакт з полум’ям, ви-

користовують для виготовлення зовнішніх оболонок ПТЗ матеріали яки мають високу темпера-
туру термодеструкції. Це дозволяє забезпечити цілісність протитеплового одягу при короткоча-
сної дії фронту горіння, але не захищає від нагріву тіло пожежного.  

- Забезпечення комфортних умов роботи рятувальника досягають використовуючи охо-
лоджуючи елементи (ОЕ) різного виду. Відомі хімічні елементи в яких низка температура дося-
гається при ендотермічної реакції двох речовин, застосовуються розплави солей що мають ви-
соку теплоємність, найбільш поширені водо-крижані ОЕ,. Недоліком такого технічного рішен-
ня є малий ресурс холоду, що вимагає перезарядки ОЕ в процесі роботи. Однак, для цього пот-
рібно мати холодильні установки, транспортні контейнери-термоси, резервну кількість елемен-
тів, що пов’язане з суттєвими витратами, в тому числі зайві, в період коли пожеж немає. 

- Більш раціональним уявляється застосування охолоджуючих пристроїв з циркуляцією 
холодоносія. Автономні пристрої, в яких реалізується охолодження теплоносія за рахунок фа-
зових перетворень, мають декілька більший ресурс для охолодження тіла рятувальника, але що 
до захищення поверхневих шарів ПТЗ цій ресурс недостатній внаслідок обмеження маси при-
строю. 

- На відміну від циркуляційних автономних схем теплообміну більш перспективними 
уявляються пристрої з проточним рухом охолоджуючої речовини. Так у гірництві та металургії 
запропоновані засобі з повітряним холодоносієм що подають від магістралей стиснутого повіт-
ря. Таки технічні рішення непридатні при гасінні пожеж. Але для виконання певних оператив-
них дії, таких як розвідка, подавання вогнегасних речовин до джерела горіння, охолодження 
об’єктів при локалізації пожежі та деяких інших, що виконують в зонах теплового ураження із 
засобами для подавання води або піноутворюючих розчинів такій підхід представляється доці-
льним. В такому випадку система «пожежа –ПТЗ – рятувальник» буде виглядати наступним 
чином (рис.4). Теплова енергія що поступає до системи від пожежі і тіла рятувальника не нако-
пичується на поверхні оболонки та в просторі в середині ПТЗ, а виноситься з неї потоком холо-
доносія qt. Така схема теплообміну не має ресурсних обмежень і дозволяє суттєво збільшити 
показників захисту рятувальників та зовнішніх оболонок ПТЗ. 

 
Рис.4. Схема розподілу теплової енергії в системі «пожежа –ПТЗ – рятувальник» з про-

точним рухом теплоносія: qt,- потік енергії що виносить теплоносії; 7 – канал руху теплоносія; 
інші позначення як на рис.3 

 
- Для важких теплових умов запропоновані ПТЗ в яких використані кріогенні пристрої. 

Застосування скраплених газів дозволяє суттєво збільшити ресурс джерел холоду що носять 
рятувальники, але обслуговування таких конструкцій потребує спеціальних знань, мір безпеки, 
складного допоміжного обладнання набагато дорожчого ніж при використанні охолоджуючих 
елементів.  

Короткий якісний аналіз існуючих та перспективних засобів проти-теплового захисту 
пожежних дозволив встановити що майже всі з них мають певні обмеження: експлуатаційні, 
ресурсні, масово-габаритні, цінові, тощо. Знизити негативний вплив тепла, з урахуванням об-
межень, можливо шляхом створення спеціалізованих ПТЗ з використанням комбінацій способів 
протидії тепловому впливу. Наприклад, відбиття теплового потоку підходить до більшості за-
собів проти теплового захисту, однак, його універсальність не є панацеєю при дії інтенсивного 
випромінювання, тому його слід доповнювати, наприклад, охолоджуючими елементами. 

Доцільним, на наш погляд, є розроблення костюма з кондуктивним зніманням тепла 
проточною водою, яка широко використовується пожежними для гасіння пожеж. Це дозволяє 
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позбавитися ресурсного обмеження при виконанні основних оперативних дії, а саме розвідки, 
гасіння пожежі, охолодження об’єктів що знаходяться під загрозою займання. 

При виконанні інших видів оперативних дії, наприклад в заповнених гарячими газами 
приміщеннях де нема значних випромінювань від джерел горіння, достатньо таких що зараз є 
на оснащенні ДСНС теплоізольованих ПТЗ. 

Рекомендації до подальшого використання отриманих результатів.  
Отримані результати якісного аналізу існуючих та можливих способів зниження негати-

вного теплового впливу на рятівників вказали на доцільність створення перспективних ПТЗ 
спеціалізованих до конкретних оперативних дії, насамперед для роботи в важких ерготерміч-
них умовах. Раціональним є розробка комбінованих засобів, яки поєднують дві або більше спо-
соби зниження теплового впливу. Перспектива, на наш погляд, за комбінованими засобами яки 
не мають суттєвих ресурсних та цінових обмежень. Конструювання ПТЗ слід базувати на попе-
редніх розрахунках, що повинні основуватись на запропонованих схемах розподілу теплоти в 
системі «пожежа – ПТЗ – рятувальник». 

Висновки. 
Результати статистичного аналізу показали що пожежна обстановка в Україні протягом 

останнього десятиріччя має тенденцію до росту. Значна кількість теплових травм, в тому числі 
серед пожежних (опіки, втрата свідомості, теплові вдари и навіть смерть), свідчать про недо-
статній рівень їх протитеплового захисту. 

Огляд існуючих засобів зниження негативного впливу тепла на рятувальників свідчить 
що недостатні допустимі рівні температури оточуючого середовища та інтенсивності теплового 
опромінювання визначають невелику тривалість роботи в зонах теплового ураження. Це не дає 
змоги ефективно ліквідувати джерела горіння, вести розвідку, охолоджувати об’єкти що нагрі-
ваються від пожежі. 

Доповнено схему розподілу теплової енергії в системі «пожежа –ПТЗ – рятувальник» 
при проточної схемі охолодження. З ціллю обґрунтування шляхів удосконалення засобів проти 
теплового захисту проведено якісний аналіз видів негативного впливу на рятувальників в зоні 
теплового ураження та надана класифікація основних способів їх локалізації. 

Виходячи з існуючих обмежень по масі, габаритам, вартості, доступності та ін. перспек-
тиву має комбінований засіб, що передбачає поєднання відбиваючого проміні покриття з вино-
сом теплоти холодоносієм з підоболонкового простору. При цьому доцільно в якості холодоно-
сія використовувати воду або піноутворюючий розчин яки використовують для гасіння пожежі. 
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В.К. Костенко  
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ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТЫ СПАСАТЕЛЕЙ ОТ ТЕПЛОВОГО ПО-
РАЖЕНИЯ 

Статистический анализ пожарной обстановки в Украине в течение последнего десятилетия. Об-
зор существующих средств снижения негативного воздействия тепла на спасателей. Недостаточные до-
пустимые уровни температуры окружающей среды и интенсивности теплового облучения определяют 
небольшую продолжительность работы в зонах теплового поражения. Схема распределения тепловой 
энергии в системе «пожар – противотепловые средства - спасатель» при проточной схеме охлаждения. 
Качественный анализ видов негативного воздействия на спасателей в зоне теплового поражения и клас-
сификация основных способов их локализации. Перспективу имеет комбинированное средство, предус-
матривающий сочетание отражающего лучи покрытия с выносом тепла хладоносителем из подоболочеч-
ного пространства. 

Ключевые слова: зона теплового поражения, тепловые лучи, кондукция, термодинамичес-
кая конвекция, средства противотепловой защиты. 

 
V. Kostenko 
Donetsk National Technical University  

JUSTIFICATION OF WAYS TO ENHANCE THE PROTECTION FROM THE HEAT OF RESCU-
ERS 

Results of statistical analysis showed that the fire situation in Ukraine over the past decade has tended to 
growth. A large number of heat-related injuries, including among fire (burns, loss of consciousness, thermal 
stripes and even death) show an insufficient level of protection protyteplovoho. The aim of this work is based on 
qualitative analysis of possible options for fire protection from the effects of thermal factors justify a fire ways to 
create reliable means of protection worms will significantly increase the effectiveness of fire extinguishing 
powerful sources at the same time reduce the risk of injury rescuers. Review existing means of reducing the 
negative impact of heat on rescue points out that insufficient levels of permissible ambient temperature and the 
intensity of the heat radiation of short duration determined in the areas of thermal impression. This makes it 
difficult to effectively eliminate sources of combustion, conduct reconnaissance, cool objects that are heated by 
fire. Updated scheme of distribution of thermal energy in the "fire - means warm protection - lifesaver" when 
running the cooling circuit. Aiming study ways of improving the means of protection against the heat conducted 
qualitative analysis of the types of negative impacts on rescue workers in the area of thermal experience and 
provided the basic classification methods of localization. Based on existing restrictions on weight, size, cost, 
availability, and so on. the prospect of a combined tool that provides a combination of reflective beam coating 
with the removal of heat from the coolant pidobolonkovoho space. It is helpful to use as coolant water or foam 
solution yaks used to extinguish the fire. 

Keywords: thermal destruction zone, heat rays konduktion, thermodynamic convection, means 
warm protection. 

 
 

82



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 
 

УДК 621.3:622:519.24 

Б.Б. КОБЫЛЯНСКИЙ (канд. техн. наук, доц.)  
Учебно-научный профессионально-педагогический институт Украинской инженерно-
педагогической академии, г. Харьков 
А.Г. МНУХИН (д-р. техн. наук, проф.) 
Запорожская государственная инженерная академия, г.Запорожье 

 
ОЦЕНКА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЭРГАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

 
В работе рассмотрены производственные комплексы, в том числе и вся шахта, с позиции „чело-

век-машина-среда”. Что дало возможность на основании единой методологии провести оценку ее без-
опасных свойств с последующим нормированием требуемых вероятностей нормальной или безаварий-
ной работы всей шахты в целом с учетом действий обслуживающего персонала и влияния окружающей 
среды. Также была разработана методология оценки возможной аварийности и выполнены на ее основе 
расчеты, обеспечивающие оптимальный выбор последовательностей действий по ее предупреждению. 

Ключевые слова: методы регрессионного анализа, анализ безопасности, сложные эргатиче-
ские системы. 

 
Ряд крупных аварий с тяжелыми последствиями, случившихся на шахтах Украины за-

ставляет вновь и вновь возвратиться к анализу произошедшего с разных позиций, используя 
различные методы и подходы. Термины «анализ риска» и вытекающий из него «оценка риска» 
пока еще, к сожалению, мало известны отечественным специалистам, хотя именно на них и ба-
зируются критерии надежности и требования безопасности к сложным эргатическим системам. 

Численный анализ безопасности сложных многофункциональных систем был введен в 
практику после ряда катастрофических аварий. Ссылаясь на различные источники [1, 2], можно 
считать, что как у нас, так и за рубежом общественность не выражает чрезмерной озабоченно-
сти при наличии риска от 10-6 в год и менее, и поэтому редко применяются меры для его после-
дующего снижения.  

Рассматривая что связывает между собой все крупные последние аварии на шахтах, 
представим саму шахту, как сложную эргатическую систему типа «человек – машина – среда». 
Известно, что подавляющее большинство аварий связано с газом, иногда отравлением, но чаще 
со взрывом его или пылевоздушной смеси. 

 Дальнейший анализ показывает, что процесс аварии достаточно крупного масштаба яв-
ляется составным, состоящим, по крайней мере, из двух частей таких, как человек - машина и 
машина - среда. Причем человеческий фактор в прямом или косвенном виде (состояние обору-
дования) присутствует практически во всех случаях. Поскольку вторым по значимости факто-
ром является оборудование (его состояние), то из изложенного следует, что в настоящее время 
имеются пути снижения аварийности на шахтах, в том числе опасных по газу или пыли, путем 
соответствующей подготовки персонала и обеспечения соответствующего состояния горно-
шахтного оборудования. 

Попытки оценки безопасных свойств, если не в целом шахты, а хотя бы некоторых её 
элементов, делались и ранее, в частности применительно к системам подземного электроснаб-
жения [3, 4], методами планирования режима обслуживания горно-шахтного оборудования [5], 
а также состояния горного массива, т.е. непосредственно окружающей среды [6]. 

Именно эти работы и послужили основой нового научного направления, которое позво-
лило, в конечном счете, установить численное взаимоотношение между составляющими частя-
ми угольной шахты, опасной по газу или пыли, как эргатического объекта типа «человек – ма-
шина – среда». Работы эти, как вытекает из анализа прилагаемых копий источников, были 
начаты еще в 90-х годах в МакНИИ и позднее в УНППИ УИПА. 

Первоначально при исследовании сложных систем, в том числе и угольных шахт, без-
опасную работу в определенный момент отождествляли с надежностью. Однако впоследствии 
была выявлена неправомерность такого отождествления. Если в теории надежности внимание в 
основном уделяется технике, что главным объектом безопасности системы, в том числе уголь-
ной шахты, является человек. Так, в [7] дано определение безопасности как состояния условий 
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труда, при котором отсутствует производственная опасность. Известно, что основное понятие 
надежности – отказ, а безопасности – авария. Характерно, что отказ является одним из источ-
ников аварий, однако не каждый отказ, а только аварийный.  

 На основании [8] рудничное оборудование целесообразно объединить в следующие 
группы, расположенные по степени их влияния на безопасность и надежность шахты: 

– элементы, обеспечивающие выполнение поставленной производственной задачи, т.е. 
надежность (выключатель, вентилятор, насос, механизированный комплекс); 

– элементы, не имеющие решающего значения для обеспечения безопасности и на-
дежности (двойная индикация, местное освещение и др.). 

Угольная шахта с учетом взаимодействия обслуживающего персонала, оборудования и 
среды на основании [9] может быть представлена как соответствующая схема последователь-
ностей событий и состояний (рис. 1.1). Таким образом, нормальное функционирование шахты 
как системы «человек-машина-среда» определяется взаимодействием персонала, оборудования 
и среды, которые соответственно характеризуются работоспособностью, исправностью и опти-
мальностью. В зависимости от поддержания на должном уровне указанных параметров в си-
стеме будет осуществляться нормальная работа, безаварийная работа или возникнет авария.  

Как видно из рисунка 1, нормальная работа шахты может быть определена как работа 
при исправном оборудовании, расположенном в нормальной среде, и отсутствии, по крайней 
мере , аварийных ошибок обслуживающего персонала. Локальные и функциональные ошибки в 
этих условиях не нарушают нормальной работы шахты в целом. Вероятность указанных выше 

режимов может быть записана соответственно как 
4
Н

3
Н

2
Н

1
Н Р,Р,Р,Р . 

Соответствующие вероятности указанных режимов могут быть записаны как 
5
Б

4
Б

3
Б

2
Б

1
Б Р,Р,Р,Р,Р  и 

6
БР . Авария же наступает в тех случаях, когда шахта не поддается 

воздействию, т.е. находится в пораженном состоянии (вероятность такого  
явления РА). 

Анализируя поведение рассматриваемой шахты в реальных условиях, исходя из техни-
ческих соображений, можно сделать вывод о независимости рассматриваемых событий, кото-
рые образуют полное множество, определяющее конкретную ситуацию. Далее, обозначая через 
Рi соответствующие вероятности i-того события, можно записать [1]: 

 

 

1.=Р+Р+Р
;1=Р+Р+Р

1=Р+Р
;1=Р+Р

;1=Р+Р
;1=Р+Р+Р
;1=Р+Р+Р

211918

171615

1312

1110

98

543

721

                                                       (1) 

 
Далее на основании результатов обследования состояния оборудования и персонала, об-

служивающего его, а также анализа среды (горно-геологических условий) конкретного пред-
приятия определяются указанные выше вероятности соответствующих состояний эксплуатации 
и прогнозируется поведение шахты, как эргатической системы. 

Обнаружение повышенных значений вероятностей возникновения нежелательных явле-
ний, например, аварийных ошибок Р5, дефектов Р10 или аварийных ситуаций Р14 указывает на 
необходимость соответствующего усиления контроля за подготовкой персонала, своевремен-
ной организации ремонтов дефектного (или отказавшего) оборудования или подготовки орга-
низационно-технических мероприятий, направленных на локализацию аварийной ситуации, т.е. 
приняия необходимых мер в соответствующих направлениях. 
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Рассмотрение любых производственных комплексов, в том числе и всей шахты, с пози-

ции „человек-машина-среда” дает возможность на основании единой методологии провести 
оценку ее безопасных свойств с последующим нормированием требуемых вероятностей нор-
мальной или безаварийной работы всей шахты в целом с учетом действий обслуживающего 
персонала и влияния окружающей среды.  

Представленная методология оценки возможной аварийности и выполненные на ее ос-
нове расчеты, обеспечивает оптимальный выбор последовательностей действий по ее преду-
преждению, тем не менее обладают одним существенным недостатком, т.е. с использованием 
аппарата условных вероятностей. А конкретно, в результате выполненных расчетов нигде не 
определена их статистическая надежность, без чего практическая реализация выполненного 
анализа в определенной мере становится некорректной. 

В этом случае, для оценки собранного путем опроса специалистов статистического ма-
териала и полученных в результате на эргатической основе расчетов вероятно было бы воз-
можным применить методы параметрической статистики, идеология и алгоритм реализации 
которых достаточно подробно изложены в [12]. 

Для первичного анализа, выполняемого таким образом, представим матрицу коэффици-
ентов парной корреляции, из которой изъяты столбцы и строки с наиболее малозависимыми 
парами. Дальнейший анализ выполненный факторным методом, подтвердил обоснованность 
применения этого решения. 

Общий коэффициент множественной корреляции R=0,999, что предполагает высокое 
качество последующих расчетов (табл.1). 

Уравнение регрессии, выходным фактором которого является РА, построенное метода-
ми, изложенными в [12,13], имеет вид: 

 

РА= 0,102 – 0,25 Р1– 0,0003Р3+ 0,237Р4 +0,0003 Р8– 

– 0,198 Р10 + 0,052 Р13 +0,146 Р14 – 0,121 Р20 .                              (1) 

Таблица 1. Матрица коэффициентов парной корреляции 
 

Фак-
тор Р1 Р3 Р4 Р8 Р10 Р13 Р14 Р20 

Р1 1 -0,48 -0,12 -0,49 -0,30 -0,59 0,15 -0,51 

Р3 -0,146 1 -0,40 0,25 -0,19 0,05 0,02 0,32 

Р4 -0,12 -0,40 1 -0,40 0,69 -0,03 0,22 0,05 

Р8 -0,49 0,25 -0,08 1 0,59 0,33 -0,47 -0,40 

Р10 -0,30 -0,19 0,69 0,59 1 0,24 -0,06 -0,31 

Р13 -0,59 0,05 -0,03 0,33 0,24 1 -0,52 0,09 

Р14 0,15 0,02 0,22 0,47 -0,06 -0,52 1 0,56 

Р21 -0,51 0,32 0,05 -0,40 -0,31 0,09 0,56 1 
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Значение F – критерия Фишера, полученного уравнения составляет 13406,7, что значи-

тельно больше Fтабл. = 5,32. Используя далее для анализа значения Т-критериев Стьюдента, для 
каждого члена уравнения (табл. 2), можно определить устойчивость регрессионных коэффици-
ентов и тем самым произвести дальнейшую корректировку уравнения (1). 

 
Таблица 2. Статистические параметры 
 

№ п/п а0 а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 

Коэффици-
ент регрес-

сии 
0,102 -0,250 -0,0003 0,237 0,0003 -0,198 0,052 0,146 -0,121 

Т-критерий 
Стьюдента 12,25 -10,94 -0,52 9,95 0,08 -10,93 12,72 10,3 -4,29 

 
Низкие значения Т-критериев Стьюдента для коэффициентов а2 и а4 (факторы Р3 и Р8 со-

ответственно), совпадают с практически незначимыми по абсолютной величине величинами 
этих же коэффициентов ( 0,0003), в связи с чем, факторы Р3 и Р8 могут быть однозначно вы-
ведены из регрессионного уравнения, которое после корректировки имеет следующий вид: 

 РА= 0,102 – 0,25 Р1+ 0,24Р4 – 0,20 Р10 + 0,05Р13 +0,15Р14 – 0,12Р20.            (2) 

Данное уравнение имеет достаточно высокие критерии χ2 независимости (6,0) и 
нормальности (4,8) ряда остатков, при весьма низком значении интервала для среднего 
(∆=0,016). Таким образом, полученная регрессионная зависимость, базирующаяся на 
статистическом материале, учитывающем специфические особенности угольной шах-
ты, как эргатического объекта типа "человек – машина - среда", однозначно указывает 
на возможность использования его для корректного анализа работы с различными ма-
тематическими методами, в частности алгебры логики (аппарата условных вероятно-
стей), с такими факторами, как подготовка персонала, состояние оборудования и влия-
ние окружающей среды (давление горных пород, концентрация газа и т.п.), на стаби-
лизацию состояния которых должны первоочередно направляться выделяемые обще-
ством средства, с последующей численной, статически выверенной оценкой получен-
ных результатов. 

Следует отметить, что, хотя предлагаемая методология не позволяет, естествен-
но, оперировать полной выборкой данных, реализация ее совместно с методикой вы-
борочного исследования [14] обеспечивает получение корректных результатов, осо-
бенно при условии применения сглаживания полученных трендов установленными 
способами [15]. 

Исходя из изложенного, необходимые значения вероятностей Р1 – Р21 определя-
лись путем опроса ряда высококвалифицированных специалистов энергомеханических 
служб объединений и шахт. Полученные указанными выше способами вероятности со-
стояний объекта оценки и их статистические характеристики приведены в таблице 2. 
Аналогичным образом определялись и условные вероятности событий Р(SA/SB). 

На основании формул 1 … 14 с использованием параметров, определенных ра-
нее, указанными методами, возможно определить фактический уровень безопасности 
эксплуатируемых в настоящее время угольных шахт опасных по газу или пыли с уче-
том действий персонала, состояния оборудования и среды.  
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Таким образом, у нас оказались определенными численные значения вероятно-

стей нормальной (РН), безаварийной (РБ) работы и аварии (РА) угольных шахт. Здесь 
следует, вероятно, отметить, что относительно невысокое значение РБ = 8,36 ·10-1 по 
сравнению с РН = 1,13 ·10-1 определяется, как это следует из опыта эксплуатации, не 
столько поддержанием оборудования в соответствующем состоянии, сколько локали-
зацией аварийных ситуаций [1]. Очевидно нелишним будет здесь отметить, что разра-
ботанная методология может быть применена также для решения аналогичных задач в 
металлургической, коксохимической, строительной и других отраслях промышленно-
сти, функционирование которых связано с действиями персонала значительной чис-
ленности и различной квалификации, высокой насыщенностью потенциально опасных 
машин и механизмов, часть которых, по крайней мере, расположена в потенциально 
опасной среде.  

Прежде, чем произвести сопоставление полученного значения РА с расчетными 
значениями, определенными исходя из иного методического подхода, например, рабо-
ты [13] или принятыми на основе соответствующих нормативных документов [16,17], 
для угольной шахты, отметим принципиальное различие предлагаемых методов. 

Традиционные подходы, основанные на использовании марковских  
процессов [13], исходят из учета предельных значений вероятностей единичных взры-
вов на участке [16], пожаров [17] и электропоражений, принимаемых  
равными 10-6 в год. При всей строгости и удобстве последующих расчетов такие под-
ходы имеют определенные весьма существенные, на наш взгляд, недостатки, вытека-
ющие из формализации процесса функционирования, например, системы подземного 
электроснабжения, в частности, высокого напряжения. Так, например, непосредствен-
ное увеличение числа единиц высоковольтного электрооборудования не всегда ведет к 
повышению опасности эксплуатации системы. В случае увеличения числа КРУ и про-
тяженности кабельных линий при дополнительном резервировании или замене кольце-
вой схемы электроснабжения на радиальную, несмотря на возрастание количества со-
ставляющих ее элементов, происходит снижение вероятности взрывов и пожаров, в 
связи с чем радиальная схема и была рекомендована к внедрению в отрасли. При этом 
следует также иметь в виду, что традиционные методы оценки безопасности шахт, как 
правило, не позволяют четко установить и оценить причинно-следственные зависимо-
сти: ошибки персонала – плохая подготовка или болезнь, отказ оборудования - низкое 
качество его проектирования, изготовления или обслуживания и т.д. В связи с изло-
женным, полученные расчетные значения могут быть сопоставлены с нормируемыми , 
только для предварительной оценки конечных результатов. Так, например, при 
100÷200 единицах оборудования или 10÷20 участках РА, принимаемая в данном случае 
равной сумме предельных значений вероятностей взрыва РВ, пожара РП и  
поражения РЭП, может быть приближенно определена по формуле: 

РА= РВ+ РП + РЭП,                                                              (3) 

соответствующим образом: 

РА = 10-6 (10÷20) + 10-6(100÷200) +10-6 = 1,11·10-4…2,21·10-4 

Полученное значение по порядку соответствует определенной предлагаемым 
методом РА =7,14 ·10-4 [1], которая несколько выше, т.к. учитывает ряд нерассматрива-
емых ранее факторов, связанных с качеством эксплуатации оборудования, что дает 
возможность на новом уровне подойти к оценке фактического состояния эксплуатиру-
емых шахт и разработать меры по снижению их аварийности. Здесь следует также от-
метить, что даже значение РА = 7,14 ·10-4 по всей только системе электроснабжения 
шахты в 2,4 раза превышает соответствующий уровень риска для несчастных случаев, 
связанных с автомобильным транспортом в США, который считается приемлемым для 
общества [2], что еще раз указывает на необходимость принятия  
соответствующих мер. 

Обоснование критериев оценки безопасности всего производства в целом и, в 
частности, угольной шахты представляется весьма сложной проблемой, которая может 
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быть решена только с учетом реального состояния всех элементов шахты, опасной по 
газу или пыли. Наиболее подходящей предпосылкой для этого является анализ  
формулы 14, на основе которой определяется вероятность авари. 

С учетом изложенного, т.е. при современном техническом оснащении шахт, 
значения РА уже сегодня должны не превышать 10,81 · 10-4 за год, и таким образом, 
число аварий при 144 шахтах в регионе не должно быть более  

 Nавар. = 144× 10,81 · 10-4 = 0,156 1/год,  

что существенно (примерно, на 1,5 порядка, ниже средней аварийности, имею-
щей место на шахтах Украины в настоящее время), а уровень риска в этом случае бу-
дет примерно достигать соответствующего значения для транспорта в странах дальне-
го зарубежья. Естественно, что такой уровень безопасности (даже его верхнее значе-
ние) является недостаточным для отрасли, в частности угольной, в связи с чем, долж-
ны приниматься меры для его эффективного повышения, причем в кратчайшие сроки.  

Классические исследования технических систем различной степени сложности, 
в том числе и подземного электроснабжения угольных шахт опасных по газу или  
пыли – это, в основном, установление соответствующих зависимостей, причем моно-
тонных, более или менее плавных. Такого рода изменения гораздо хуже поддаются 
анализу и предсказанию, в связи с чем различные науки (от физики до экономики) еще 
только накапливают аналитические средства для оценки таких скачкообразных явле-
ний [19], носящих случайный характер. Здесь следует также, вероятно, отметить, что 
именно для эргатических систем с их характерными сложностями математической 
формализации при системном анализе [20] учет указанных изменений представляет 
особую сложность и до последнего времени практически не осуществлялся. 

Однако, т.к. практика создания и эксплуатации все усложняющихся систем 
электроснабжения угольных шахт требует исключения, или, по крайней мере, суще-
ственного снижения вероятности резкого изменения их свойств, что чревато возникно-
вением внезапных отказов и аварий с тяжелыми последствиями, требуется разработка 
или поиск соответствующего математического аппарата, позволяющего преодолеть 
существующие противоречия и решить поставленную проблему на количественной  
основе. 

Расчеты выполнялись на основе статистических данных по аварийности и со-
стоянию энергохозяйства (объем обслуживаемого оборудования, численность персо-
нала, число зарегистрированных нарушений действующей нормативной документации, 
установленная мощность), полученных на шахтах Донецкой и Ворошиловградской об-
ластей, причем при расчетах, исходя из трудоемкости обслуживания, 5 км кабельной 
сети приравнивались к единице высоковольтного оборудования. Статистический под-
ход, основанный на методах регрессионного анализа, разработанный для определения 
расположения бифуркационных линий множества катастрофы сборки на пространстве 
управления, базируется на реализации следующего алгоритма: 

1. Выбираются входные факторы: 
 – приведенное число нарушений (х); 
 – приведенный объем обслуживания (y). 
2. Выбираются выходные факторы: 
 – приведенное к годовой добыче количество аварий (фактор 1); 
 – приведенное к годовой добыче количество аварийных ситуаций (фактор 2). 
3. Осуществляется выбор точек, в которых наблюдается скачок катастрофы 

сборки, для чего сопоставляются координаты “z” ближайших точек, отнесенные к рас-
стояниям между их проекциями на плоскость ХОУ. Таким образом определяется пра-
вая бифуркационная линия. 

4. Производится выбор точек, характеризующих левую бифуркационную линию 
как минимум роста функции относительно правого следа, для чего определяется ми-
нимум отношения координат “z” катастрофы сборки к расстояниям между проекциями 
точек на плоскость ХОУ. 
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5. Методом наименьших квадратов осуществляется аппроксимация первого 

множества точек в виде линейной зависимости у = а1х + в1. 
6. Аналогично (см. п. 5) обрабатывается второе множество точек в виде  

зависимости у = а2х + в2. 
7. Находится точка пересечения (К) этих двух аппроксимаций. Анализируются 

знаки координат точки пересечения. Если оба знака положительны (точка пересечения 
находится в квадранте эксперимента), то делается заключение, что экспериментальные 
данные охватывают всю теоретическую поверхность. При этом стандартные отклоне-
ния аппроксимаций являются оценкой вычислительных коэффициентов линейных за-
висимостей. 

8. Если же точка пересечения не лежит в квадранте эксперимента, то уточняют-
ся ее координаты, а с ними и параметры бифуркационных линий. Для этого методом 
максимального правдоподобия осуществляется сглаживание трендов [23]. При этом 
также уточняется оценка σ. Указанные процедуры выполняются аналогично для обоих 
выходных факторов. 

9. Различия между уравнениями соответствующих бифуркационных линий для 
обоих выходных факторов могут быть признаны несущественными при уровне значи-
мости 0,95 , если коэффициент для второго уравнения находится внутри доверительно-
го интервала для коэффициента первого уравнения, и наоборот. 

Выполняя анализ, был сделан вывод о том, что более эффективными представ-
ляются в данном случае методы, направленные на снижение числа нарушений обслу-
живающим и ремонтным персоналом соответствующей нормативно-технической до-
кументации и регламента обслуживания электрооборудования. Причем здесь же сле-
дует отметить, что предлагаемые рекомендации вполне реализуемы в реальных произ-
водственных условиях, т.к. требуют снижения числа нарушений при эксплуатации 
фактического объема оборудования не более, чем в 4-6 раз. Таким образом, непосред-
ственное увеличение численности обслуживающего персонала, без осуществления 
кардинальных мероприятий по перестройке службы эксплуатации, не приведет к  за-
метному снижению аварийности в системах подземного электроснабжения, для чего 
необходима коренная перестройка всего режима эксплуатации горношахтного элек-
трооборудования. 
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ОЦІНКА ГАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЕРГАТИЧНІЙ ОСНОВІ 

У роботі розглянуті виробничі комплекси, в тому числі і вся шахта, з позиції "людина-машина-
середовище". Що дало можливість на підставі єдиної методології провести оцінку її безпечних властиво-
стей з наступним нормуванням необхідних ймовірностей нормальною або безаварійної роботи всієї шах-
ти в цілому з урахуванням дій обслуговуючого персоналу та впливу навколишнього середовища. Також 
була розроблена методологія оцінки можливої аварійності та виконані на її основі розрахунки, що забез-
печують оптимальний вибір послідовності дій щодо її попередження. 

Ключові слова: методи регресійного аналізу, аналіз безпеки, складні ергатичні системи. 
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ASSESSMENT OF MINING INDUSTRY ON THE BASIS OF ERGATIC 

The paper discusses production facilities, including the whole shaft, from the perspective of "human-
machine environment". What made it possible on the basis of a unified methodology to assess its safety features 
followed by a valuation required probability of normal or trouble-free operation throughout the mine as a whole 
taking into account the actions of the staff and the impact of the environment. There was also developed a meth-
odology for evaluation of possible accidents and executed on the basis of its calculation, to ensure an optimal 
choice of sequences of actions to prevent it. 

Key words: regression analysis methods, safety analysis, complex ergatic system. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБ-
ЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 В данной работе представлены основные компетенции при изучении дисциплин «Охрана труда» 
и «Охрана труда в отрасли», с учетом непрерывного единства с общетехническими и специальными дис-
циплинами. Предложены мероприятия по улучшению усвоения лекционного материала и при проведе-
нии практических занятий. 

 Ключевые слова: производственная деятельность, опасность, средства защиты, прогноз, 
эксплуатация, компетенция. 

 
 Необходимость обеспечения здоровых и безопасных условий труда, формирование 

ценностных ориентаций, приоритетности жизни и здоровья людей по отношению к результа-
там производственной деятельности, предопределяет потребность надлежащей подготовки 
специалистов всех образовательно-квалификационных уровней по вопросам охраны труда. В 
соответствии с Законом Украины «Об охране труда» (ст.18), Закона Украины «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» (ст.33) 
необходимо изучать дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы охраны труда», 
«Охрана труда в отрасли», «Гражданская оборона». В дипломные работы специалистов и маги-
стров необходимо включать раздел «Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

 Охрана труда – это область знаний исследующая опасности, действующие в условиях 
производства, и разрабатывающая методы и средства защиты работающих от них. Цель охраны 
труда – сохранение здоровья и обеспечение хорошего самочувствия, работоспособности в 
условиях производства. 

 Основы охраны труда – это нормативная, комплексная дисциплина, которая базируется 
как на общеобразовательных (математика, физика, химия), так и на общетехнических и специ-
альных дисциплинах (сопротивление материалов, электротехника, технология металлов, техно-
логия машиностроения). Особенно тесно связана с безопасностью жизнедеятельности, научной 
организации труда, эргономикой, инженерной психологией. Все эти дисциплины относятся к 
комплексу наук, которые изучают человека в процессе труда. 

 После изучения этих дисциплин и основных дисциплин профессионально-
ориентированного цикла будущие специалисты образовательно-квалификационных уровней 
(«младший специалист» и «бакалавр») имеют достаточное представление относительно их бу-
дущей профессиональной деятельности. Это дает возможность преподавателю использовать 
теоретические и практические знания с учетом профессиональной ориентации для того, чтобы 
оценить степень опасности при выполнении технологических процессов, эксплуатации обору-
дования, проанализировать возможно возникшую аварийную ситуацию. Следует отметить, что 
научный анализ травматизма и разработка на его основе методов прогнозирования условий 
безопасности труда невозможны без глубокого знания и использования сведений из области 
специальных дисциплин. 

 Поэтому в результате изучения дисциплины «Основы охраны труда» «младшие специа-
листы» и «бакалавры» в соответствующих направлениях подготовки должны уметь решать 
профессиональные задачи деятельности, связанные с обеспечением жизни, здоровья, трудоспо-
собности во время работы и уметь выполнить такие основные профессиональные компетенции 
в области охраны труда. 

 Например: 
 Направление подготовки «Инженерная механика». 
 Профессиональные компетенции в производственно-технологической деятельности: 
• уметь использовать нормативно-правовые документы; 
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• организация работ по аттестации рабочих мест. Цель, основные задачи проведения 
аттестации рабочих мест; 
• уметь проанализировать вредные и опасные факторы при механической обработке 
металлов резанием; 
• дать обоснование основных средств и способов обеспечения пожарной безопасно-
сти производственных объектов. 
 

Дисциплина «Охрана труда в отрасли» 
 Широкое внедрение автоматизированных систем управления, комплексной механиза-

ции и автоматизации производственных процессов вызвало изменение в профессиональной 
структуре труда, обусловленные выявлением операторской деятельности. С появлением в 
начале ХХ века машин с программным компьютерным управлением, в качестве основных 
структурных элементов включали тесно взаимосвязанные механические, электротехнические и 
гидравлические компоненты, возникла необходимость учитывать психологические возможно-
сти человека. В последнее время в составе аппаратуры стали применять современные компью-
терные компоненты на основе программируемых контролеров. Использование мехатронного 
подхода при проектировании современных машин позволяет получить высокое качество, эф-
фективность и безопасность управления сложными функциональными движениями их рабочих 
органов. Однако внедрение автоматизации и механизации производственных процессов, кон-
центрации и интенсификации работ не всегда давало ожидаемые результаты по снижению 
травматизма. Внедрение новых форм организации труда не всегда сопровождалось должным 
анализом и объективной оценкой сопутствующих их изменений условий труда, безопасности 
труда, из-за отсутствия методов такой оценки. 

Дисциплина «Охрана труда в отрасли» - нормативная учебная дисциплина, которая изу-
чается с целью формирования у будущих (специалистов, магистров) умений и компетенций 
касающихся улучшения охраны труда относительно направлений подготовки различных спе-
циальностей, системы управления охраной труда на предприятии и в отрасли в целом, а также 
путей, методов и способов обеспечения безопасности труда согласно с международными нор-
мами. 

В результате изучения дисциплин (специалисты, магистры) в соответствующих направ-
лениях подготовки должны быть подготовленными к решению профессиональных задач с уче-
том требований охраны труда и иметь такие основные компетенции. 

Например: 
Направление подготовки инженерная механика. 
Профессиональные компетенции в технологической деятельности: 
• обоснование к разработке требований безопасности во время эксплуатации основ-
ного технологического оборудования и выполнения технологических процессов; 
• участие в проведении расследования несчастных случаев, аварий; 
• проведение мероприятий по устранению причин несчастных случаев; 
• моделирование поиска эффективных путей решения задач безопасности при проек-
тировании механического оборудования. 
Задачи лекции. 
Лекции оказывают определенное влияние на студенческую аудиторию, независимо от 

того, было ли это влияние запланировано в процессе подготовки лекции, является средством 
личного общения аудитории с лектором. 

Лекция определяет характер всех остальных видов работы (проведение лабораторных, 
практических, самостоятельной). Именно от лекций, особенно вводной, во многом будет зави-
сеть отношение студента с каждой лекцией. Если через вводную лекцию не провести очень 
четко и последовательно определенную цель, раскрывающую сущность и значимость дисци-
плин, то лекция получается схематической, декларативной, не достигает цели. Поэтому так 
важно именно во вводной лекции связать теоретический материал с производственной практи-
кой, с приобретенными знаниями студента и будущей профессиональной деятельностью, ука-
зать на ее связь с техническими и специальными дисциплинами данной специальности. Отби-
рая материал для лекции, а впоследствии читая ее приходится иметь ввиду, что она представля-
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ет собой замкнутую тему. Это, конечно, не исключает, а напротив, предполагает определенную 
связь с предыдущим материалом. 

Многие студенты основное внимание уделяют записи лекций. Если задача лекции со-
стоит в передаче информации, такой подход возможен, хотя и в этом случае активное обсужде-
ние материала сделало бы усвоение более прочным. 

Если же лектор не ограничиваясь изложением материала, стремится сделать студента 
соучастника этого процесса, вызвать психологическое «сопереживание» - студент, выполняю-
щий роль стенографистки, теряет неоправданно много. Можно предположить, что полная за-
пись неприемлема, так как вместо активной умственной работы имеет место механическая за-
пись. С другой стороны, получение готового конспекта ведет к соблазну не работать во время 
лекции, полагаясь на конспект. 

Самый лучший метод усвоения материала, выдача в электронном виде конспекта лек-
ций. Студент приносит в распечатанном виде материал лекции, а на лекции необходимо огра-
ничиться раздаточным материалом, который не покрывает текстовой информации, но содержит 
карты схемы, диаграммы, рисунки, вклеиваемые потом студентом в свой конспект. Иллюстра-
ционный материал, примеры, как правило, запоминается лучше в памяти при чтении конспекта. 

Практические занятия. 
Задачей проведения практических занятий является рассмотрение конкретных аварий-

ных ситуаций, поскольку они логически продолжают работу, начатую на лекции. Если лекция 
закладывает основы знаний в обобщенной форме, практические занятия призваны углубить, 
расширить и детализировать эти занятия и получить умения и навыки. 

Важной задачей лекций и практических, является проверка знаний студентов, это самое 
эффективное и важное средство оперативной обратной связи. 
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ЗАХОДИ ПО ПОЛІПШЕННЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

В даній роботі представлені основні компетенції при вивченні дисциплін «Охорона праці» та 
«Охорона праці в галузі», з урахуванням безперервного єдності з общетехническими і спеціальними дис-
циплінами. Запропоновані заходи по поліпшенню засвоєння лекційного матеріалу і при проведенні прак-
тичних занять. 

Ключові слова: виробнича діяльність, небезпека, засоби захисту, прогноз, експлуатація, 
компетенція. 

 
N. Belay, E. Tyurin  
Donetsk National Technical University, Krasnoarmiisk 

MEASURES TO IMPROVE THE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF LABOUR PROTEC-
TION 

This paper presents the key competencies when studying disciplines "labour" and "labour safety in in-
dustry", the continuous unity with General technical and special disciplines. Proposed measures to improve the 
assimilation of lecture material and practical exercises. 

Key words: industrial activity, danger, protection, prognosis, operation, competence. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ 

ПОРОД ПРИ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ОТРАБОТКЕ ЗАЩИТНЫХ ПЛАСТОВ 
 
В результате выполненных исследований установлены экспериментальные зависимости, доказы-

вающие реальность изменения структуры образцов осадочных горных пород во времени и их склонность 
к водо- и газоотдаче. Доказано, что в условиях первоочередной отработки защитных пластов на совре-
менных глубинах разработки, необходимо учитывать тот факт, что реальным является разрушение по-
родного массива не только в результате роста напряженности, но и при его разгрузке. 

Ключевые слова: пласт, разгрузка, напряжение, деформация, влагоемкость, влажность, во-
доотдача, газоотдача. 

 
Донецкий угольный бассейн является основным поставщиком высококачественных уг-

лей для металлургической промышленности и энергетики Украины. Для угольных месторож-
дений Донбасса характерна малая мощность разрабатываемых пластов, которая колеблется  
от 0,5 до 1,4 м. Им так же присуща повышенная геологическая нарушенность, тектоническая 
трещиноватость вмещающих пород, высокая газоносность и склонность к внезапным выбросам 
угля, породы и газа. Пласты в этом районе залегают, как правило, свитами, а расстояние между 
рабочими пластами угля составляет 20-60 м. В результате этого ведение горных работ по одно-
му пласту вызывает существенное перераспределение горного давления в других пластах сви-
ты, из-за чего возникают зоны повышенного горного давления[1]. 

Во всех странах, разрабатывающих выбросоопасные угольные пласты, известно, что 
первоочередная разработка защитных пластов является наиболее надежным способом предот-
вращения выбросов угля, породы и газа. Однако применение этого способа пока ограничено из-
за недостаточной изученности параметров защитного действия и факторов, влияющих на их 
эффективность, в том числе с учетом фактора времени. 

Известно [2, 3], что минимальная величина междупластья, которая обеспечивает эффект 
устранения выбросоопасности, в различных странах изменяется в довольно существенном диа-
пазоне: от 50 м до 90 м. При этом считается, что механизм защитного действия заключается, 
главным образом, в освобождении опасных по внезапным выбросам угля и газа пластов от гор-
ного давления, а так же выявлении зоны разгрузки, но  при этом совершенно не  учитывается 
тот факт, что изменение механических свойств пород междупластья, их структурные измене-
ния существенно определяют эффективность процесса разгрузки. 

Экспериментальные изучения явления разгрузки проводятся с начала ХХ века. Так,  
П. Бриджмен испытывал образцы-цилиндры, различных горных пород в установках для трех-
осного сжатия и совершенно неожиданно обнаружил эффект разрушения при разгрузке, кото-
рый выражается в образовании пластин-дисков, плоскости которых были перпендикулярны 
направлению максимальных напряжений сжатия[4]. 

Эксперименты, выполненные в МакНИИ, ИГТМ НАН Украины и ДонНТУ [2,5,6] поз-
волили установить, что разрушение пород при разгрузке, возможно лишь в том случае, когда 
после трехостного сжатия имели место неупругие деформации некоторого объема. Это явление 
в твердых телах впервые объяснил Максвелл, рассматривая полную пластическую деформацию 
как сумму упругой и чистой вязкой деформации.  

Изложенное привело к важному выводу о том, что на современных глубинах разработки 
реальным является разрушение породного массива при разгрузке. Но при этом необходимо 
учитывать историю формирования месторождения (генезис), приведшую к возникновению у 
горных пород генетической памяти об имевших место изменениях напряженно-
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деформированного состояния массива, происходивших одновременно с физико-химическими 
превращениями. Процесс формирования осадочного (угленосного) массива следует рассматри-
вать как комплекс процессов, включающий не только постепенное увеличение глубины погру-
жения, уплотнение, но и физико-химические превращения органического материала, что все 
вместе обусловило современные свойства осадочных пород в массиве. Именно поэтому, при 
наличии этих процессов имели место термодинамические закономерности процесса деформи-
рования, основными параметрами которых являются составляющие тензора напряжения, де-
формации и температура, проявляющиеся при разгрузке пород и способствующие, с течением 
времени, изменению их структуры. 

 Для изучения свойств осадочных горных пород в ДонНТУ были выполнены продолжи-
тельные эксперименты на образцах глинистого и песчанистого сланцев с глубины 820-1000 м 
шахт Центрального района Донбасса. Образцы в шахтах отбирали за пределами разгружающе-
го влияния горных пород. 

Эксперименты проводили по следующей методике. Из отобранных кернов выбирали 56 
проб образцов. Пробы разделяли в лаборатории по группам (7-8 образцов в каждой группе) и 
содержали их там в течении 1800 суток при нормальном атмосферном давлении и комнатной 
температуре. По каждой группе образцов измеряли уменьшение их массы до стабилизации. За-
тем в соответствии со стандартной методикой (ГОСТ 11014-81) образцы помещали в сушиль-
ный шкаф и при t=105-110° С высушивали в течении одного часа. После взвешивания высу-
шенных образцов устанавливали их физически связную (природную) влажность. Полную или 
максимальную влагоемкость определяли после насыщения (в течении 10 суток) эксперимен-
тальных образцов водой. Опыты повторяли по остальным группам образцов через  
каждые 60-80 суток. 

Следует отметить, что основной смысл экспериментов заключался в оценке динамики 
уменьшения природной влажности, прироста влажности образов после высушивания и влияния 
на названные процессы разгрузки, т.е. некоторых их изменений во времени. Все взвешивания 
производились на специальных электронных весах (тип ВЛР-200Г ГОСТ 24104-08) с точно-
стью до третьего после единицы знака. При изучении свойств пород изменения их влажности 
рассматривали не только как физическую характеристику, но и как критерий увеличения объе-
ма порового пространства и перераспределения соотношения объемов пор различных размеров. 
В основу исследований было также положено явление, возникающие при передвижении смачи-
вающей жидкости по капиллярам различных размеров (диаметров) [7].  

На рис. 1 показано изменение величин полной влагоемкости Wп и физически связанной 
влажности Wф.с. экспериментальных образцов пород во времени Т. Из полученных результатов 
видно, что разгрузка осадочных горных пород приводит к изменению структуры порового про-
странства. При этом происходит возрастание во времени объемов пор представленных капил-
лярами диаметром более 10-7 м, при одновременном уменьшении объемов пор диаметром 10-7 м, 
обладающих принципиально различными свойствами. 

Многочисленными опытами установлено [8], что на границе раздела стенок капилляров, 
пор и флюидов возникает двойной электрический слой. Согласно [7,8] в капиллярах  
диаметром 10-5 -10-6 см при наличии электрокинетического потенциала флюид протекать не бу-
дет, под каким бы давлением он не находился. Следовательно, испарение из этих пор без про-
цесса изменения структуры горных пород невозможно. 

Анализ выполненных нами экспериментов, учитывая выше изложенное, позволил уста-
новить снижение массы образцов горных пород. Этот процесс всегда сопровождался испарени-
ем водных растворов из пор размерами более 10-7 м и был зафиксирован в течении нескольких 
суток. К процессу испарения, в дальнейшем, добавлялась разгрузка образцов горных пород, что 
способствовало изменению размеров порового пространства. Очевидно разгрузка явилась при-
чиной испарения водных растворов из пор тех размеров (меньше 10-7 м), из которых прежде 
испарение было не возможным. 

Учитывая своеобразие установленного процесса, можно предположить, что по своей 
природе испарение обуславливается уменьшением капиллярного давления воды (жидкости, 
газа) из-за развития процесса разгрузки, т.е. увеличения радиусов пор r. Капиллярное 
 давление Рк (кг/см2) в порах осадочных горных пород рассчитывается по поверхностному 
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натяжению воды α (кг/см), и краевому углу смачивания θ=65°, в соответствии с уравнением 
Лапласа [9].  

 
Из приведенной формулы видно, что при увеличении диаметра пор с   10-8 м до 10-7 м 

снизится и капиллярное давление. Именно его уменьшение и будет характеризовать движение 
водных растворов от разгруженного массива к выработке (обнажению). 

 
Рис. 1. Изменение величин полной влагоемкости Wп и физически связанной влажности 

Wф.с. образцов горных пород от времени Т. 
 
Для еще одного доказательства структурных изменений пород во времени были выпол-

нены эксперименты на образцах-цилиндрах песчанистого и глинистого сланцев, отобранных 
так же с глубины 820-1000 м, методом кернового выбуривания, с помощью прибора УКБ-1М, 
методом прямого прозвучивания, когда определялось время прохождения через них звукового 
сигнала при частоте ультразвука, соответствующей 25 кГц. Обработка экспериментальных 
данных осуществлялась по методике [10]. По результатам обработки экспериментальных дан-
ных были построены графики изменения скорости прохождения ультразвуковых волн через 
экспериментальные образцы во времени (рис. 2).  

Ломаные зависимости 1 и 2 указывают на снижение скорости прохождения ультразву-
ковых волн во времени через образцы-цилиндры, подтверждая эффект их «разрыхления» об-
разцов после разгрузки. С позиции решаемых задач это явление может рассматриваться как 
своеобразное доказательство неупругого неразрывного деформирования, приводящее не только 
к увеличению объема и снижению неоднородности плотности и упругих деформационных 
свойств образцов, но и к изменению их структуры осадочных горных пород в результате их 
разгрузки. 

Сказанное хорошо подтверждают многочисленные измерения, выполненные на шахтах 
Центрального района Донбасса [11]. Очевидно способность выбросоопасных (высокогазонос-
ных) углепородных массивов к водо- и газоотдаче обуславливается их разгрузкой, которая при-
водит к изменению структуры порового пространства. Все газоносные выбросоопасные уголь-
ные пласты и слои песчаников содержат материнскую (природную) воду – водные растворы. 
Газоотдача таких массивов при разгрузке представляют собой выделение водогазовой смеси. 

Таким образом, в условиях первоочередной отработки защитных пластов, рассматривая 
некоторые вопросы водо- и газоотдачи высокогазоносных массивов осадочных горных пород, 
необходимо учитывать тот факт, что реальным является разрушение породного массива не 
только в результате роста напряженности, но и при разгрузке горных пород. Совершенно оче-
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видной становится необходимость более глубокого экспериментального изучения природы и 
особенностей разрушения осадочных пород при разгрузке, с учетом фактора времени. 

 
Рис. 2. Изменение скорости прохождения ультразвуковых волн в песчанистом  

сланце (1) и глинистом сланце (2) 
 
Вывод. Установленные зависимости доказывают изменение структуры образцов горных 

пород, извлеченных из высокогазоносных углепородных массивов, при первоочередной отра-
ботке защитных пластов, подтверждая тем самым реальность процесса разгрузки во времени и 
ее практическую значимость – склонность углепородного массива к водо- и газоотдаче. 

Библиографический список 

1. Техническое перевооружение угольных шахт/ С.А. Саратикянц, Ю.К. Батманов, Е.Н. Братков, Ю.Г. Спи-
цын – К.: Техника, 1984 – 184 с. 

2. Николин В.И., Балинченко И.И., Симонов А.А. Борьба с выбросами угля и газа в шахтах. – М.:  
Недра, 1981 – 300 с. 

3. Петухов И.М., Тетеревенков В.В. Механизмы, границы и степень действия защитных пластов//Внезапные 
выбросы в угольных шахтах/Сб. трудов V Всесоюзного научно-технического совещания. М.: Недра, 1974. –  
С.114-126. 

4. Бриджмен П.В. Исследования больших пластических деформаций и разрыва. – М.: Изд-во иностр. лит-
ры, 1955. – 440 с. 

5. Забигайло В.Е., Лукинов В.В., Широков А.В. Выбросоопасность горных пород Донбасса. – Киев: Наукова 
Думка, 1983. – 287 с. 

6. Николин В.И., Подкопаев С.В., Малеев Н.В., Агафонов А.В. Снижение травматизма от проявлений гор-
ного давления. – Донецк: Норд-Пресс. 2005. – 332 с. 

7. Харин С.Е. Физическая химия. – Киев: изд. КГУ, 1961. – 424 с. 
8. Николин В.И., Лысиков Б.А., Ярембаш И.Ф. Газоносность пород больших глубин. – Донецк:  

Донбасс, 1969. – 82 с. 
9. Миронов Н.П. Механизм движения жидкости в угольном пласте//Нагнетание воды в угольные пласты для 

повышения безопасности горных работ. – М.: Недра, 1965. – С. 65-73. 
10. Лабораторный практикум по курсу «Физика горных пород и процессов»/И.Ф. Потапкин, А.Г. Томасов, 

Н.Н. Гавриш и др. – Донецк, ДПИ, 1991.-43 с. 
11.  Николин В.И., Лысиков Б.А., Ткач В.Я. Прогноз выбросоопасности угольных и породных пластов.-

Донецк: Донбасс, 1972.-128 с. 

        Надійшла до редакції 24.05.2015 

99



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

С.В. Волков1,С.В. Подкопаєв2, Р.М. Шепеленко2, А.В. Положій2, Я.П. Бачуріна1  
Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ 
Донецький національний технічний університет 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ ПЕРШОЧЕРГО-
ВОМУ ВІДПРАЦЮВАННІ ЗАХИСНИХ ПЛАСТІВ 

У результаті виконаних досліджень встановлено експериментальні залежності, що доводять реа-
льність зміни структури зразків осадових гірських порід в часі і їх схильність до водо- і газовіддачі. До-
ведено, що в умовах першочергової відробки захисних пластів на сучасних глибинах розробки, необхід-
но враховувати той факт, що реальним є руйнування породного масиву не тільки в результаті зростання 
напруженості, але і при його розвантаженні. 

Ключові слова: пласт, розвантаження, напруга, деформація, вологоємність, вологість, во-
довіддача, газовіддача. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF ROCKS IN MINING PRIORITY OF 
PROTECTIVE LAYERS 

In the result of the research, experimentally were established, proving the reality of the changing pat-
terns of samples of sedimentary rocks in time and their tendency to lose water and gas. Has been proved that in 
mining priority of protective layers on modern depths must take into account the fact that the real rocks mass 
destruction is not only a result of growing tensions, but in its unloading. 

Keywords: layer, unloading, tension, deformation, moisture capacity, humidity, water recovery, 
gas recovery. 
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ПЛАНУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ АВТОМОБІЛІВ НА МІСЬКИХ СТОЯНКАХ  

Показано можливість раціонального використання земельних ресурсів для влаштування автосто-
янок у крупних промислових містах. Складовою частиною таких земель є ландшафтна організація зони 
відпочинку людини. В умовах існуючого транспортного планування міста доведено доцільність перетво-
рення цих земель в рекреаційні території промислового міста. Відмітною особливістю автостоянки, що 
пропонується, є спосіб розмітки місць тимчасового та постійного перебування автомобілів. Суттю даного 
способу є запропонований засіб для позначення місць перебування автомобілів − використання дерев з 
певним формуванням крони і різної висоти. Представлено різні планувальні схеми розміщення автомобі-
лів. Наведені в статті рекомендації можуть бути  застосовані у містобудівному проектуванні під час роз-
роблення генерального плану промислового міста, в тому числі й у складних гірничо – геологічних умо-
вах.  

Ключові слова: земельні ресурси, рекреаційні території, ландшафтне проектування, транс-
портне планування міст  

 
Постановка проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Аналіз 

життєдіяльності промислового регіону доводить, що останнім часом практично відсутні зміни 
щодо поліпшення соціально – культурного рівня життя людини, особливо в крупних містах. 
Такі тенденції характерні і для міст розвинутих країн світу. На підставі виявлених чинників і 
причин постає основна ціль – розробити такі організаційні і практичні заходи та засоби, які би 
були спроможні поліпшити один з найсуттєвіших показників соціального рівня  життя людини 
– організоване сприятливе середовище проживання і ландшафтні місця відпочинку [1].   

Відпочинок в системі рекреаційних територій – це не просте вільне проведення часу, а 
найефективніший відпочинок,  що забезпечується при зміні роду діяльності, а також при зміні 
звичного середовища [2].     

Наразі в крупних містах відбувається скорочення площ існуючих рекреаційних терито-
рій, передача потенційних рекреаційних територій під забудову.  

Поняття «організоване середовище» містить також організацію сприятливих місць збе-
рігання особистого та громадського транспорту.    

Автомобіль вже давно увійшов в життя практично кожної людини. Його використову-
ють як для особистих так і виробничих потреб. Наразі важко уявити життя людини без автот-
ранспортних пасажирських і вантажних перевезень. Щорічний приріст автомобільного парку 
України становить близько 8 %. За останнє десятиліття він подвоївся і на сьогодні налічує по-
над 7 млн. одиниць або 136 автомобілів на кожну тисячу українців. 

Вирішення проблеми формування рекреаційних територій залишається нагальним. 
Аналіз досліджень і публікацій. При розв’язанні зазначеної проблеми і організації 

місць перебування автотранспорту вчені і виробничники докладають зусиль, щоб вирішити два 
блоки проблеми: заощадження площі, що використовується для цих цілей, і мінімізації шкідли-
вого впливу автотранспорту на рослинний покрив земель, що займають автостоянки. 

Відомий спосіб розмітки дороги [3], що полягає в тому, що на паперову стрічку нано-
сять термопластичну мастику; паперову стрічку обробленою стороною накладають на дорогу і 
прокочують її еластичним котком, а для поліпшення видимості і підвищення  довговічності ро-
змічених ліній на паперову стрічку перед нанесенням мастики покривають незабарвлюючим 
термо - і світлостабілізатором.  
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Недоліком даного способу є те, що нанесену на поверхню дороги розмітку водієві видно 
тільки на відносно великій відстані від автомобіля, а спереду, під колесами, в кінці місця тим-
часового і постійного зберігання автомобілів (далі автостоянка) і праворуч від автомобіля (при 
правосторонньому русі) при заїзді на стоянку зовсім не видно. Зліва розмітку видно тільки при 
відкритих передніх дверях автомобіля біля водія. Це є дуже незручним і підвищує ризик пош-
кодження власного та розташованого поруч автомобіля.  

 Тумба огородження автомобільних доріг [4] містить встановлену  в порожнистому кор-
пусі стійку і змонтований на ній пружний елемент, яку можна використовувати для розмітки 
місць автостоянок, аби здалеку бачити границі стоянки і запобігти ушкодження автомобіля при 
виїзді за їхні межі. З метою збільшення амортизаційної здатності, вона має жорстко закріплені 
у зазначеному корпусі індукційні котушки і горизонтально розташовані між ними жорстко за-
кріплені на стійці диск з феромагнітного матеріалу (стійка  змонтована в корпусі за допомогою 
сферичного шарніра). Тумба забезпечена жорстко закріпленою на нижньому кінці стійки про-
тивагою і обмежувачами переміщення для взаємодії з упором, що змонтований в корпусі. 

Недоліком цієї тумби огородження  є  складність її конструкції, невелика висота до  ба-
мпера автомобіля, оскільки вона призначена для погашення великої інерції автомобіля і не за-
безпечує достатньої  інформації про межі стоянки. Така тумба не поліпшує екологію на автос-
тоянці, що в даному разі має велике значення, бо завантаження промислових міст автомобілями 
і автостоянками дуже зростає, а для раціонального використання цих територій як зелених ма-
сивів недостатньо пропозицій.  

Формована амортизуюча огорожа [5] виготовлена з однорідного твердого еластомера, 
що має 80-90% вдруге використовувану мелену утильгуму і 10-20% чистого (не вживаного) 
вулканізованого каучуку. Поверхневий шар вулканізату має твердість за Шором 65-70. Огоро-
жею є довгомірний виріб симетричного, трапецієвидного перетину з двома похилими, увігну-
тими  боками. 

Недоліком гумової амортизуючої огорожі є те, що вона не покращує екології на автос-
тоянках і не зможе захистити автомобіль від сонячних променів або граду під час дощу. 

Постановка задач дослідження. Метою даної роботи є  раціональне використання ре-
креаційних територій та розроблення способу розмітки місць тимчасового і постійного перебу-
вання автомобілів на міських стоянках.  

Задачами досліджень є:  
- аналіз існуючого стану рекреаційних територій; 
- розроблення рекомендацій щодо раціонального використання і суміщення 

функцій підприємства і рекреаційної території. 
Викладення основного матеріалу та результати. Спосіб розмітки місць тимчасового і 
постійного перебування автомобілів (рис.1) на міських стоянках, що пропонується, реа-

лізується таким чином [6], [7]. 
На підготовленому до стоянки автомобілів майданчику з твердим покриттям виконують   

попередню умовну розмітку місць стоянки автомобілів виділенням для кожного з них площі, 
відповідної розмірам даної категорії автомобіля (легковий, вантажний, автопоїзд тощо) з ура-
хуванням відстані між розташованими поруч автомобілями, що перевищує суму ширин їхніх 
двох відкритих дверей.  

Ширина місця перебування автомобіля за пропонованим способом має бути збільшена 
на величину найбільшого діаметра стовбура дерева, а довжина − на половину найбільшого діа-
метра стовбура дерева, що висаджені по периметру місця розташування автомобіля. 

Вздовж умовної лінії між автомобілями, що знаходяться поруч, на відстані (0,1-0,2)·L    
(L - довжина місця зберігання автомобіля) від передньої межі місця розташування  кожного 
автомобіля  знімають існуюче покриття (наприклад, доменний шлак, щебінь або асфальтобе-
тон) і видаляють за границі автостоянки. 

Потім на підготовленій ґрунтовій  площі саджають дерева в ямках розмірами                
0,6 х 0,6 х 0,6 м, або 0,8 х 0,8 х 0,8 м. Якщо саджанець дерева невеликий і водієві його погано 
видно при заїзді на місце розташування, то поряд з ним тимчасово встановлюють гнучкий  
стрижень (наприклад, відрізок пластмасової труби з нанесеними фарбовими смугами), який 
вказує місце посадки саджанця і межу перебування автомобіля. Коли верхівка крони дерева 
стає по висоті на рівні очей водія автомобіля, стрижень видаляють.  

102



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

 

Рис. 1. - План розміщення автомобілів на міській автостоянці: 
1 – границя автостоянки; 2- ворота для в'їзду автомобілів на стоянку; 3 – напрямок руху 

автомобіля при заїзді на місце перебування; 4 - місце перебування автомобіля, 5 - саджанець 
дерева праворуч автомобіля, 6 - саджанець дерева на задній межі зберігання  автомобіля, 7 - 
саджанець дерева ліворуч автомобіля 

 
При формуванні крони дерева спочатку зрізають ті гілки, які направлені в бік автомобі-

ля, що стоїть на стоянці, під кутом 90 – 30о до нього, а решту гілок, що є паралельними лінії 
розмітки місця зберігання автомобіля  або близькими до них, залишають. У разі, коли верхівка 
крони дерева вище за висоту верхньої частини автомобіля, всі гілки від кореневої системи до 
зазначеної висоти зрізають, а всі гілки вище за верхню частину автомобіля залишають для фо-
рмування крони дерева.  

Для поліпшення захисту автомобіля від сонячних променів, вітру і граду під час дощу з 
одного боку перебування автомобіля висаджується дерево з високою кроною, а з іншого боку 
цієї стоянки висаджується дерево з низькою кроною; в середині задньої межі місця зберігання 
одного автомобіля висаджують дерево з високою кроною, а на задній межі суміжного місця -     
дерево з низькою кроною (і таким чином дерева чергуються по висоті). 

На стовбурах дерев ліворуч, праворуч і спереду  або на  гнучких вертикальних пофар-
бованих  стрижнях, що є поруч  невисокими саджанцями, на рівні виступаючих частин автомо-
біля (бампера), на гнучкій підвісці встановлюють датчики парктроніка, які випромінюють і 
приймають відбитий від бампера радіосигнал про наближення до нього автомобіля. На рівні 
очей водія, на  стовбурах дерев або гнучких стрижнях , що вказують про місце знаходження 
саджанців дерев, монтують екрани,  що показують у вигляді цифрової інформації відстань між 
ним і автомобілем, що наближається, яка дублюється звуковим сигналом. Роботу парктроніка 
не надано, оскільки при цьому може бути використано будь-який відомий пристрій, що вико-
нує його функції. 

Пропонований спосіб розмітки місць тимчасового і постійного розташування  автомобі-
лів застосовують таким чином (рис.1 – рис.3). 
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А –А 

 
Рис. 2.  Поперечний переріз автостоянки: 
1, 6, 7 – те саме, що й на рис. 1; 9, 10 - екрани інформаційного пристрою,  
12, 13- датчики випромінюючого та відбитого сигналів 

Б –Б 

 
Рис. 3. Поздовжній розріз автостоянки: 
5 – те саме, що й на рис. 1; 8 – екран інформаційного пристрою; 12 - те саме, що й на 

рис. 2 
 

 
Водій автомобіля заїжджає на автомобільну стоянку 1 через ворота 2 на проїзд 3 між 

рядами місць розташування автомобілів 4 і повертає на вказане диспетчером місце. При заїзді 
на автостоянку автомобіль рухається по радіусу, величина якого визначається базою автомобі-
ля і кутом повороту передніх коліс. При заїзді на місце зберігання автомобіль проїжджає між 
двома деревами 5 і 7 на лівій і правій лініях розмітки цього місця. Зазначені дерева розташовані 
на відстані ℓ = (0,1-0,2)·L (L - довжина місця зберігання автомобіля) від передньої межі місця 
розташування, щоб при невеликому радіусі повороту автомобіль задніми колесами не наїхав на 
межу вздовж внутрішнього автостоянки проїзду і дерево на ній. Водієві добре видно стовбури 
дерев, оскільки вони по висоті перевищують рівень його очей. Тому він направляє автомобіль 
на дерево 6, що всередині задньої межі перебування автомобіля, додержуючись однакових від-
станей між автомобілем і стовбурами дерев праворуч 5 і ліворуч 7. Дерева на крайніх і задніх 
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межах місць зберігання автомобілів розташовані на певній відстані від огорожі по периметру 
автостоянки. Водій автомобіля не доїжджає до дерева, що росте  всередині задньої лінії автос-
тоянки (залишає безпечний зазор). 

При наїзді автомобілем на стовбур молодого дерева або сигнальний стрижень, розташо-
ваний поруч з ним, вони згинаються (іноді ламаються), не  пошкоджуючи автомобіль. При про-
їзді автомобіля через стовбур молодого дерева або сигнальний стрижень останні  під дією пру-
жних сил повертають початкову форму. Пошкоджені стрижні  за необхідності замінюються 
новими, а маленький саджанець зберігається між колесами автомобіля. При  пошкодженні са-
джанця колесами автомобіля його залишають, щоб молоді пагони дерева від кореневої шийки 
замінили пошкоджений саджанець, а коренева система при цьому не ушкоджується. Функції 
покажчика межі місця зберігання автомобіля виконуватимуть гнучкі стрижні, що відновилися 
під дією пружних деформацій, або нові, встановлені замість зламаних.  

Для дублювання зорової інформації водію надається інформація від трьох екранів 8, 9, 
10 ( рис.2, рис. 3), що змонтованих на рівні очей водія зліва та справа, а також спереду на гнуч-
ких стрижнях або стовбурах дерев 5, 6, 7, що встановлені або висаджені на межах зберігання 
автомобілів, до яких підключені датчики 11, 12, 13, випромінюючі радіосигнали та сприймаючі 
відбиті сигнали від виступаючих частин автомобіля. Інформація надається в цифровій, анало-
говій та звуковій формах від електронних пристроїв. 

Розмішення автомобілів на автостоянці за іншими планувальними схемами представле-
но  на рис.4 – рис.6. 

 
Рис. 4. Планувальна схема розміщення автомобілів «ялинкою» на обидва боки 

105



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

 
Рис. 5. Планувальна схема розміщення автомобілів сполученою  «ялинкою» 

 
Рис. 6. Планувальна схема розміщення автомобілів по колу 
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 Висновки та напрямок подальших досліджень. Сутність запропонованого способу 
розмітки  місць зберігання автомобілів на міських стоянках полягає в тому, що як засіб для та-
кої розмітки використовують дерева певної крони та різної висоти.  

 Новизна розробленого способу підтверджена патентом України на винахід [6]. 
 Практичне застосування такого способу також є корисним, оскільки сприяє вирішенню 

проблеми озеленення урбанізованих територій. 
 На підставі узагальнення короткого аналітичного матеріалу доцільно зазначити, що 

створення ландшафтно – рекреаційних зон, що поєднують потреби людини в транспорті та у 
збільшенні площ зелених зон міста, має стати невід’ємною частиною генпланів, схем розвитку 
населених пунктів, особливо крупних промислових міст. 

 Подальші дослідження будуть присвячені економічній оцінці (розрахунок економічної 
ефективності) проекту з планування міських автостоянок нового типу, розробленню індивідуа-
льних проектів з їхньої організації, створенню нових і удосконалення існуючих планувально – 
економічних механізмів, що сприяють реалізації останніх. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА ГОРОДСКИХ СТОЯНКАХ 

Показана возможность рационального использования земельных ресурсов для устройства авто-
стоянок в крупных промышленных городах. Составной частью таких земель является ландшафтная орга-
низация зоны отдыха человека. В условиях существующего транспортного планирования города доказа-
на целесообразность превращения этих земель в рекреационные территории промышленного города. 
Отличительной особенностью предлагаемой автостоянки является способ разметки мест временного или 
постоянного размещения автомобилей. Сутью данного способа является средство для обозначения мест 
пребывания автомобилей − использование деревьев с определенным формированием кроны и различной 
высоты. Приведенные в статье рекомендации могут быть использованы в градостроительном проектиро-
вании при разработке генерального плана промышленного города, в том числе и в сложных горно - гео-
логических условиях.    

Ключевые слова: земельные ресурсы, рекреационные территории, ландшафтное проекти-
рование, транспортное планирование городов 
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PLANNING AND PLACEMENT OF CARS ON A CITY PARKING 

Possibility of land’s rational use for the parking arrangement in the large cities is shown. Important 
component of such lands is the landscape organization of recreation zones.  Distinctive feature of the offered 
parking is the way of a marking of temporary and regular placement of cars. The base of this method is means 
for designation of cars's placement sites. The trees with a certain formation of krone are used for this purpose. 
The recommendations provided in article can be used in town-planning design when developing the general plan 
of the industrial city including in difficult conditions. 

Keywords: land resources, recreation area, transport planning of a cities, landscape design. 
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УДК 622.4 
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Т. В.КОСТЕНКО (канд. техн. наук) 
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
цивільного захисту України 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

В статті досліджуються властивості вентиляційної мережі і особливості регулювання розподілу 
повітря в вентиляційній мережі. В умовах сучасних підземних споруд потрібно приймати оперативні 
рішення по регулюванню розподілу повітря в нормальних та аварійних умовах. В той же час, в існуючій 
методичній літературі і застарілих підручниках з аерології відсутні засади аналізу наслідків позитивного 
і негативного регулювання розподілу повітря в вентиляційній мережі. Для визначення закономірностей 
регулювання розподілу повітря використовується графоаналітичний метод і комп’ютерне моделювання 
вентиляційних мереж. Основу графоаналітичного методу складає визначення режимів вентиляції окре-
мих гілок за допомогою приведених і аеродинамічних характеристик. Комп’ютерне моделювання підт-
вердило припущення, що кут нахилу приведеної характеристики паралельного з’єднання впливає на 
співвідношення змін витрат повітря в гілках паралельного з’єднання.  

Ключові слова: вентиляційна мережа, регулювання, розподіл повітря, комп’ютерне моде-
лювання, властивості вентиляційної мережі. 

 
Питання регулювання розподілу повітря у вентиляційній мережі пов’язані з оцінкою 

впливу природних і штучних чинників на режим вентиляції окремих частин споруди (шахта, 
метрополітен, тунель, будівля). До природних чинників можна віднести дію природної тяги у 
похилих та вертикальних вентиляційних каналах або руйнування каналів в наслідок аварії. У 
якості штучних чинників розглядаємо різні вентиляційні регулятори або пристрої, які можна 
використовувати у якості вентиляційних ругуляторів (двері, шлюзи, вікна, повітряні завіси  
і т.п.). Дослідження питань регулювання розподілу повітря в мережі пов’язане з пошуком зага-
льних закономірностей, які діють у вентиляційній мережі. Знання цих закономірностей дозво-
ляє прогнозувати наслідки регулювання розподілу повітря у вентиляційній мережі споруди і 
оперативно вирішувати питання забезпечення стійкого провітрювання в нормальних і аварій-
них умовах.  

В існуючій методичній літературі і застарілих підручниках з аерології відсутні засади 
аналізу наслідків позитивного і негативного регулювання розподілу повітря в вентиляційних 
мережах сучасних споруд. 

Мета цієї роботи – дослідження впливу кута нахилу приведеної характеристики гілки 
вентиляційної мережі на співвідношення змін витрат повітря при негативному регулюванні ро-
зподілу повітря в паралельному з’єднанні. 

Для досягнення поставленої мети використовуємо графоаналітичний метод  
дослідження [1]. Він дозволяє візуалізувати зображення аеродинамічних і приведених характе-
ристик у вигляді графіків (приведена характеристика гілки – лінія, на якій розташовані усі мо-
жливі режими її провітрювання). Пересікання графіків характеристик визначає точки, які хара-
ктеризують режими вентиляції гілок паралельного з’єднання. По зміні координат цих точок 
можна робити висновок про вплив кута нахилу приведених характеристик на співвідношення 
змін витрат повітря. Перевірка результатів теоретичного аналізу виконується по результатам 
комп’ютерного моделювання регулювання розподілу повітря у вентиляційній мережі. 

Розглянемо закономірності розподілу витрат повітря на прикладі паралельного 
з’єднання двох гілок (рис. 1, гілки 1 і 2). 

Припустимо, що обидві гілки паралельного з’єднання [2] мають однаковий аеродинамі-
чний опір і їх характеристики виглядають як параболи (R1=R2), а режим вентиляції кожної з 
них визначають координати точки N (рис. 2). Режим вентиляції усього паралельного з’єднання 
визначає точка M пересікання аеродинамічної характеристики паралельного з’єднання (лінія 
RП) з приведеною характеристикою паралельного з’єднання (лінія 1). 
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Рис. 1. Схема паралельного з’єднання гілок 
 
 

 
Рис. 2. Визначення режимів вентиляції паралельного з’єднання 
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Уявимо собі, що опір однієї з гілок паралельного з’єднання підвищився з R1 до нескін-
ченості (виробка перекрита щільною перемичкою). В цьому випадку опір паралельного 
з’єднання підвищиться з RП до R′П (R′П = R2), а новий режим вентиляції гілки R2 (і відповідно 
паралельного з’єднання) будуть визначати координати точки F (hF2, qF2) перетину аеродинамі-
чної характеристики цієї гілки (лінія R2) з приведеною характеристикою паралельного 
з’єднання (лінія 1). 

Аналіз можливих змін витрат повітря дозволяє стверджувати, що витрата повітря пара-
лельного з’єднання зменшиться (–) на ∆qп (різниця qп – qF2 дорівнює відрізку KM), а витрата 
повітря в гілці R2 підвищиться (+) на ∆q2 (різниця q′2 – q2 дорівнює відрізку NK). Порівняння 
зміни витрат повітря в паралельному з’єднанні (∆qп), в гілці-регуляторі (q1=∆q1) і в гілці – 
об’єкті регулювання (∆q2) дозволяє припустити, що найбільша зміна витрати повітря відбулася 
в гілці-регуляторі (∆q1) і, одночасно, зміна витрати повітря в об’єкті регулювання (∆q2) буде 
менша ніж зміна витрати повітря в паралельному з’єднанні (∆qп) 

∆q1 > ∆qп > ∆q2.     (1) 

В той же час  

∆q1 = ∆qп + ∆q2.     (2) 

Цей висновок відповідає властивості вузла вентиляційної мережі [3], але викликає пи-
тання: як вплине на характер розподілу повітря підвищення кута нахилу приведеної характери-
стики паралельного з’єднання? 

Виконаємо таку ж саму побудову характеристик в паралельному з’єднанні, але для умов 
коли приведена характеристика має більший нахил (рис. 2, лінія 2), ніж у попередньому випад-
ку. Парабола аеродинамічного опору гілок (лінії R1, R2) перетинає нову приведену характерис-
тику паралельного з’єднання (лінія 2) в точці А. Тобто, після підвищення опору гілки R1 до ∞, 
режим провітрювання гілки R2 і паралельного з’єднання співпаде у точці А. 

Порівняння змін витрат повітря (∆q′
2 = NB) в гілці R2 (при підвищенні опору R1 до ∞) і в 

паралельному з’єднанні (∆qп = BM) дозволяє припустити, що збільшення кута нахилу приведе-
ної характеристики паралельного з’єднання призводить до перерозподілу змін витрат повітря – 
збільшуються зміни (∆q′

2 > ∆q2) в об’єкті регулювання (NB > NК) і, відповідно, зменшуються 
(∆q′

п < ∆qп) – в паралельному з’єднанні (ВМ < KM). Співвідношення змін витрат в окремих гіл-
ках паралельного з’єднання і загальної витрати цього з’єднання тепер буде мати такий вигляд 

∆q1  > ∆q2 > ∆qп.     (3) 

Інакше кажучи, після підвищення кута нахилу приведеної характеристики, зміни в 
об’єкті регулювання (∆q2) будуть більшими ніж в зміни в усьому паралельному (∆qп) з’єднанні. 

Проведений аналіз дозволяє зробити припущення, що негативне регулювання буде 
більш ефективним в паралельному з’єднанні з більш крутим нахилом приведеної характеристи-
ки. Відповідно, в цих умовах зменшиться величина вентиляційного збурення у зовнішній ме-
режі, бо ж зменшиться загальна зміна витоку повітря у паралельному з’єднанні. 

Результати графоаналітичного аналізу було перевірено за допомогою сучасної 
комп’ютерної моделі [4, 5] вентиляційної мережі (рис. 3). 

Результати моделювання наведені в таблицях (табл. 1, 2). Під час моделювання аероди-
намічний опір гілки-регулятора підвищувався у 10 разів (з 0,05 до 0,5 Па с2/м6). 

 
Таблиця 1. Результати моделювання  
 

Опір гілки-регулятора (Rр) − 0,05 Па с2/м6; витрата повітря (qр) − 23,3 м3/с 
Опір гілки-об’єкта (Rо) − 0,05 Па с2/м6; витрата повітря (qо) − 23,3 м3/с  

Rр, Па с2/м6 Витрати пові-
тря (q), м3/с 

Зміни витрат 
повітря (∆q), м3/с ∆qо/∆qп 

0,5 qр=9,5 ∆qр=13,8 1,0 

qо=30,2 ∆qо=6,9 
qп=39,7 ∆qп=6,9 

111



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

 
Рис. 3. Схема комп’ютерної моделі паралельного з’єднання 
 
 
Таблиця 2. Результати моделювання після підвищення кута нахилу приведеної характе-

ристики 
 

Опір гілки-регулятора (Rр) − 0,05 Па с2/м6; витрата повітря (qр) − 28,6 м3/с 
Опір гілки-об’єкта (Rо) − 0,05 Па с2/м6; витрата повітря (qо) − 28,6 м3/с  

Rр, Па с2/м6 Витрати пові-
тря (q), м3/с 

Зміни витрат 
повітря (∆q), м3/с ∆qо/∆qп 

0,5 qр=12,1 ∆qр=16,5 1,36 

qо=38,1 ∆qо=9,5 
qп=50,2 ∆qп=7,0 

 
Порівняння відношень ∆qо/∆qп свідчить про те, що після підвищення кута нахилу при-

веденої характеристики паралельного з’єднання, величина змін в об’єкті регулювання стала 
більшою ніж в паралельному з’єднанні 

1,36 > 1. 
Комп’ютерне моделювання регулювання розподілу повітря в вентиляційній мережі під-

тверджує висновки отримані за допомогою графоаналітичного методу (1, 2). 
 
Висновки. Ефективність регулювання розподілу повітря в паралельних вентиляційних 

з’єднаннях підвищується (співвідношення змін витрат повітря в об’єкті регулювання до зміни 
витрат в усьому паралельному з’єднанні збільшується) в тих випадках, коли збільшується кут 
нахилу приведеної характеристики вентиляційного з’єднання. 

Співвідношення змін витрат повітря в окремих гілках паралельних вентиляційних 
з’єднань, після зміни опору окремої гілки за межами цих з’єднань, може змінитися на протиле-
жне. 

Отримані результати мають наукову і практичну новизну. Результати досліджень публі-
куються вперше. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ 

В статье исследуются свойства вентиляционной сети и особенности регулирования распределе-
ния воздуха в вентиляционной сети. В условиях современных подземных сооружений нужно принимать 
оперативные решения по регулированию распределения воздуха в нормальных и аварийных условиях. В 
то же время, в существующей методической литературе и устаревших учебниках по аэрологии отсут-
ствуют основы анализа последствий положительного и отрицательного регулирования распределения 
воздуха в вентиляционной сети. Для определения закономерностей регулирования распределения возду-
ха используется графоаналитический метод и компьютерное моделирование вентиляционных сетей. Ос-
нову графоаналитического метода составляет определение режимов вентиляции отдельных ветвей с по-
мощью приведенных и аэродинамических характеристик. Компьютерное моделирование подтвердило 
предположение, что угол наклона приведенной характеристики параллельного соединения влияет на со-
отношение изменений расхода воздуха в ветвях параллельного соединения. 

Ключевые слова: вентиляционная сеть, регулирование, распределение воздуха, компью-
терное моделирование, свойства вентиляционной сети. 
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RESEARCH OF PROPERTIES OF THE VENTILATION NETWORK 

The article investigates the properties of the ventilation system and features control the distribution of 
air in the ventilation system. In today's underground facilities need to make quick decisions to regulate the distri-
bution of air in normal and emergency conditions. At the same time, in the existing methodological literature and 
outdated book about aerology no basis analysis of the effects of positive and negative regulation of distribution 
of air in the ventilation network. For determining the regularities the distribution of air using graphic-analytical 
method and computer modeling of ventilation networks. The basis of the graphic-analytical method is the defini-
tion of ventilation modes of individual branches, and with reference to the aerodynamic characteristics. Comput-
er modeling has confirmed the assumption that the angle of the above characteristics of parallel connection af-
fects the ratio of changes in the air flow in the branches of a parallel connection. 

Keywords: ventilation network, regulation, air distribution, computer simulation, the properties of the 
ventilation network. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ  

КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ 
 

В данной научной статье предложен способ комплексного контроля концентрации вредных газов 
на угледобывающих шахтах. В основу способа положена модель нечеткой нейронной сети. На этапе фаз-
зификации модели рассмотрены два варианта функций принадлежности – линейный и нелинейный -  и 
проведено их сравнение. Адаптация параметров модели была проведена на основе алгоритма обратного 
распространения ошибки. Критерием эффективности предложенной модели является ее адекватность.  
Для численного исследования способа были использованы данные, полученные с датчиков измерения 
концентрации вредных газов. 

 
Ключевые слова: комплексный контроль, нечеткая нейронная сеть, функция принадлеж-

ности, среднеквадратичная ошибка, алгоритм обратного распространения ошибки. 
 
Общая постановка проблемы. На сегодняшний день существует множество систем 

контроля газовой обстановки в шахте [1-3], главное предназначение которых - исключение 
взрыва при выбросе газа. Как только концентрация метана превышает допустимую норму (в 
зависимости от участка шахты величина может варьироваться от 0,75% до 2%), система полно-
стью отключает напряжение на всем электрооборудовании данного участка. Как показал анализ 
существующих систем, в них отсутствует качественная экспертная оценка, поэтому проблема 
повышения эффективности контроля концентрации вредных газов является актуальной. 

Постановка задачи исследования. 
Цель – разработка способа комплексного контроля концентрации вредных газов с при-

менением нечеткой логики. 
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
– формирование базы нечетких правил; 
– создание структуры модели; 
– разработка процедуры контроля по модели; 
– выбор критериев оценки эффективности модели; 
– адаптация параметров модели. 
– логико-формальные правила оценивания результата контроля. 
 
Результаты разработки и исследований 
Формирование базы нечетких правил 
Нечеткие правила, используемые при построении модели нечеткой нейросети [4], име-

ют вид: 

 ПРАВИЛО k : ЕСЛИ условие k  ТО заключение k  ( kF ) (1) 

где k  – номер правила, 
kF  – коэффициент определенности, коэффициент уверенности или весовой коэффициент 

нечеткого правила (принимает значение из интервала ]1,0[ ), rk ,1∈ , 

условие k  – это совокупность подусловий вида 1
~x  есть k

1
~α  И … И nx~  есть k

nα~ , 

заключение k  – это заключение вида y~  есть kβ~ , 

ix~  – имя входной лингвистической переменной, соответствующей фактору, ni ,1∈ , 
y~ –имя выходной лингвистической переменной, соответствующей комплексному контролю, 
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k
iα~  – качественное значение переменной ix~ , rk ,1∈ , ni ,1∈ , 

kβ~  – качественное значение переменной y~ , rk ,1∈ . 
Создание структуры модели 
В силу отсутствия моделей комплексного контроля концентрации вредных газов, даю-

щих качественную оценку, в статье предлагается модель четырехслойной нечеткой нейронной 
сети. Пример структуры нечеткой нейросети в случае двух входных переменных, каждая из 
которых связана с тремя качественными оценками фактора, и трех выходных переменных (со-
ответствуют качественным оценкам комплексного контроля) представлен на рисунке 1. 

Модель нечеткой нейросети для комплексного контроля формируется по следующему 
принципу.  Входной (нулевой) слой содержит нейроны, которые соответствуют факторам –
показателями концентрации вредных газов, полученных с датчиков (датчики метана, датчики 
углекислого газа и т.д.). Количество таких нейронов nN =)0( . Первый слой реализует фаззи-
фикацию, а его нейроны соответствуют качественным значениям факторов. Количество нейро-

нов первого слоя ∑
=

=
n

i
inN

1

)1( , где in  – количество качественных значений для i -й входной 

лингвистической переменной. Второй слой реализует агрегирование подусловий, а его нейроны 
соответствуют условиям нечетких правил. Количество нейронов второго слоя 

rnN
n

i
i ==∏

=1

)2( , где r  – количество нечетких правил. Третий слой реализует активизацию 

правил, а его нейроны соответствуют заключениям. Количество нейронов для третьего слоя 

rnN
n

i
i ==∏

=1

)3( . Четвертый (выходной) слой реализует агрегирование заключений, а его 

нейроны соответствуют качественным значениям комплексного контроля, каждому из которых 

соответствует своя степень истинности. Количество нейронов последнего слоя qN =)4( , где 
q  – количество качественных значений выходной лингвистической переменной. 
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Рис. 1. Структура модели нечеткой нейросети. 

 
Разработка процедуры комплексного контроля по модели 
Процедура комплексного контроля по модели включает 4 этапа: 
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– фаззификация; 
– агрегирование подусловий; 
– активизация заключений; 
– агрегирование заключений. 
Фаззификация 
Фаззификация (введение нечеткости) представляет собой процедуру определения 

степени истинности подусловий нечетких правил.  
Целью фаззификации является установление соответствия между значением вход-

ной четкой переменной ix  и значением функции принадлежности соответствующего ей 

качественного значения v
iα~ , в виде 

 

 )(~
)1(

iAs xy v
i

µ= , 
)1(,1 Ns∈ , 

)0(,1 Ni∈ , (2) 

∑
−

=
−=

1

1

i

z
znsv , 

где v
iA~µ  – функции принадлежности нечеткого множества v

iA~ , которое определяет об-

ласть значений v
1

~α , 

ix  – четкая входная переменная (фактор), 
)1(

sy  – степень истинности i -го подусловия « ix~  есть v
iα~ . 

В ходе проведенных исследований и согласно правилам безопасности в угольных 
шахтах [5] были установлены условные границы интервалов работы для различных участ-
ков, значения которых варьируются в зависимости от участка выработки. Каждому из ин-
тервалов поставим в соответствие определенную функцию принадлежности. Первая 
функция принадлежности можно описать следующим образом: на первом интервале, ко-
торый соответствует нормальному режиму работы, она должна иметь примерно одинако-
вое значение. От точки конца первого интервала и до начала границы третьего интервала 
она должна убывать примерно до нуля.  

Вид второй функции принадлежности для интервала, соответствующего предава-
рийному режиму работы, определяется следующим образом: на середине второго интер-
вала она должна стремиться к единице, а на границах интервала она должна стремиться к 
нулю.  

Третья функция принадлежности определяется так: для третьего интервала – ава-
рийного режима работы – она должна иметь примерно одинаковое значение, а в точке 
окончания первого интервала ее значение должно стремиться к нулю.  

Исходя из сделанных предположений, для всех интервалов были выбраны по два 
типа функций принадлежности – линейный и нелинейный типы. 

Для первого интервала (первый тип функции принадлежности): 
- линейная (рисунок 2) 
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Рис. 2. Z-образная функция принадлежности 

3Zµ . 

Для второго интервала (первый тип функции принадлежности): 
- треугольная (рисунок 3). 
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Рис. 3. Треугольная функция принадлежности. 

 
Для третьего интервала (первый тип функции принадлежности): 
– линейная (рисунок 4) 
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Рис. 4. S-образная функция принадлежности. 

 
Для первого интервала (второй тип функции принадлежности): 
- Сигмоидальная функция принадлежности ZSµ  ( 0<a ) (рисунок 5) 

 )1(1exp1
1)1,1,( bxaZS bax −−+

=µ  (6) 
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Рис. 5. Сигмоидальная функция принадлежности ZSµ  ( 0<a ). 

Для второго интервала (второй тип функции принадлежности): 
– функция Гаусса (рисунок 6) 
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Рис. 6. функция Гаусса. 
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Для третьего интервала (второй тип функции принадлежности): 
–  Сигмоидальная функция принадлежности ZSµ  ( 0>a ) (рисунок 7) 
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Рис. 7. Сигмоидальная функция принадлежности ZSµ  ( 0>a ). 

 
Агрегирование подусловий 
Агрегирование подусловий нечеткого правила представляет собой процедуру определе-

ния степени истинности условия этого правила по степеням истинности составляющих его 
подусловий. 

Для агрегирования подусловий в работе был выбран метод минимального значения 
 

 

)1()2(

,1

)2(
)1(

min ksk
Ns

k ywy
∈

=
, 

)1(,1 Nk ∈ , (8) 

где )2(
skw  – бинарный вес связи, который определяется структурой модели нечеткой нейросети. 

Функция активации берется линейной, т.е. xxf =)()2( . 
Активизация заключений 
В данной работе активизация заключения нечеткого правила представляет собой проце-

дуру определения степени истинности заключения этого правила по степени истинности его 
условия и его весовому коэффициенту. 

Для активизации заключений в работе было выбрано 

 )2()3()3(
kkkk ywy = , )2(,1 Nk∈ , (9) 

где )3(
kkw  – вес связи, соответствующий весовому коэффициенту нечеткого правила kF  (при-

нимает значение из интервала ]1,0[ ), вычисляется экспериментально. 

Функция активации берется линейной, т.е. xxf =)()3( . 

Агрегирование заключений 
Агрегирование заключений представляет собой процедуру объединения степени истин-

ности одинаковых заключений для получения степени истинности итогового заключения. 
Для агрегирования заключений в работе был выбран метод максимального значения 

 )3()4(

,1 )3(
max kkj

Ns
j ywy

∈
= , )4(,1 Nj∈ , )3(,1 Nk∈ , (10) 

где )4(
kjw  – бинарный вес связи, который определяется структурой модели нечеткой нейросети. 
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Функция активации берется линейной, т.е. xxf =)()4(
. 

Критерии оценки эффективности модели 
В работе выбран критерий адекватности модели, который означает выбор таких зна-

чений параметров функций принадлежности, которые доставляют минимум среднеквадра-
тичной ошибки (разности выхода по модели и желаемого выхода) 

 
В

P

p

q

j
pjpj dy

P
F min)(1

1 1

2 →−= ∑∑
= =

, (11) 

P  – количество тестовых реализаций, 
),...,( 1 pqpp yyy =  – оценка концентрации, полученная по модели, 

),...,( 1 pqpp ddd =  – желаемая оценка концентрации, 

В  – множество параметров для функций принадлежности. 

Адаптация параметров модели комплексного контроля 
Адаптация параметров модели осуществляется на основе обратного распростране-

ния [7]. Суть метода заключается в том, что на вход сети подаются заранее известные дан-
ные, после чего сеть вычисляет выходное значение. Далее это значение сравнивается с уже 
имеющимся, и, в соответствии с разностью между этими значениями, корректируются ве-
совые коэффициенты нейронной сети. И эта операция повторяется по кругу много раз. В 
итоге получаем обученную сеть с новыми значениями весовых коэффициентов.  Более де-
тально алгоритм описан в работе [8]. 

 
Формирования логико-формальных правил оценивания комплексного 

контроля 
Для оценивания результатов комплексного контроля формируются следующие 

логико-формальные правила: 

 1max
,1

=→>
∈

vy j
qj

ε , (12) 

 0max
,1

=→≤
∈

vy j
qj

ε , (13) 

где v  – логический признак правильности контроля. 
 
Адаптивный нормированный порог для логико-формальных правил (12) и (13) ми-

нимизирует вероятность ошибки контроля и оценивается в виде 

 pj
qjMp

M

p
pj

qj
pj

qj
ydyI

M ,1,,11 ,1,1
max0)maxarg,max(arg1

∈∈= ∈∈
=ε→=∑ . (14) 

 




≠
== ba

babaI ,0
,1),( , 

где M  – количество неправильно выполненных оценок. 
 

Численное исследование способа комплексного контроля 
Результаты численного исследования способа контроля с объемом выборки в 22820 

значений, что соответствует зафиксированным, с интервалом в 10 секунд, значениям пока-
заний датчиков за 3 дня непрерывной работы, представлены в таблице 1. При этом, для 
адаптации параметров модели использовались функции принадлежности двух типов, опи-
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санных ранее. Согласно данным, полученным в результате численного исследования, ис-
пользование функций принадлежности первого типа является наиболее эффективным для 
проведения контроля. 

 
Таблица 1. Результаты численного исследования контроля концентрации вредных газов. 

Тип функция 
принадлежности 

Оценка скорости обучения  
(количества итераций) для  

алгоритма обратного распространения 

Оценка адекватности  
(среднеквадратичной ошибки) для алго-

ритма обратного распространения 

Первый 100 0.050 
Второй 105 0.054 

Зависимость среднеквадратичной ошибки от количества итераций в случае использова-
ния алгоритма обратного распространения представлена на рисунке 8. 

На рисунке 9 представлена зависимость вероятности неправильного контроля от адап-
тивного нормированного порога ε . 
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Рис. 8. Зависимость среднеквадратичной ошибки от количества итераций. 
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Рис. 9. Зависимость вероятности неправильного контроля от порога ε . 
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Выводы: 
1. Для комплексного контроля концентрации вредных газов разработана модель нечеткой 

нейросети. Адаптация параметров модели производится посредством алгоритма обратного рас-
пространения ошибки. 

2. Для анализа результатов комплексного контроля концентрации вредных газов сформи-
рованы логико-формальные правила, использующие адаптивный нормированный порог для 
уменьшения вероятности неправильного контроля. 

3. Проведено численное исследование, которое позволило определить, что предложенный 
способ контроля является эффективным, а предложенная модель является адекватной. 

4. Созданные в данной статье способ и модель позволяют ставить и решать задачи ком-
плексного контроля концентрации вредных газов. 
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РОЗРОБКА СПОСОБУ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ ГАЗІВ 

У даній науковій статті запропоновано спосіб комплексного контролю концентрації шкідливих га-
зів на вугледобувних шахтах. В основу способу покладено модель нечіткої нейронної мережі. На етапі фа-
зифікації моделі розглянуті два варіанти функцій приналежності - лінійний і нелінійний - і проведено їх 
порівняння. Адаптація параметрів моделі була проведена на основі алгоритму зворотного поширення по-
милки. Критерієм ефективності запропонованої моделі є її адекватність. Для чисельного дослідження спо-
собу були використані дані, отримані з датчиків вимірювання концентрації шкідливих газів. 

Ключові слова: комплексний контроль, нечітка нейронна мережа, функція приналежності, 
середньоквадратична помилка, алгоритм зворотного поширення помилки. 
 
Ye. Fedorov, Yu. Dikova 
Donetsk National Technical University 

A METHOD OF INTEGRATED CONTROL OF HARMFUL GAS CONCENTRATIONS 

A method of integrated control of concentration of harmful gases in coal mines is proposed in this paper. It 
is based on the model of a fuzzy neural network. Two options of membership functions - linear and nonlinear – 
were considered and compared at the stage of model fuzzifiction. Adaptation of the model parameters was carried 
out based on the algorithm of back propagation. The criterion of the effectiveness of the proposed model is its ade-
quacy. For numerical study we used the data obtained from sensors measuring the concentration of harmful gases. 

Keywords: integrated control, fuzzy neural network, membership f unction, mean square error, al-
gorithm of backpropagation. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛО-
ВИЙ ТРУДА ПОДЗЕМНЫХ РАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

Проведен анализ производственного травматизма на угледобывающих предприятиях Украины. 
Сделаны выводы о том, что до сих  пор анализ травматизма при ведении горных работ проводился, в ос-
новном, на уровне рабочих мест и отдельных зон. Установлено, что недостаточно внимания уделяется 
изучению травматизма на уровне выполнения конкретных производственных операций (подопераций) в 
рамках определенного технологического процесса, в том числе при ведении очистных и подготовитель-
ных работ.  

Ключевые слова: производственный травматизм, опасные и вредные производственные 
факторы, технологический процесс, производственные операции. 

Актуальность работы. Анализ производственного травматизма среди всех отраслей 
народного хозяйства Украины показывает, что наиболее проблемной в этом плане, является 
угольная промышленность, что обусловлено сложными горно-геологическими и горнотехниче-
скими условиями отработки угольных пластов. Более 30% шахт отрасли добывают уголь с глу-
бины свыше 700 м, в числе более 6%  - с глубины свыше 1000 м. На территории Украины 90% 
шахт  относятся к опасным по газу, 26,2% - опасные по внезапным выбросам, 31,5% -
сверхкатегорные, 70,6% - опасны по взрывчатости угольной пыли, 16,4% - опасны по горным 
ударам. Из общего количества действующих очистных забоев в шахтах отрасли 71,9% отраба-
тывают пласты мощностью до 1,2 м, в том числе 15% – мощностью до 0,7м; 4,5% лав работают 
на пластах мощностью более 1,8 м. На пластах мощностью до 1,2 м добывается 57,2% угля, в 
том числе 6,2% – на весьма тонких пластах до 0,7 м, 9,3% – при мощности более 1,8 м. 

Анализ производственного травматизма в угольной отрасли Украины за 19 лет (1993-
2012 гг.) показал, что при уменьшении объема производства в 2,1 раза общий производствен-
ный травматизм снизился в 5,07 раза, а смертельный – в 2,05 раза. Для угольных шахт Донец-
кой области эта динамика сохраняется и при уменьшении уровня производства в 1,8 раза – об-
щий и смертельный травматизм снизился, соответственно, в 5,3 и 1,5 раза (рис. 1).  
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Рис. 1. Графики изменения объема добычи угля на шахтах Донецкой области 
Аш (1), общего количества случаев (2) травмирования NТР и со смертельным исходом 
NТРс (3) на 1 млн. т добычи в течение 1993-2012гг. 
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Относительное снижение травматизма объясняется: закрытием шахт, увеличением 
уровня механизации горных работ, применением прогрессивных технологических схем ведения 
горных работ и внедрением эффективных мероприятий в области охраны труда. Различная ди-
намика общего и смертельного травматизма объясняется увеличением тяжести травмирования 
на рабочих местах, обусловленных ухудшением условий отработки угольных пластов, услож-
нением технологий ведения горных работ и увеличением нагрузок на очистные забои. 

По отрасли травматизм распределился следующим образом: 37,6% несчастных 
случаев произошло в очистных забоях, 17,7% - в подготовительных забоях и 44,7% - в 
протяженных горизонтальных и прочих горных выработках. Большая часть травматиз-
ма, произошедшего в подземных выработках шахт - 68,6%, связано с тремя опасными 
производственными факторами:  обвалы и обрушения,  транспорт,  машины и механиз-
мы (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма относительного соотношения несчастных случаев по опасным 

производственным факторам 
 
В очистных выработках шахт 55,8% несчастных случаев произошло от обвалов и 

обрушений, 17,1% - от машин и механизмов, 14,9% - от взрывов газа и пыли. В подго-
товительных забоях от обвалов и обрушений произошло 31,8% несчастных случаев, по 
11,8% - от транспорта и внезапных выбросов. В протяженных горизонтальных и прочих 
горных выработках основной травматизм связан, естественно, с транспортом и подъ-
емом - 60,5%, на обвалы и обрушения приходится 10,7%, электроток - 4,7%. На по-
верхности шахт основными опасными производственными факторами являются транс-
порт и подъем - 41,0% и падение людей - 15,4%. 

Исследованием ряда авторов установлено, что с ухудшением горно-геологических усло-
вий разработки и повышение нагрузки на лаву все чаще возникают различные аварийные ситу-
ации. Исследование комплекса обстоятельств и причин указывают на снижение технической их 
составляющей и значительного роста человеческого фактора в этом процессе при [1,2,3]:  

- планировании и проектировании работ; 
- организации работ и руководстве ими; 
- исполнении служебных обязанностей (формальный инструктаж рабочих, при-

емка и браковка выполненных работ и т.п.); 
- выполнении трудовых операций, повышающих опасность технологии или обо-

рудования; 
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- выполнении трудовых операций, повышающих опасность рабочих приемов, 
операций или движений. 

Цель статьи. Целью данной статьи является анализ основных направлений 
обеспечения безопасности труда при ведении горных работ в угольных шахтах.  

Основная часть. Стоит отметить, что исследования вопроса обеспечения без-
опасности труда при ведении горных работ в угольных шахтах, рассматривается, как в 
комплексе, так и по отдельным направлениям, включая разработку и усовершенствова-
ние нормативной базы в области охраны труда, безопасные технологии ведения горных 
работ, технологии и средства обеспечения безопасных условий труда, разработку про-
филактических мероприятий в области охраны труда.  

Анализ публикаций, посвященных решению комплексной проблемы повышения без-
опасного ведения горных работ, показывает, что в различных странах это проблема решается 
по разному, с учетом особенностей и специфики их национальной экономики, законодатель-
ства в сфере охраны недр, труда и окружающей среды, нормативной базы, налогообложения, 
различий в горно-геологических условий разработки месторождений и других основополагаю-
щих положений [4]. 

Огромное внимание уделяется нормативной базе по промышленной безопасности и 
охране труда в украинских шахтах, совершенствованию методов и средств предупреждения 
взрывов метановоздушных смесей, возгорания угольной пыли и комплексной дегазации шахт-
ных полей, совершенствованию системы управления охраной труда [стат 5-7]. 

В работе [4] указывается на то, что причинами аварий, происходящих в угольной про-
мышленности Украины, являются социально-экономические противоречия, проблемы обще-
ства и вытекающие из них технические решения, которые принимаются собственниками и ру-
ководителями шахт. Отмечается, что вопросы технического развития шахт определяют их соб-
ственники, стремящимися к минимизации затрат на мероприятия по охране труда, безопасно-
сти ведения работ [4, 6].  

Доказано, что от инвестирования в сферу охраны труда могут быть получены социаль-
ный, социально- экономический и экономический эффекты [8]. Социальный эффект – выража-
ется в повышении производительности, уменьшении травматизма и заболеваемости, степени 
удовлетворения трудом и т.д. Социально-экономический – в увеличении объема производства 
за счет повышения производительности труда, и экономический – в увеличении чистой прибы-
ли предприятия за счет увеличения объема производства и уменьшения затрат на возмещение 
ущерба от травматизма и профзаболеваемости. 

В ряде научных трудов, посвященных безопасности ведения горных работ, авторы 
предлагают уменьшить уровень травматизма за счет разработки новых технологий угледобычи, 
которые бы соответствовали современному уровню развития науки и техники, экономики госу-
дарства [4, 9, 10]. Но также соглашаются с тем, что абсолютно безопасных технологий сегодня 
не существует.  

Совершенствование технологических схем, заключающихся в увеличении уровня меха-
низации ведения горных работ, применении прогрессивных систем разработки, усовершен-
ствовании средств индивидуальной защиты, способов профилактики и предотвращения газоди-
намических явлений, систем противоаварийной защиты шахт, позволяет лишь частично уро-
вень травматизма, о чем свидетельствует динамика производственного травматизма за послед-
ние 19 лет (рис. 1). Более значимые причины – несоответствие биомеханических и психофи-
зиологических возможностей приспособления адаптационных возможностей организмов гор-
норабочих к темпам работы оборудования [1, 2], что лежит в области исследований таких наук, 
как эргономика и инженерная психология. В ряде случаев, недоработки в данных вопросах 
приводят к ситуации, когда, казалось бы, увеличение уровня механизации, призванное снизить 
долю ручного труда, а, следовательно, и уровень травматизма, ведет к обратному эффекту - 
увеличению вероятности возникновения несчастного случая. Так, применение современных 
очистных комбайнов позволяет существенно увеличить нагрузку на лаву, приближая ее к мак-
симально допустимой по газовому фактору. В то же время, обязательным условием увеличения 
нагрузки на лаву является увеличение скорости подачи комбайна, а, следовательно, и рост фи-
зических и психофизиологических нагрузок на машинистов горно-выемочной машины и гор-
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норабочих очистного забоя по обеспечению необходимой скорости крепления лавы. Социоло-
гические опросы показывают, что пострадавшие от несчастного случая часто называют по-
влекшие его причины – «цейтнот», «гонку», «заботы», «нервозность» [11], т. е., причины, отно-
сящиеся к факторам социально-психологического характера. В этом случае стоит согласиться с 
тем, что благоприятной предпосылкой для рабочего является улучшение эргономических тре-
бований к технике и технологиям. 

Т. о., с точки зрения глобального подхода к вопросу исследований обеспечения про-
мышленной безопасности и охраны труда, необходимо уделять внимание основным травмиру-
ющим факторам и исследованию причинно-следственных связей при возникновении несчаст-
ных случаев. Отмечается, что 60-90% аварий и травм возникают по организационно-
психологическим причинам [12]. 

В большинстве научных трудов особое внимание уделяется физическим факторам (па-
дениям и обрушениям породы, действию машин и механизмов, происшествиям на подземном 
транспорте, воспламенению метана и угольной пыли) и психофизиологическим опасным и 
вредным производственным факторам, доля которых составляет 60-70% случаев травмирова-
ния горнорабочих. Такое внимание обусловлено существенным количеством несчастных слу-
чаев, в том числе и со смертельным исходом (рис. 2), причиной которых явились указанные 
факторы. Основная причина - недостаточно закрепленный забой, некачественная обработка 
нависающих пород, некачественное крепление выработок и т.д., а также невнимательным от-
ношением работников к своим обязанностям [13]. 

В работе [14] приведена классификация причин несчастных случаев, которые предло-
жено делить на 3 группы: организационные (невыполнение требований инструкций по охране 
труда, невыполнение должностных обязанностей, нарушение требований техники безопасности 
при эксплуатации оборудования, машин и механизмов, нарушение технологического процесса); 
технические (неудовлетворительное техническое состояние производственных объектов, со-
оружений, средств производства и т.д.); психофизиологические. Соотношение причин  
в количественном выражении по конкретному предприятию составило,  
соответственно, 73,5; 22,5; 4%. На наш взгляд, это деление не совсем корректно, так как  
в основе организационных причин всегда лежит физиологическая и психофизиологическая со-
ставляющая. 

В отдельных трудах предлагается анализировать основные опасные и вредные факторы 
на конкретных рабочих местах или комплексу выполнения определенных производственных 
операций [15, 16]. То есть указывается, какое соотношение пострадавших от обвалов и обру-
шений в лавах, подготовительных забоях, на перекреплении горных выработок; при примене-
нии механизированной и индивидуальной крепи в лаве; на конвейерном и рельсовом транспор-
те; указываются причины подземных взрывов газа и пыли; рассматриваются наиболее травмо-
опасные ситуации при эксплуатации машин и механизмов. Это весьма важно, поскольку позво-
ляет разрабатывать и внедрять конкретный перечень мероприятий, в зависимости от условий 
труда на конкретном рабочем месте 

Необходимо отметить ряд трудов [17, 18], посвященных оценке травмоопасности техно-
логических операций и разработке решений по снижению уровня травматизма при их выпол-
нении. Особое внимание уделялось исследованию уровня травматизма на концевых участках 
очистных забоев, в подготовительном забое. Основным опасным производственным фактором 
в данных условиях называется обрушение массива нарушенных пород, а причина его проявле-
ния – расслоение вмещающих пород, возникающие и развивающиеся во времени после дефор-
маций упругого восстановления под действием деформаций генетического возврата. 

В некоторых работах рассматриваются отдельные рабочие профессии на предмет трав-
моопасности [14, 15, 19]. Указывается, что наиболее травмоопасными являются профессии гор-
норабочего очистного забоя, проходчика, горнорабочего подземного, электрослесаря подзем-
ного, крепильщика. Это связано с тем, что данные профессии напрямую связаны с основными 
опасными производственными факторами, на которые приходится основная доля несчастных 
случаев (рис. 2). 

Анализ распределения случаев травматизма по возрасту пострадавших показал, что 
наибольший уровень травматизм приходится на возрастную категорию от 41 до 50 лет, что 
объясняется снижением физиологических и психофизиологических функций организма 
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(уменьшение времени реакции, снижение функций слуховых и зрительных рецепторов  
и т. д.) [19]. 

Т. о., влиянием «человеческого фактора», в ряде случаев, объясняется более 80% травм 
угольной отрасли [15, 17, 19]. Отмечается, что человеку свойственно стремление к упрощению 
своих операций при выполнении работы, что, как правило, приводит к нарушению внимания, 
утрате осторожности, чрезмерной самоуверенности (об этом упоминалось ранее), склонности к 
риску [15]. инженерно-техническим работникам также свойственна склонность к упрощению 
своих непосредственных обязанностей, заключающихся в контроле за безопасностью ведения 
горных работ. Указывается на то, что нередки случаи принятия ошибочных решений из-за низ-
кого уровня профессиональной подготовки ИТР [20, 21]. 

В отдельную группу стоит выделить исследования, посвященные прогнозу и вероятно-
сти возникновения травмоопасных ситуаций. Основной количественной мерой опасности, ко-
торая учитывает вероятность возникновения негативных последствий от осуществления хозяй-
ственной деятельности, является риск. В работах, посвященных безопасности работ в угольной 
промышленности рассматриваются риски: аварий, несчастного случая, травмирования, травма-
тизма, смертельного травматизма, утраты здоровья, профзаболевания. Также оценивался риск 
рабочего места и риск по профессии. 

Интересны результаты исследований по установлению закономерностей возникновения 
несчастных случаев при нарушении требований охраны труда [22]. Полученные зависимости 
видов нарушений требований охраны труда от вероятности возникновения несчастного случая, 
позволило сформулировать логико-вероятностные основы ситуационного управления безопас-
ностью производственных систем и сделать вывод о том, что устранив одну причину несчаст-
ного случая в пределах производственной системы, можно предотвратить травматизм сразу по 
нескольким ситуациям травмирования. 

Приведенный анализ результатов научных исследований в области охраны труда дает 
нам основания утверждать, что основной их целью является создание условий по обеспечению 
безопасных условий труда подземных рабочих, которые заключаются в разработке и проведе-
нии профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма. 

Стоит отметить, что наибольшее количество несчастных случаев происходит непосред-
ственно на рабочих местах при выполнении конкретных производственных операций или под-
операций. В то же время следует отметить небольшое колличество таких работ. Причем в име-
ющихся исследованиях рабочее место рассматривается, как эпицентр травмоопасного события, 
причиной которого были: природные явления, технологические ошибки, действия рабочих. 
Практически не исследовались в качестве причин нарушения организации выполнения произ-
водственных процессов на уровне отдельных операций (подопераций). То есть,  не достаточно 
уделяется внимание травматизму при выполнении конкретных операций на разных рабочих 
местах, особенно при выполнении основных производственных процессов – ведении очистных 
работ и проведении горных выработок. 

Например, при проведении горной выработки высока вероятность травмирования от об-
рушений и обвалов при выполнении следующих операций: «установка элементов временной 
крепи», «установка элементов постоянной крепи», «монтаж межрамных стяжек», «заполнение 
закрепного пространства». При этих и прочих операциях процесса вероятность травмирования 
от данного производственного фактора минимальна. При ведении очистных работ высока веро-
ятность травмирования от этого же фактора при выполнении операций: «выемка или отбойка 
молотком», «крепление ниш», «выкладка охранного сооружения», «передвижка крепи сопря-
жения», «передвижка секции механизированной крепи», «извлечение-установка стоек крепи 
при передвижке лавного конвейера», «извлечение-установка ножек арочной крепи при пере-
движке конвейера, «погашение выработки вслед за лавой», «монтаж-демонтаж крепи усиле-
ния» и др.  

Как видим, ввиду большой суммарной продолжительности выполнения операций, 
большого количества рабочих занятых на их выполнении, из-за разнородности этих операций и 
большого участка, вовлеченного в выполнение производственных процессов, вероятность воз-
никновения аварийных ситуаций очень высока. Причем в этих случаях основными причинами 
травматизма являются нарушение дисциплины выполнения операций рабочими, их психо- 
эмоциональное состояние, усталость, высокая физическая нагрузка. Такие факторы, как глуби-
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на введения работ, выбросопасность, угол падения пласта, обводненность, категория пород и 
угля по отбойности, уровень механизации работ и т. д. на все это имеет косвенное влияние, яв-
ляясь, лишь, усугубляющими на условия работы факторами. От глубины работ, также как и от 
прочих факторов зависит принятая технологическая схема ведения горных работ, а, следова-
тельно, сложность выполнения технологических процессов в целом, и операций, в частности.  

Учет горно-геологических и горнотехнических факторов при прогнозировании травма-
тизма, конечно, необходим, но, в первую очередь, в исследованиях рассматриваются условия 
труда подземных рабочих с точки зрения организации выполнения отдельных операций (под-
операций) в рамках технологического процесса. И игнорирование данного факта не позволяет в 
достаточной мере разработать эффективные мероприятия по профилактике травматизма непо-
средственно на рабочих местах подземных рабочих.  

Выводы: 
В результате проведенного анализа травматизма и исследований в области охраны труда 

на угледобывающих предприятиях Украины установлено, что: 
- к настоящему времени проведен достаточно большой объем исследований по изуче-

нию производственного травматизма в условиях подземной разработки месторождений угля; 
- в качестве основных влияющих факторов на уровень травматизма принимается ком-

плекс горно-геологических и горнотехнических условий (глубина ведения работ, мощность 
пласта, угол падения пласта, обводненность и другие), влияющих на условия труда и выбор 
технологической схемы ведения горных работ;  

- недостаточно уделяется внимание изучению производственного травматизма на
уровне выполнения конкретных операций в рамках определенного технологического процесса. 
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ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІДЗЕМНИХ РОБОЧИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

Проведено аналіз виробничого травматизму на вугледобувних підприємствах України. Зроблено 
висновки про те, що до цього часу аналіз травматизму при веденні гірничих робіт проводився, в основ-
ному, на рівні робочих місць і окремих зон. Встановлено, що недостатньо уваги приділяється вивченню 
травматизму на рівні виконання конкретних виробничих операцій (підоперацій) в рамках певного техно-
логічного процесу, в тому числі при веденні очисних і підготовчих робіт. 

Ключові слова: виробничий травматизм, небезпечні і шкідливі виробничі чинники, техно-
логічний процес, виробничі операції 

Dolzhenkov A. F., Negrey T.A. 
Donetsk National Technical University, Krasnoarmejsk 

STUDY OF WORK SAFETY OF UNDERGROUND WORKERS COAL MINES 

It was analуsed the accident rates and researches in the field of occupational safety at Ukrainian coal 
mines .It was found the lack of attention which is paid to the study of accident rates in carrying out of specific 
operations.  

Key words: productive traumatism, dangerous and harmful productive factors, technological process, 
productive operations. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ОЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ШАХТ ДОНБАССА 

В работе проанализировано состояние угледобывающей отрасли Украины и предложен новый 
подход к выбору очистного оборудования на основе теории графов. Выбор горно-шахтного оборудова-
ния проведен на основе функциональной взаимосвязи применительно к условиям эксплуатации. Иссле-
дована фактическая взаимосвязь типов очистного оборудования в составе технологической цепочки 
«крепь – комбайн – конвейер», которая позволяет выбрать и определить область механизированной до-
бычи угля с максимальной нагрузкой. Построение альтернативного графа и анализ его маршрутов на 
начальном этапе проектирования исключили наиболее неблагоприятные сочетания типов забойного обо-
рудования. В тот же момент поиск наиболее рациональной комплектации сведен к анализу 2-3 техноло-
гических цепочек «крепь–комбайн–конвейер». 

Ключевые слова: очистное оборудование, крепь, комбайн, конвейер, мощность пласта, 
длина очистного забоя, граф. 

 
Уголь – единственное энергетическое сырье, которым наше государство обеспечено в 

полном объеме. Если в структуре мировых запасов энергетических ресурсов доля угля состав-
ляет 67%, то в Украине 94,5% [1,2,3]. В Украине по объемам добычи уголь был всегда домини-
рующим энергоносителем, в разные годы доля его в производстве электроэнергии составляла 
от 47,5% (1975г) до 30,1% (1990 г.). Среднемировой показатель угля в топливно-
энергетическом балансе составляет 39,6%. Для Украины уголь остается стратегическим источ-
ником электроэнергии, так в соответствие с финальным вариантом (от 15.05.15 г.) «Энергети-
ческой стратегии развития Украины до 2035 года» [3]  его доля будет составлять 34%, что не-
многим меньше газа (37%). На данном этапе и вплоть до 2025 года в переводе на нефтяной эк-
вивалент страна будет нуждаться в 35 млн т. высококачественного полезного ископаемого. 

В Украине наблюдается падение темпов проведения подготовительных выработок и, как 
следствие, сокращение фронта работ и снижение объемов добычи угля в 2 раза. Вместе с паде-
нием темпов подготовки очистных забоев происходит одновременное «старение» производ-
ственных фондов, количество переоснащения комплексных забоев (КМЗ) не  
превышает 15 очистных забоев в год [4]. Наряду с экономическими проблемами существенное 
влияние на производительность оказывают горно-геологические условия.  

По мнению авторов [5,6] основным направлением повышения нагрузки на очистной за-
бой является внедрение оборудования третьего поколения. Однако исследования,  
проведенные [7,8] показали, что применение такого оборудования, в частности иностранных 
аналогов, экономически целесообразно при суточной нагрузке на очистной забой более 8000 
т/сут. Помимо высокой стоимости иностранные аналоги оборудования имеют еще один недо-
статок; в случае выхода из строя срок непроизводственной работы значительно больший по 
отношению к отечественным аналогам (70 дней против 25).  

Одним из факторов, снижающих производительность комплексов, являются горно-
геологические условия. Основными горно-техническими факторами, которые влияют на произ-
водительность комплекса, являются мощность пласта, угол наклона выработки, длина очистно-
го забоя. Статистическая обработка результатов работы комплексных механизированных забо-
ев (по данным Донецкой областной государственной администрации за декабрь 2010 года) 
установила, что статистические графики не несут информационной ценности, поскольку мощ-
ность пласта и длина лавы не оказывают значимого влияния на производительность комплек-
сов. В качестве примера иллюстрация влияния мощности угольного пласта на производитель-
ность добывающего  комплекса 1КД80 (рис.1). 
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Рис.1. Зависимость производительности от мощности пласта для комплекса КД80 
 
Степень влияния мощности пласта на объем суточной добычи угля для рассматривае-

мых комплексов можно оценить по приведенным в таблице 1 коэффициентам r и p. В таблицу 
помещены выражения корреляционных связей производительности комплекса от мощности 
угольного пласта. Связь по мощности пласта наиболее всего аппроксимируется  полиномом 
второй степени. 

 
Таблица 1. Корреляционные связи объемов добычи от мощности пласта для наиболее 

распространенных типов механизированных комплексов 

Комплекс Функция Выражение х Коэффициенты 
r p 

КД80 

Полином 
 2-й степени 

Q = –6468,5984+12279,7599x–
5431,5287x2 

m 

0,0013 0,9943 

КД90 Q= –5355,5162+9398,8987x–
3651,6135x2 0,1591 0,4794 

2КД90 Q = 9695,9447–
12511,4456x+4212,0137x2 -0,275 0,4739 

2КД90Т Q = 667,3214+791,5121x–416,7169x2 -0,099 0,6598 

3КД90 Q=  –1677,2385+2672,8371x–
648,8162x2 0,1556 0,5125 

3КД90Т Q = –1620,738+2980,3019x–
832,4393x2 0,0210 0,9541 

ДМ Q = –5283,4166+8811,415x–
3034,6458x2 0,4027 0,0511 

 
Производительность комплекса КД80 составила 800 т/сут. при мощности  

пласта 0,95–1,15 м при этом в диапазоне мощности 1,2–1,4 м происходило падение производи-
тельности до 200 т/сут.  

В диапазоне от 0,8 до 1,2 м наблюдалось стабильное наращивание производительности 
комплекса 1КД90 с 200 до 800 т/сут., при большей мощности происходило падение производи-
тельности.  

Для комплекса 2КД90 характерно падение производительности в диапазоне  
с 1,1 до 1,5 м, максимальное значение было зафиксировано при мощности пласта 1,1–1,2 м, да-
лее в диапазоне 1,5–1,7 м происходит рост производительности до 800 т/сут. 

Производительность комплекса 2КД90Т не имеет привязки к мощности пласта, так на 
пластах мощностью от 1,1 до 1,7 м производительность составляла 800–1000 т/сут., однако в 
диапазоне 1,3–1,4 м зафиксировано наибольшее количество точек с максимальной производи-
тельностью (порядка 1600–2000 т/сут.). 
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Суточная нагрузка комплексов 3КД90 и 3КД90Т возрастала в диапазоне 1,1–2,4 м; с 
увеличением мощности пласта происходит и увеличение производительности  
(с 500 до 1200 т/сут. – комплекс 3КД90 и с 800 до 1200 т/сут. – комплекс 3КД90Т).  

Для комплекса ДМ характерен рост производительности на промежутке 1,0–1,4 м  
(с 400 до 1100 т/сут.) далее происходит падение темпов с 1100 до 1000 т/сут. (мощность  
более 1,4 м). Максимальные значения производительности, порядка 1200–1400т/сут., зафикси-
рованы при мощности 1,2–1,4 м. 

На рис. 2 представлены график зависимости производительности от  длины очистного 
забоя, которая также как и мощность пласта не оказывает заметного влияния на производи-
тельность. 

 
Рис.2. Зависимость производительности от длины очистного забоя для комплекса КД80 

Проанализировав влияние мощности пласта и длины лавы на производительность меха-
низированного комплекса (рис. 1.2) можно прийти к выводу, что эти параметры очистных забо-
ев не оказывают заметного влияния на производительность  механизированных комплексов.  

Степень влияния длины очистного забоя на объем суточной добычи для рассматривае-
мых комплексов можно оценить по приведенным в таблице 2 коэффициентам r и p. В таблицу 
помещены выражения корреляционных связей производительности от длины очистного забоя. 
Связь по длине очистного забоя наиболее всего аппроксимируется  полиномом второй степени. 

 
Таблица 2. Корреляционные связи объемов добычи от длины лавы для наиболее рас-

пространенных типов механизированных комплексов 

Комплекс Функция Выражение х Коэффициенты 
r p 

КД80 

Полином 
2-й степени 

Q = 1282,1275–10,0158x+0,0323x2 

l 

0,3573 0,0202 
КД90 Q =–1900,1041+19,4822x–0,0335x2 0,4986 0,0352 
2КД90 Q = –12021,8835+99,4407x–0,1935x2 0,4164 0,4116 
2КД90Т Q = 1547,1579–12,8991x+0,0446x2 0,4804 0,0699 
3КД90 Q= 2716,4686–24,1036x+0,0653x2 0,5734 0,0202 
3КД90Т Q = 6159,2664–54,7088x+0,137x2 0,2043 0,7418 
ДМ Q = 3495,3999–27,1123x+0,0699x2 0,2293 0,3929 

 
При работе комплекса КД80 наблюдалось повышение производительности  

с 800 до 1200т/сут. при длине очистного забоя с 200 до 300м, рассматривать диапазон менее 
200м нет необходимости, т.к. это преимущественно очистные забои с ручной механизацией 
вспомогательных работ. 

При работе комплекса 1КД90 также не наблюдалось ощутимого изменения 
производительности в диапазоне длин 200–300 м (с 800 до 950 т/сут.). 

При работе комплекса 2КД90 наблюдался рост производительности на  
участке 200–250 м (с 500 до 700 т/сут.), с увеличением длины очистного забоя, более 250 м, 
произошло падение производительности (до 600 т/сут.). 
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Из всего представленного горного оборудования только у комплекса 2КД90Т был 
устойчивый рост производительности в диапазоне 200–300 м (с 800 до 1600 т/сут.  

При работе комплекса 3КД90Т также был рост производительности в диапазоне 200–
300 м (с 500 до 1300 т/сут.), случаев снижения не зафиксировано. 

У комплекса ДМ незначительный рост производительности наблюдался на участке 200–
300 м (с 1100 до 1400 т/сут.), однако существенного влияния длина очистного не оказывает. 

Помимо мощности пласта и длины очистного забоя еще одним немаловажным  
параметром очистного забоя является угол залегания пласта. На рис.3 представлена 
зависимость производительности комплекса от угла залегания угольного пласта. 

 
Рис.3. Зависимость производительности от угла падения очистного забоя  

(комплекс КД80) 
 
Степень влияния угла залегания пласта на объем суточной добычи для рассматриваемых 

комплексов можно оценить по приведенным в таблице 3 коэффициентам r и p.  
 
Таблица 3. Корреляционные связи объемов добычи от угла залегания для наиболее рас-

пространенных типов механизированных комплексов 

Комплекс Функция Выражение х Коэффициенты 
r p 

КД80 

Полином 
2-й степени 

Q = 793,2052–2,8996x–0,7728x2 

α 

0,2122 0,1773 
КД90 Q = 1810,6861–261,5586x+13,5719x2 0,3749 0,1253 
2КД90 Q = 2043,6416–255,495x+9,918x2 0,7914 0,0607 
2КД90Т Q = 1469,1619–64,0153x+0,7995x2 0,3525 0,1806 
3КД90 Q= 2589,6463–329,7245x+13,466x2 0,5897 0,2953 
3КД90Т Q = 1469,1619–64,0153x+0,7995x2 0,3525 0,1806 
ДМ Q = 866,3135+54,6233x–2,491x2 0,1696 0,5302 

 
Угол залегания практически для всех типов комплексов (КД80, 1КД90, 2КД90, 2КД90Т, 

3КД90, 3КД90Т) оказывает влияние на уровень суточной нагрузки на очистной забой. В диапа-
зоне 20–100 происходит плавное, незначительное снижение производительности, при угле паде-
ния более 100 происходит резкое снижение суточной нагрузки. Это связано с тем, что отече-
ственное оборудование предназначено для эксплуатации на пластах с малым углом залегания 
(до 100), а с увеличением угла появляется необходимость во вспомогательном оборудовании. 

На основе проведенного анализа можно сформировать область рационального исполь-
зования для каждого типа механизированного комплекса. Под областью рационального исполь-
зования следует понимать совокупность горно-технических факторов, при котором оборудова-
ние покажет максимальную производительность. В таблице 4 приведены рациональные пара-
метры функционирования комплексов. 
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Таблица 4. Рациональные параметры функционирования для комплексов, которые экс-
плуатируются на шахтах Донбасса 

Механизированный 
комплекс 

Угол паде-
ния, град. 

Класс по-
род кров-

ли 

Класс по-
род поч-

вы 

Длина ла-
вы, 
м 

Мощность 
пласта, м 

КД80 ≤6 А1, А2, 
Б3–Б5 

П2–П3 >250 1,0–1,2 

1КД90 ≤6 А2, А3, 
Б3–Б5 

П2–П3 ˃200 1,1–1,3 

2КД90 ≤6 А1, А2, 
Б3–Б5 

П2–П3 200–250 1,1–1,3 

2КД90Т ≤6 А2, А3, 
Б3–Б5 

П2–П3 >250 1,2–1,4 

3КД90 ≤6 А1, А2, 
Б3–Б5 

П2–П3 >250 >1,8 

3КД90Т ≤6 А2, А3, 
Б3–Б5 

П2–П3 >250 1,6–2,0 

ДМ ≤6 А2, А3, 
Б3–Б5 

П2–П3 200–250 ˃1,0 

 
Одним из параметров рационального выбора очистного оборудования является факти-

ческая взаимосвязь цепочки «крепь–комбайн–конвейер», эффективность которой оценивается 
суточной производительностью по добыче угля [9]. 

В качестве объекта исследования было выбрано 26 комплексных механизированных за-
боев, которые эксплуатировались на шахтах Красноармейска, Димитрово, Селидово, Добропо-
лье. В комплексных механизированных забоях, работали 9 типов механизированных крепей, 12 
типов комбайнов, 11 типов конвейеров. 

При такой номенклатуре ГШО, для всех 26 забоев, возникает проблема эффективности 
очистного оборудования. В качестве примера выбран комплекс 1КД90. Вначале покажется, что 
такая задача трудно решаема,  но используя теорию графов можно с помощью альтернативных 
графов очистного оборудования комплекса 1КД90 проанализировать эффективность ком-
плектации – при этом смежные вершины графа должны соответствовать забоям с одинаковыми 
параметрами (мощностью пласта и длины лавы). На рис.4 изображен альтернативный граф для 
комплекса 1КД90, который отражает номенклатуру используемого оборудования, технологиче-
ские параметры, производительность.  

 
 

Рис. 4. Альтернативный граф очистного оборудования для комплекса 1КД90 

134



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

Из альтернативного графа на рис. 4 видно, что один и тот же комбайн при взаимодей-
ствии разных типов конвейеров обеспечивают различную производительность. Так, например, 
комбайн РКУ-10 при длине лавы 250 м и мощности пласта 1,2 м при работе с конвейером 
СП251 имеет суточную производительность 646 т/сут., а в комплекте с СП26У  
порядка 1300 т/сут. Тоже самое наблюдается по другим видам оборудования.  

Анализируя маршруты альтернативного графа, которые демонстрируют технологиче-
ские цепочки добычи угля в различных очистных забоях, можно не только выбрать рациональ-
ное оборудование на основе эффективности фактической взаимосвязи, но и определить мощ-
ность пласта и длину лавы, как параметры очистного забоя, при которых комплекс будет иметь 
наивысшую производительность. 

Результаты исследований фактической взаимосвязи очистного оборудования «крепь–
комбайн–конвейер» на шахтах Западного Донбасса на базе теории графов позволяют рекомен-
довать рациональные параметры функционирования механизированных комплексов. В процес-
се выполнения работы было установлено: 

- применение нового и дорогого оборудования не всегда приводит к повышению 
нагрузки на очистной забой; 

- влияние на производительность комплексных механизированных забоев мощности 
пласта и длины лавы отсутствует; однофакторный подбор горно-шахтного оборудования при-
меним только для сравнения забоев с одинаковой мощностью угольного пласта и длиною лавы;   

- оценка эффективности рациональной взаимосвязи типов очистного оборудования с 
применением теории графов позволяет выбрать и определить область механизированной добы-
чи угля с максимальной нагрузкой; 

- на этапе проектирования КМЗ или его модернизации подбор оборудования следует ве-
сти на основе рациональной  взаимосвязи оборудования, уровень которой  оценивается величи-
ной суточной нагрузки очистного забоя. 
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РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР ОЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ШАХТ ДОНБАСУ 

У роботі проаналізовано стан вугледобувної галузі в Україні і запропоновано на основі теорії 
графів новий підхід до вибору очисного обладнання. Вибір гірничо-шахтного обладнання проведений на 
основі функціонального взаємозв`язку  у відповідності до умов експлуатації. Досліджено фактичний 
взаємозв`язок типів очисного обладнання у складі технологічного ланцюгу «механізоване кріплення – 
комбайн- конвеєр», що дозволило обрати та визначити область механізованого видобутку вугілля з мак-
симальним добовим навантаженням. Побудова альтернативного графу та аналіз його маршрутів на по-
чатковому етапі проектування дозволив виключити найбільш несприятливі поєднання типів забійного 
обладнання. В той же час пошук найбільш раціональної комплектації зводиться до аналізу 2-3 техно-
логічних ланцюгів «механізоване кріплення – комбайн – конвеєр». 

Ключові слова: очисне обладнання, механізоване креплення, комбайн, конвейєр, потужність пла-
ста, довжина очисного вибою, граф. 
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V.G. Synkov 
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THE RATIONAL CHOICE MINING EQUIPMENT FOR COAL MINES OF THE DONBASS 

In the article analyzed mining industry in Ukraine. The paper provides a method of choiсe mining ma-
chinery with the help of theory graph. To propose an alternative methods selection mining equipment by func-
tional connection. The rational parameters of the mechanized complex on the base of actual intercommunication 
are considered «mechanization support -combine-conveyer» in cleansing longwall face of western Donbass. The 
nomenclature of mountain-mine equipment is analysed and an alternative graph for complexes. The article is 
devoted to the study of the level relationship types of purification equipment in the coal mines of the Donbass. 
This task has been formulated as a problem in graph theory and proposed a solution based on classical optimiza-
tion algorithms for networks and graphs. 

Keywords: mining equipment, mechanized support, coal combine, conveyor, seam height, stope 
length, graph. 
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С.В. ПОДКОПАЕВ (д.т.н., проф.) 
С.С. АЛЕКСАНДРОВ (горный инженер) 
С.В. ВОЛКОВ (ст.преподаватель) 
Д.А. ЧЕПИГА (аспирант) 
Донецкий национальный технический университет, г.Красноармейск 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ОХРАНЫ ПОДДЕРЖИВАЕ-
МЫХ ВЫРАБОТОК В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Рассмотрены вопросы поддержания подготовительных выработок в сложных горно-
геологических условиях. Установлено, что расслоения боковых пород формируют возможные обруше-
ния пород кровли и сползания пород почвы. Обоснована эффективность применения анкерной крепи в 
штреке, со сползающими породами почвы. 

Ключевые слова: боковые породы, расслоения пород, сползание пород почвы, сложные 
горно-геологические условия. 

 
Общеизвестно, что при добыче полезных ископаемых в подземных условиях приходит-

ся считаться с целым рядом естественных и техногенных факторов, приводящих к повышенной 
опасности для людей и производственных объектов. На предприятиях угольной отрасли еже-
годно, наряду с другими опасными производственными факторами, происходят обрушения по-
род, что приводит к травмированию горнорабочих. Особенно это просматривается при разра-
ботке крутых угольных пластов, где проявляются обрушения и обвалы не только пород кровли, 
но и сползания почвы пластов. В одних случаях обрушения и сползания боковых пород распро-
страняются на призабойное пространство, зачастую по всей длине лавы и сопровождаются, как 
правило, завалом очистного забоя. В других случаях, эти явления происходят позади очистного 
забоя в выработанном пространстве и не оказывают существенного влияния на призабойное 
пространство лавы. 

Анализ 84 случаев завалов штреков на шахтах, разрабатывающих крутые пласты, свиде-
тельствуют о том, что наибольшее число завалов приходится на сопряжении штрека с  
лавой (табл.1). 

 
Таблица 1. Случаи завалов штреков на шахтах, разрабатывающих крутые  

пласты (1978-2013гг.) 

Обрушения Количество завалов Всего Впереди лавы На сопряжении Позади лавы 
Кровля 4 30 16 50 

Почва 2 18 14 34 

Итого: 6 48 30 84 
 
Следует отметить, что во всех приведенных в табл.1 случаях, обрушения пород кровли и 

почвы, даже на небольших площадях, способствовали деформированию крепи, остановке про-
изводственного процесса и травматизму горнорабочих. 

Анализ производственного травматизма по шахтам угольной промышленности Донбас-
са позволяет сделать вывод о том, что аварии, связанные с обрушениями и обвалами пород, по 
числу смертельно травмированных стоят на первом месте на одну аварию и на втором месте по 
тяжести последствий после аварий, связанных со взрывами газа и угольной пыли. 

Опыт работы шахт Донбасса показывает, что с ростом глубины горных работ в массиве 
начинает проявляться такой природный фактор как расслоение пород междупластья, оказыва-
ющий существенное влияние на последующее поведение боковых пород и приводящий к воз-
можному травматизму. 
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В реальных условиях разработки угольных пластов, породы междупластья представля-
ют собой чередующиеся слои как угольных пластов и прослоев, так и самых различных пород. 
Отличительная особенность такого массива заключается в том, что во всех случаях контакт 
между слоями представлен глинистыми разностями. В зонах разгрузки, глинистые породы, 
увеличиваясь в объеме во времени (по различным причинам), отрывают слои более прочных 
пород и формируют условия обрушения и сползания. Установлено [1], что в зависимости от 
горно-геологических условий зона расслоения боковых пород составляет в кровле  и почве вы-
работке по нормали к напластованию 4-8м. 

Вообще, слоистость следует рассматривать как фактор, ослабляющий породу при раз-
грузке, от которого зависит устойчивость кровли и почвы разрабатываемых угольных пластов. 
Но для формирования условий обрушения и сползания боковых пород обязательным является 
наличие слабого слоя внутри пород непосредственной кровли или почвы. 

Особенностью таких пластов является то, что между обрушающимся или сползающим 
слоем и нижележащими породами отсутствует устойчивая связь, имеются гладкие поверхности 
наслоения или ниже его залегает пропласток угля или углистого сланца [2,3]. 

На современных глубинах разработки подготовительные выработки проводятся и под-
держиваются в боковых породах, представленных глинистыми и песчано-глинистыми сланца-
ми (53%), песчаными сланцами (28%) и песчаниками (19%). Применяемые в настоящее время 
способы охраны подготовительных выработок различного рода конструкциями из дерева не 
обеспечивают удовлетворительного состояния поддерживаемых штреков, особенно при нали-
чии в кровле и почве неустойчивых пород, представленных  углистыми, углисто-глинистыми, 
глинистыми и песчано-глинистыми сланцами небольшой мощности. Внезапность возникнове-
ния опасных ситуаций является одной из особенностей разработки пластов в таких условиях. 
Это обуславливается не только горно-геологическими факторами, но и несоответствием при-
меняемых способов охраны штреков и управления кровлей в очистном забое. 

При анализе таких ситуаций было установлено, что в случаях, где проведение штреков 
осуществлялось с подрывкой пород почвы и для охраны выработок выкладывались искус-
ственные сооружения (кусты, костры) наблюдались не только обрушения пород кровли, но и 
сползания пород почвы. Применяемая в штреке металлическая крепь не противостояла сдви-
жению толщи пород почвы.  

Это имело место при проведении экспериментальных исследований на  
шахте им К.А.Румянцева ГП «Артемуголь» в 2011г. Откаточный штрек по пласту  был 
пройдет с подрывкой пород кровли и почвы. В непосредственной кровле залегал песчано-
глинистый сланец средней устойчивости, в основной – песчаник. В почве пласта – сланец пес-
чанистый, склонный к сползанию. Мощность угольного пласта m=0,85м. Охрана штрека осу-
ществлялась кустами из стоек, управление кровлей в лаве – удержание на кострах. 

Исследования сдвижений пород вокруг штреков проводились на специально оборудо-
ванных замерных станциях. Замерная станция представляла собой участок штрека, на котором 
в пробуренные в породах шпуры заложены контурные реперы. Реперы были расположены та-
ким образом, чтобы фиксировать сдвижения по наиболее характерным для крутого падения 
направлениям. 

Измерения смещений в выработках проводились (через каждые 10 дней) в течении дли-
тельного времени. Смещения пород на контуре сечения выработки измеряли  
рулеткой ВНИМИ. Погрешность замеров не превышала ±2мм. При проведении наблюдений в 
штреке устанавливалась величина смещения контрольных точек за промежуток времени между 
замерами. 

Графики смещений пород на контуре откаточного штрека представлены на рис.1.  
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Рис. 1. Графики смещений пород на контуре откаточного штрека  

пласта  : 1-4, 1-3, 2-3, 2-4 траектория смещения реперов 1-2 в направлении реперов 3 и 4. 
 
В результате проведенных исследований было установлено, что на расстоянии 16м по-

зади лавы имело  место расслоение пород непосредственной почвы (направление 1-3, 2-3). Ве-
личины смещений по этим направлениям на расстоянии 45м позади лавы достигли максималь-
ной величины, соответственно 400 и 120 мм. Из-за невозможности проведения замеров по этим 
направлениям, их регистрацию за указанной отметкой прекратили. Возводимые над штреком 
кусты из стоек не смогли предотвратить расслоение пород почвы. Такое положение, из-за 
наличия в породах почвы гладких поверхностей скольжения, обусловило их последующее 
сползание в выработку. Очевидно, предотвращение обрушений в таких условиях может быть 
успешным за счет разработки и выполнения специальных мероприятий, к которым следует от-
носить механическое упрочнение разгруженных боковых пород, но с учетом фактора времени. 

Охрана горных выработок крутых угольных пластов и создание безопасных условий 
труда горнорабочих обязаны отвечать требованиям комплексной безопасности работ в подзем-
ных условиях. Ранее проведенными исследованиями было установлено [4], что для повышения 
устойчивости горных выработок, пройденных по пластам с неустойчивыми боковыми порода-
ми, особенно в условиях сползающих пород почвы, целесообразно ориентироваться на приме-
нение анкерной крепи. Причем было доказано, что условия равновесия расслоившихся пород 
почвы по длине лавы крутого угольного пласта, когда их обрушение и сползание невозможно, 
обеспечивается при следующих условиях: мощность пород почвы непосредственной почвы не 
менее 2,5м, высота столба расслоившихся пород – не менее 8-9м. При меньших значениях ука-
занных параметров, во избежание аварийных ситуация, рекомендуется применение анкерной 
крепи. Установка анкеров в таких условиях, позволяет закрепить сползающих слой и сохранить 
сплошность слоистых пород почвы.  

Предложенный способ [5] был реализован на шахте им. К.Маркса ГП «Орджоникидзе-
уголь» в 2012 году. На горизонте 1000 м в откаточном штреке пласта  для определения эф-
фективности способа были проведены замеры на специально оборудованных станциях замеров. 
Мощность пласта 0,9м, угол падения 65°. В непосредственной почве залегает слоистый глини-
стый сланец мощностью от 1,2м, склонный к сползанию. В основной почве – песчанистый сла-
нец средней устойчивости. В непосредственной кровле залегает глинистый сланец средней 
устойчивости, переходящий в песчанистый сланец. В основной кровле – песчанистый сланец. 
Площадь поперечного сечения откаточного штрека 8,5м², крепление – трехзвенная металличе-
ская арочная крепь, с расстояниями между рамами 1,0м. Способ удержания кровли в очистном 
забое – удержание на кострах. Причем, при проведении исследований, в выработанном про-
странстве по всей длине лавы костры были нагружены и зажаты. Анкеры устанавливали в поч-
ву подготовительной выработки. Один анкер (длиной 1,3м) устанавливали горизонтально (к 
подошве выработки), а второй (длиной 1,6м) – под углом β=30°, как это описано в [5]. Расстоя-
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ние между установкой пары анкеров равнялось 2,5м и было выбрано в зависимости от прочно-
сти вмещающих пород. 

При проведении экспериментальных исследований в откаточном штрек, на замерных 
станциях, устанавливалась величина смещения контрольных точек за промежуток времени 
между замерами. Графики смещений контрольных точек представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Графики смещений контрольных точек до и после анкерования пород почвы по 

длине штрека. 
 
Анализ как графиков, так и ситуации в выработке, указывают на то, что смещения пород 

почвы, до закрепления ее анкерами, происходят в результате прогиба и расслоения пород с по-
следующим высыпанием их в выработку. Разрушение почвы привело к усиленной деформации 
крепи (направление 1-2, 1-3), уменьшению площади поперечного сечения выработки, о чем 
свидетельствуют данные замеров по указанным направлениям (соответственно 420 и 580 мм). 

Совершенно иная картина имела место в этой же выработке после анкерования пород 
почвы (рис. 2). На экспериментальном участке, когда сползающий слой пород почвы был за-
креплен до прохода лавы анкерами, максимальные смещения по направлениям 1-3 и 1-2 соста-
вили соответственно 310 мм и 215 мм, на расстоянии 60м позади лавы. Крепь подготовитель-
ной выработки находилась в рабочем состоянии, а ее деформации – в пределах конструктивной 
податливости. Тем не менее, следует отметить, что применение кустов из стоек над штреком, 
сопровождалось интенсивным обыгрыванием последних и ухудшением устойчивости пород 
почвы. В таких условиях применение анкеров улучшило ситуацию в выработке, т.к. уменьшило 
расслоение пород лежачего бока. Очевидно, применение анкерной крепи в выработках, прой-
денных по пластам с породами почвы, склонными к сползанию, одновременно с улучшением 
условий поддержания горных выработок решает и еще одну весьма важную задачу – повыше-
ние безопасности горных работ. 

Таким образом, разработка и внедрение технических решений по повышению устойчи-
вости боковых пород и подготовительных выработок в сложных горно-геологических условиях 
и, на \этой основе снижение производственного травматизма, является актуальной научно-
технической задачей. 

Для проведения дальнейших исследований в этом направлении необходимо более де-
тально изучить соответствие применяемых способов и средств охраны горно-геологическим 
условиях разработки угольных пластов. При этом необходимо учитывать тенденцию к сдвигу 
породных слоев по напластованию с учетом увеличения угла падения пластов (такое положе-
ние способствует потере несущей способности не только крепи в очистном забое, но и умень-
шает эффективность применения анкерного крепления). Необходимо так же прогнозировать 
наличие ослабленных мест в боковых породах по длине лавы, отличительной особенностью 
которых является малая сопротивляемость изгибу и сдвигу породных слоев. Все эти исследова-
ния должны выполняться с учетом фактора времени, величина которого определяет степень 
расслоения боковых пород. 
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Вывод. Совершенствование способов и средств охраны поддерживаемых выработок в 
сложных  горно-геологических условиях должно рассматриваться с учетом  закономерностей 
геомеханических процессов, проявляющихся при разгрузке углепородного массива, от ком-
плекса природных опасностей и способствующих улучшению состояния боковых пород за счет 
уменьшения их расслоений. Такой подход позволит снизить уровень травматизма рабочих при 
ведении горных работ. 
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ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ОХОРОНИ ВИРОБОК, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ, В 
СКЛАДНИХ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 

Розглянуті питання підтримки підготовчих виробок в складних гірничо-геологічних умовах. 
Встановлено, що розшарування бічних порід формують можливі обвалення порід покрівлі і сповзання 
порід підошви. Обґрунтована ефективність застосування анкерного кріплення в штреку, зі сповзаючими 
породами  підошви. 

Ключові слова: бічні породи, розшарування порід, сповзання порід грунту, складні гірничо-
геологічні умови. 

 
S.V. Podkopaev, S.S.Aleksandrov, S.V.Volkov, D.A.Chepiga 
Donetsk National Technical University, Krasnoarmeysk 

ON IMPROVEMENT OF WAYS AND MEANS SUPPORTED DEVELOPMENTS IN COMPLEX GEOLOG-
ICAL CONDITIONS  

The problems of maintaining of development workings in complex geological conditions have been 
considered. It has been determined, that the separation of wall rocks forms a possible collapse of the rocks and 
soil sliding rocks. The effectiveness of a roof bolting in mines with sliding rocks has been grounded. 

Keywords: wall rocks, separation of rocks, soil sliding rocks, complex geological conditions. 
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УКРІПЛЕНІ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИМ В'ЯЖУЧИМ ГОРІЛІ ПОРОДИ ШАХТНИХ  
ТЕРИКОНІВ В ОСНОВАХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ 

Показано можливість використання відходів вугільної промисловості – горілих порід шахтних 
териконів – як техногенної сировини у дорожньому будівництві. Визначено фізико - механічні властиво-
сті горілої породи шахти "Мушкетівська" (м. Донецьк). Досліджено кам’яновугільне в’яжуче для укріп-
лення горілопородних основ автомобільних доріг. Кам’яновугільним в’яжучим є кам’яновугільний дьо-
готь, модифікований відходами виробництва полістиролу, ― полістирольним пилом. Визначено оптима-
льну температуру суміщення полістирольного пилу з кам'яновугільним дьогтем і термін приготування 
дьогтеполістирольного в'яжучого. 

Ключові слова: горілі породи, кам’яновугільне в’яжуче, відходи промисловості. 

Постановка проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Наразі 
в Україні гостро стоїть проблема утилізації відходів і побічних продуктів промисловості. Що-
року відвали, що займають  великі площі земель, збільшуються на сотні тисяч кубометрів.  

З усіх утворюваних і накопичуваних відходів самими великотоннажними є відходи вуг-
ледобувної та паливної промисловості - породи шахтних відвалів і золошлакові відходи.  

В індустріально розвинутому Донбасі, в структурі господарчого комплексу якого вугі-
льна промисловість є однією з провідних галузей, проблеми, пов'язані з вугільною промислові-
стю, є особливо гострими. Її підприємства відносяться до джерел найбільшого екологічного 
забруднення навколишнього середовища, яке відбувається не тільки безпосередньо під час ви-
добутку, але й тривалий час після нього [1]. Джерелом цього забруднення є вугільні відвали  
(терикони горілих порід). 

Горілі породи - продукт тривалого випалювання вуглевмісних порід, витягнутих на по-
верхню під час видобутку вугілля і складування в териконах. Випалювання пустих шахтних 
порід відбувається у відвалі при температурах, близьких до 1000оС. 

Горілі породи - це збірне поняття, що включає велику кількість різновидів відходів вуг-
левидобутку, які відрізняються своїми властивостями. Різний мінералогічний склад пустих ша-
хтних порід і умови природного процесу вигоряння призводить до утворення продуктів, що 
мають різний ступінь випалення, об'єднаних в клас "горілі породи". Якщо порівнювати самови-
палення горілих порід в терикониках зі спалюванням у топках, то породи випалюються у важ-
чих умовах, часто у вигляді крупних глиб з обмеженим доступом повітря і тягою, але такий 
процес довготривалий і відносно більш рівномірний.  

На території Донбасу налічується за різними джерелами [1-5] від 1200 до 1500 і більше 
відвалів вугільних шахт (териконів), у кожному з яких у середньому 1144 м3 породи. Терикони 
розкидані по всій території Донбасу на площі 5,5 тис. га (а з урахуванням санітарно – захисної 
зони біля 30 тис. га), де зосереджено до 1800000 тис. т відходів [4], що негативно впливає на 
атмосферне повітря, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ. Щорічний обсяг гір-
ської маси, що видається шахтами Донбасу у відвали, становить біля  30 млн. м3, а їхній загаль-
ний об’єм перевищує 2 млрд. м3, що, безумовно, створює суттєву екологічну напругу [2], [3].  

З кожного гектара поверхні молодих відвалів щорічно виноситься за межі цих земель 
від 200 до 500 т пилу. Площа запилення становить 500 га на 1 га відвальної поверхні [6]. 

Конічна форма відвалів, велика крутизна їхніх схилів (до 45о) сприяє катастрофічним 
ерозійним процесам ґрунту [1]. 
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Просідання земної поверхні по Донецькому басейну в середньому коливається в межах 
від 1,5 до 2,5 м, внаслідок чого сформувалася регіональна депресивна воронка  
глибиною 25-40 м [6]. З просіданням земної поверхні тісно пов'язані процеси затоплення і під-
топлення територій, які супроводжуються руйнуванням будівель і споруд, порушенням умов 
гідрогеології регіону.  

Деякі терикони вугільних шахт горять, сприяють значній зміні складу атмосферного 
повітря й випаданню кислотних дощів [1]. Процеси горіння в них призводять до термальних 
перетворень і плавленню вихідних осадових порід [7], [8]. Карбонатні осадові породі (вапняки, 
сидерити, анкерити, доломіти) і продукти їх перетворення є звичайними компонентами терико-
нів вугільних шахт різних регіонів світу [7-11]. 

Палаючі терикони виділяють пари, в яких окрім води містяться: сірчана кислота  (суль-
фат – іон), вуглекислота, двооксид азоту (нітрат – іон), які в десятки разів перевищують допус-
тимі норми. При браку кисню в осередках горіння в парогазових викидах містяться сірково-
день, вуглеводні, аміак, оксид вуглецю тощо [12]. Так, з одного палаючого відвалу за добу в 
середньому виділяється в атмосферу 4-5 т оксиду вуглецю та від 600 до 1100 кг сірчистого ан-
гідриду, а також невеликі кількості оксидів азоту й інших продуктів горіння [1]. Виділення з 
породних відвалів містять оксиди сірки; дрібні частинки утримують свинець або азбест, окис-
лювачі, берилій тощо [6]. У породі діючих відвалів вугільних шахт сірка знаходиться у чистому 
виді або утворює агрегати і сполуки з возгонами інших речовин [13]. Сірка – єдина горюча ре-
човина, утворювана в гірській породі за звичайних умов, яка має низьку температуру сомозапа-
лювання на повітрі. З осередків горіння породи у відвалі при температурі близько 300оС виді-
ляються SO2, H2S, CS2, COS [6], [13]. 

Властивості горілих порід визначаються умовами формування: складом мінеральної ча-
стини, температурою випалення, а також складом газового середовища під час горіння. Всі ці 
фактори у підсумку визначають галузь застосування.  

Накопичення вугільних відходів за кількістю і якістю мінеральної сировини, що міс-
титься в них і яка придатна для використання в сфері матеріального виробництва, слід вважати 
техногенними родовищами  [14-17].  

Розв’язання проблеми промислового використання відвальних шахтних порід означає 
організацію рентабельного виробництва, звільнення значних земельних угідь, зайнятих відва-
лами, і зменшення їхнього впливу на навколишнє природне середовище. Великотоннажна пе-
реробка шахтних териконів можлива лише в галузі дорожнього будівництва або виробництва 
будівельних матеріалів [2], [3]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Відоме застосування відвальних горілих порід в наси-
пах земляного полотна автомобільних доріг [18], в підстильних шарах [19], [20] та основах 
[15], [16], [21], [22] дорожніх одягів. Але такі конструктивні шари недовговічні через низький 
опір зсувові (пухкий незв’язний матеріал). Відоме також улаштування горілопородних щебене-
вих шарів, оброблених цементом [23], [24] або просочених бітумами чи рідкими 
кам’яновугільними дьогтями [25].  

Цемент і бітум – це високовартісні в’яжучі речовини у порівнянні з малов’язкими 
кам’яновугільними в’яжучими, але останні мають підвищені токсичність і схильність до ста-
ріння, низьку теплостійкість і за фізико – механічними властивостями суттєво поступаються 
нафтовим бітумам [26].  

Кам’яновугільні дьогті  підвищеної в’язкості мають поліпшені реологічні властивості і 
за якістю наближаються до бітумів.  

Одним з ефективних способів поліпшення якості кам’яновугільних в’яжучих є введення 
до їх складу полімерів, що суміщаються з ними [27].   

Постановка задач дослідження. Розділяючи дорожню конструкцію на окремі шари, 
можна зазначити, що найбільш проблемною  ділянкою є її основа. Наразі найпоширенішим ти-
пом дорожніх основ є щебеневі основи. Порівняно з основами з матеріалів і ґрунтів, укріплених 
цементом, щебеневі основи мають такі переваги, як відсутність потреби в змішувальних уста-
новках; висока технологічність, обумовлена можливістю тривалого зберігання в притрасових 
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штабелях або безпосередньо на дорозі; допустимість транспортування і укладання в негоду; 
допустимість після розклинцівки і ущільнення основи відкриття по ній автомобільного руху і 
використання його як тимчасове покриття (стадійне будівництво); зручність під час виконання 
ремонтних робіт і реконструкції без перекриття автомобільного руху; просторова однорідність 
шару, що унеможливлює появу на зверху влаштованому асфальтобетонному покритті "відзер-
калених тріщин". Однак за всіх перелічених переваг даного типу основ на практиці рідко реалі-
зуються потенційні можливості щебеневих матеріалів у підвищенні міцності дорожнього одягу. 

Впродовж багатьох років при нормуванні вимог до щебеню для дорожніх основ фахівці 
керувались уявленням про вплив міцності породи: чим міцніший камінь, тим вище якість осно-
ви. Але насправді міцність каменя впливає на модуль пружності значно менше, ніж щільність 
укладання щебеню, яка у менш міцного каменя, що легко ущільнюється, виявляється вищою. 
Жорсткість ущільненого шару щебеню залежить від жорсткості контактів його окремих зерен; 
тому загальна пружна деформація від дії зовнішніх навантажень складається з елементарних 
пружних зближень пари зерен, що стикаються. У щебеню, що легко ущільнюється (а саме та-
ким є горілопородний щебінь), площадки контактів зерен, утворюваних під час ущільнення, 
більші і, отже, пружні зближення пари зерен менше, ніж щебеню, що важко ущільнюється. Цим 
і пояснюються вищі модулі пружності зі щебеню, що легко ущільнюється. 

В цілому, основа дорожнього одягу, виконана з зернистого матеріалу (щебеню), не має 
достатньої жорсткості, що призводить до залишкових деформацій і перенапруженню в покрит-
тях автомобільних доріг. Досвід будівництва і експлуатації дорожніх одягів з основами з укріп-
лених кам'яних матеріалів свідчить про значну їх перевагу перед основами зі щебеню. До того 
ж, дрібнозерниста органомінеральна суміш додатково сприятиме збільшенню площадок конта-
ктів між крупнішими зернами.  

Метою даної роботи є виявлення можливості використання горілих порід шахтних те-
риконів в основах автомобільних доріг і дослідження полімерного кам’яновугільного 
в’яжучого для їх укріплення. 

Задачами дослідження є вивчення кінетики і механізму розчинення відходів полімеру в 
кам’яновугільних в’яжучих, а також розробка рекомендацій щодо визначення температуро – 
часових режимів їх суміщеності.  

Викладення основного матеріалу та результати. Як об’єкти досліджень було  
прийнято: 

1. Горіла порода згаслого терикону шахти "Мушкетівська" (м. Донецьк). 
2. Кам’яновугільні дьогті, що задовольняють вимогам ГОСТ 4641. 
3. Полімер ― відходи виробництва полістиролу ― полістирольний пил (ВАТ «Концерн 

«Стирол», м. Горлівка Донецької області). 
Під час відбору проб горілої породи з терикона було помічено, що дрібні фракції знахо-

дились у верхній його частині, починаючи від розвантажувальної рампи і закінчуючи нижнім 
положенням риштаків, якими порода пропускається по схилу. Великі уламки, рухаючись по 
укосу конуса, нагромадились у нижній частині терикона.  

Накопичення дрібних фракцій у верхніх шарах відвалу пояснюється рухом породних 
окремостей в режимі тертя ковзання. Дрібна фракція заповнює пори верхніх шарів відвалу, за-
тримується на нерівностях укосу відвалу і, як наслідок, у меншій мірі досягає нижніх шарів. 
Процес спонтанного розділення гірської маси за крупністю під час формування відвалів пов'я-
заний з тим, що відсипання матеріалу здійснюється похилими шарами, а розподіл мас за круп-
ністю призводить до утворення шарів, які розташовані паралельно основі відвалу. Чітких меж 
між шарами не помітно. Крупногрудковий матеріал, що є в нижній частині відвалу, лише домі-
нує над дрібною фракцією.  

Зазначена горіла порода має високу якість: вона добре випалена (помітна червона гама 
кольорів); поверхня зламу гладка каменеподібна; структура щільна. 

Хімічний склад горілої породи наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Хімічний склад горілої породи. 

Шахта Вміст оксидів, % за масою  
SiO2 Aℓ2O3 Fe2O3 CaO MgO К2О SО3 інші 

"Мушкетівська" 53,79 12,90 9,52 5,10 5,12 1,98 1,04 1,35 
 

Малий вміст основних оксидів кальцію і магнію і великий – оксидів кремнію і алюмінію  
свідчать про кислу природу горілої породи. 
Класифікація зразків як залізистих порід (за глинисто – залізистим модулем  
Мгл.з = ) показує, що горіла порода є активною: Мгл.з =  = 0,42 

(для активних порід Мгл.з має бути  від 0,3 до 0,45 [18]). 
Значення ефективної питомої активності  Сеф  гранулометричних фракцій териконних  
порід, що розраховуються за рівнянням  Сеф = СRa + 1,31∙СТh + 0,085∙СК, Бк/кг [28], 
де СRa, СТh, СК – питома активність нуклідів радію, торію, калію відповідно; 
1,31 і  0,085 – зважені коефіцієнти 232Th  і 40К відповідно по відношенню до  226Ra,  
становлять < 370 Бк/кг. Тобто, згідно з Нормами радіаційної безпеки України НРБУ - 97 

горіла порода може бути використана в будівництві без обмежень. 
Фізико – механічні властивості досліджуваної горілої породи наведено в табл.2. 

Таблиця 2 – Фізико – механічні властивості горілої породи шахти «Мушкетівська». 

Показники  Середні значення  
Густина, кг/м3 2746 
Середня густина грудок, кг/м3 2320 
Насипна густина, кг/м3 1233 
Водовбирання, %  за масою 3,0 
Пористість (каменя), % за  об’ємом 15,5 
Пустотність (міжзернова), % 46,8 
Дробильність при стиску в циліндрі, % 36,7 
Границя міцності на стиск, МПа 39,0 

Гранулометричний склад горілої породи наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 – Гранулометричний склад горілої породи шахти "Мушкетівська". 

Показники Діаметри отворів сит, мм 
70 40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 < 0,14 

Частковий  
залишок на ситі,%  

6,3 12,3 17,8 
 

16,0 14,3 6,4 6,5 5,8 3,5 4,5 6,6 

Повний  
залишок на ситі,%  

6,3 18,6 36,4 52,4 66,7 73,1 79,6 85,4 88,9 93,4 100,0 

Як видно з табл. 3, в горілій породі найбільше  міститься  фракції  20 – 40 мм  (17,8 %), а 
найменше ― фракції  0,315 – 0,63 мм (3,5 %). 

Найефективніше використовувати горілу породу після обробки її органічними в’яжучими 
речовинами. В даній роботі розглянута можливість її застосування в основах дорожніх одягів з 
укріпленням дьогтеполістирольним в’яжучим. 

Кам’яновугільні дьогті виробляють в процесі деструктивної переробки кам’яного вугілля. 
Їх поділяють на марки Д-1―Д-6 в залежності від їхньої умовної в’язкості в секундах, яка познача-
ється  або , де 10 – діаметр стічного отвору, мм; 30 або 50 – температура витікання 50 мл 
в’яжучого на стандартному віскозиметрі,оС. 

Полістирольний пил (ПС) ― відхід хімічної промисловості; порошок білого кольору з роз-
міром частинок, меншим за 6,3 · 10-5 м.   

Необхідною умовою ефективного впливу полімеру на властивості органічних в’яжучих є  
їхня суміщеність, яка  полягає у здатності полімеру розчинятись в них. Якщо компоненти суміща-
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ються, то під час безпосереднього контакту одне з одним вони довільно  диспергуються один в од-
ному.   

Калориметричні дослідження на приладі ДАК-1 (рис. 1) в режимі сканування довели, що 
процес взаємодії кам’яновугільних дьогтів з полістирольним пилом – екзотермічний.  

 
Рис. 1. Залежність теплового ефекту Q системи від температури tоС: 1 – дьоготь  =13 с; 2 – 
полістирольний пил (ПС); 3 - дьоготь  = 13 с з ПС. 

Отже, полістирол і кам’яновугільні дьогті є сумісними речовинами. 
Під час взаємодії полістирольного пилу, що є капілярно – пористою системою, з 

кам’яновугільним в’яжучим його низькомолекулярні компоненти змочують поверхню, а також 
проникають у відкриті пори. Капілярне просочування порошку є гідродинамічним процесом, 
який не призводить до зміни розмірів частинок полістиролу. Це обумовлено тим, що при тем-
пературі до 80оС полістирол знаходиться у склоподібному стані. 

На температурних залежностях відносного розміру частинки полістирольного пилу і 
питомого об’ємного електричного опору його дисперсії можна виділити ряд характерних зон 
(рис.2, рис.3).  

 
Рис. 2. Залежність відносного розміру dt/dо частинки полістиролу в кам’яновугільних розчин-
никах від температури  t, оС: 1 – частинка полістиролу з відкритою пористістю в антраценовому 
маслі; 2 - частинка полістиролу із замкненою пористістю в антраценовому маслі; 3 - частинка 
полістиролу із замкненою пористістю в кам’яновугільному дьогті в’язкістю   = 13 с; 4 - час-
тинка полістиролу з кристалічними областями в антраценовому маслі. 

Перша з них (А – В) відповідає  інтервалу температур від 20оС до 45-140оС, третя (С – Д) 
― понад 80о – 140оС. Границі температурних зон, що відображають кінетику процесу, залежать 
від консистенції продукту переробки кам’яновугільної смоли та від ступеня кристалізації час-
тинок полімеру. 
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Дані рис. 2, рис. 3 показують, що в зоні А – В розміри частинок полімеру не  
змінюються.  

Полімер знаходиться у склоподібному стані. За даними рис. 3 в цій зоні питомий 
об’ємний опір падає, що пов’язано з підвищенням рухливості дипольних молекул розчинника 
внаслідок зменшення його в’язкості.  

У другій зоні частинки полістирольного пилу збільшуються: полімер переходить у ви-
сокоеластичний стан (рис. 2). Інтенсивність поглинання молекул кам’яновугільних в’яжучих 
полістирольним пилом стрімко зростає: частина дипольних молекул разом з розчинником пе-
реходить у більш в’язке середовище, всередину частинок полімеру. У випадку використання 
антраценового масла це призводить до зростання питомого об’ємного опору (рис. 3, крива 1, 
зона В - В'), а потім ― до встановлення динамічної рівноваги між поглинанням низькомолеку-
лярних полярних компонентів кам’яновугільних в’яжучих частинками полімеру і зниженням 
в’язкості суспензії внаслідок підвищення температури.  

 
Рис. 3. Залежність питомого об’ємного електричного опору ρv дисперсій полістирольного пилу 
в розчинниках кам’яновугільного походження від температури оС: 
 1 – в антраценовому маслі;  
2,3,4 – в кам’яновугільних дьогтях з умовною в’язкістю 

 = 50 с, = 100 с;  = 12 с відповідно. 

Таким чином, внаслідок теплових флуктуацій і пластифікуючої дії розчинника підви-
щується рухливість макромолекул і надмолекулярних утворень полімеру. Це супроводжується 
збільшенням відстані між надмолекулярними комплексами, тобто розущільненням системи, що 
призводить до набухання зерен.   

При температурах в точці С частинки полімеру, набухаючи, досягають найбільших сво-
їх розмірів і розпадаються на агрегато – глобулярні утворення (рис. 2). 

Розчинність частинок полістиролу з кристалічними областями йде за гетерогенним ме-
ханізмом. Це пов’язано з тим, що в кристалічні області не проникає розчинник. Тому розчин-
ність таких частинок обумовлено дифузійною стадією транспортування сольватованих агрега-
тів в об’єм розчину і плавленням кристалічної фази (рис. 2, крива 3). В кінці третьої зони гра-
ниці розділу фаз між полімером і розчинником зникають (рис. 2). Розчин полімеру стає оптич-
но прозорим. 

Отже, під час об’єднання полістирольного пилу з кам’яновугільним дьогтем при пос-
тійній швидкості нагрівання існує декілька характерних температур: температура набухання 
(точка В), що відповідає переходу полімеру із склоподібного до високоеластичного стану; тем-
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пература найбільшого розміру частинки полімеру (точка С); температура розчинення полісти-
рольного пилу (точка Д), яка підвищується зі збільшенням в’язкості середовища, що модифіку-
ється. Враховуючи те, що відсоток частинок з кристалічними областями незначний, то темпе-
ратура розчинення полістирольного пилу в кам’яновугільних в’яжучих становить 105 – 110оС 
(рис. 2, рис. 3).  

Властивості дьогтеполімерного в’яжучого залежать від терміну його приготування.  
Максимальних значень еластичності, розтяжності, коефіцієнта водостійкості при трива-

лому водонасиченні  дьогтеполістирольні в’яжучі і дьогтебетони досягають при терміні сумі-
щення полімеру з кам’яновугільним дьогтем 50 – 60 хвилин (рис. 4). 

Так, для модифікованого в’яжучого (дьоготь в’язкістю = 200 с з 2 % полістиролу) 
еластичність при 0оС становить 29 %, а розтяжність при 0оС ― понад 1 м. Коефіцієнт тривалої 
водостійкості дьогтеполістиролбетону в початковий період приготування зростає, а після 50 
хвилин стабілізується, досягнувши значення Кд.в = 0,8. 

 
Рис. 4. Залежність еластичності Е при 0оС (1) і розтяжності (дуктильності) До (2) двопроцент-
ної полістирольної кам’яновугільної композиції; коефіцієнта тривалої водостійкості (3), грани-
ці міцності на стиск R20 при 20оС (4) і водонасичення W (5) дьогтеполістиролбетону від термі-
ну  приготування в’яжучого t (хвил.). В’язкість вихідного дьогтю =200 с. 

Дані рис. 4 також показують, що міцність на стиск дьогтеполістиролбетону при темпе-
ратурі  20оС стабілізується при 50 – 60 хвилинах приготування в’яжучого, досягаючи значення 
R20 = 2,3 МПа, а водопоглинання стрімко зменшується  і стабілізується після 30 хвилин приго-
тування в’яжучого при значенні W = 2,1 %. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Результати досліджень підтвердили 
доцільність укріплення основ автомобільних доріг з горілої породи терикону шахти «Мушке-
тівська» полістирольним кам’яновугільним в’яжучим, яке оптимально потрібно готувати при 
температурі 105 – 110оС  впродовж 40 – 50 хвилин. 

Використання горілих порід шахтних териконів у дорожньому будівництві як техноген-
ну сировину дасть можливість вирішити декілька проблем:  

- в процесі розробки частина породних відвалів буде розібрана, що суттєво знизить еко-
логічну напругу;  

- одержане під час переробки сировина дозволить зменшити обсяги її імпорту, що на-
дасть більшої незалежності промисловому комплексу, його конкурентоздатності і підвищити 
економічну ефективність;  

- замінити і заощадити високовартісну природну сировину; 
- в результаті розробки породних відвалів будуть звільнені значні території, які можна 

використовувати в різних галузях народного господарства або в цілях рекреації; 
- використати трудові ресурси, будівлі і споруди, обладнання і техніку, що звільняти-

муться у зв’язку із закриттям нерентабельних шахт;  
-знизити соціально – економічну напруженість створенням робочих місць на підприєм-

ствах з виробництва дорожньо – будівельних матеріалів.  
Подальші дослідження будуть присвячені вивченню структуроутворення в 

кам’яновугільних в’яжучих для укріплення горілих порід шахтних териконів і визначенню оп-
тимальної концентрації полістиролу в них. 
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УКРЕПЛЕННЫЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫМ ВЯЖУЩИМ ГОРЕЛЫЕ ПОРОДИ ШАХТНЫХ ТЕРРИКОНОВ  
В ОСНОВАНИЯХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

Горелые породы, укрепленные каменноугольным вяжущим, ― эффективный конгломерат в основаниях ав-
томобильных дорог. Показана возможность использования отходов угольной промышленности – горелых пород 
шахтных терриконов – в качестве техногенного сырья в дорожном строительстве. Исследовано каменноугольное 
вяжущее для укрепления горелопородных оснований автомобильных дорог. Каменноугольным вяжущим является 
каменноугольный деготь, модифицированный отходами производства полистирола – полистирольной пылью. 

Ключевые слова: горелые породы, каменноугольное вяжущее, отходы промышленности. 
 

O.I. Povzun, S.O. Virych, S.V. Kononykhin, T.V. Goryacheva 
Donetsk National Technical University 
Krasnoarmiysk Industrial Institute 

BURNED METAMORPHIC ROCKS OF MINE WASTE HEAPS FIRMED WITH COAL  
TAR ASPHALT VISCOUS MATERIAL IN THE BASES OF HEAVY-DUTY PAVEMENT 

Burned rocks strengthened with coal knitting are an effective conglomeration in the basis of highways. The paper 
shows the possibility of using wastes of the carbon industry – burned rocks of mine waste heaps – as technogenic raw materi-
als in road construction. Coal knitting was probed for solidifying bases from the burned rocks of the highways. The coal tar 
knitting is the coal tar modified by polystyrene production wastes – by polystyrine dust. 

Key words: burned breeds, coal knitting, waste of the industry. 
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УДК 622.4 

В.О. ТРОФИМОВ (канд. техн. наук) 

ЗАКОНИ І ВЛАСТИВОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

У статті розглянуто результати досліджень властивостей вентиляційної мережі, пов’язані з регу-
люванням розподілу повітря. Визначено закономірності зміни розподілу повітря у вузлі мережі, зміни 
розподілу депресіїї у вентиляційному контурі і автоматичне відновлення дії законів мережі після зміни 
режиму вентиляції окремих гілок мережі. Вперше наведено правило змін розподілу повітря у гілках на-
вколо вентиляційного контуру. Для перевірки дії закономірностей використовуються комп’ютерні моде-
лі вентиляційних мереж підземних споруд. Використання отриманих закономірностей, при складанні та 
застосуванні планів ліквідації аварій, дозволяє підвищити безпеку людей в шахтах і метрополітенах. 
Отримані результати мають наукову і практичну новизну. 

Ключові слова: вентиляційна мережа, вентиляційний контур, властивості вентиляційної 
мережі, розподіл повітря, правило вентиляційної мережі. 

 
Зміст законів і властивостей вентиляційної мережі складає основи аерології вентиляцій-

них мереж. Використання цього знання дає змогу аналізувати наслідки регулювання розподілу 
повітря або прогнозувати вплив аварійних чинників на вентиляцію споруди. Актуальність ви-
вчення законів і властивостей вентиляційної мережі пов’язана, у першу чергу, з можливістю 
оперативно, без використання комп’ютерів, вирішувати задачі підвищення стійкості вентиля-
ційних потоків і, тим самим, забезпечувати безпеку рятування людей і ліквідації аварії.  

Властивості вентиляційної мережі пов’язані з дією законів мережі [1, 2]. У загальному 
випадку можна вважати, що властивості мережі описують реакцію мережі на виникнення вен-
тиляційного збурення. Інакше кажучи, «властивості мережі» - це закономірності розподілу по-
вітря і депресії в мережі чи її частині, після виникнення якогось чинника, який приводить до 
цих змін (встановлення або ліквідація вентиляційного регулятора, рух транспортних засобів, 
дія теплової депресії пожежі і т.і.).   

Властивість  вузла  вентиляційної  мережі:  сума  змін  витрат  повітря  у вузлі  вентиля-
ційної  мережі,  при  зміні  опору  гілки,  яка  пов’язана  з цим вузлом, дорівнює нулю 

∑ =∆ 0iQ
.      (1) 

Властивість  вузла  пов’язана  з  першим  законом  мережі.  Вона  означає, що у випадку 
коли витрата повітря у якійсь гілці (рис. 1, гілка 3) зміниться (наприклад,  внаслідок  зміни  
опору  гілки)  від  Q3 до  Q′3,  то  сума  змін  витрат повітря  у  інших  гілках,  пов’язаних  з  цим  
вузлом (1, 2  чи 4, 5),  буде дорівнювати цій зміні (∆Q3) 

45213 QQQQQ ∆−∆=∆−∆=∆ .  

 
Рис. 1. Схема з’єднання гілок у двох вузлах 
 
Важливою особливістю властивості узла є те, що абсолютна величина зміни витрати по-

вітря, в гілці де змініються опір, повсякчас буде більшою ніж в інших гілках, розташованих по-
руч  
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∆Q3 > ∆Q2 > ∆Q1. 
 
Наприклад, якщо після підвищення опору гілки 3 витрата повітря в цій гілці зменшилася 

на 10 м3/с (∆Q3 = 10 м3/с), то  в гілці 2 витрата повітря збільшиться тільки на 7 м3/с, а в гілці 1 
зменшиться на 3 м3/с. 

У загальному випадку можна визначити першу властивість регулювання – величина 
зміни витрати повітря в гілці-регуляторі (∆Qр) повсякчас більше зміни витрат в гілці, зв’язаною 
з гілкою-регулятором (∆Qi) 

∆Qp >∆Qi .       (2)  

           В разі зміни напрямку руху потоку повітря в гілці-діагоналі, зміна витрат в діаго-
налі  (∆Qд) рахується як сума витрат повітря в гілці-діагоналі до (Qдн) і після (Qдр) перекидання 
потоку, без врахування напрямку руху  

∆Qд = Qдн + Qдр.      (3) 

Властивість  вентиляційного  контуру:  сума  змін  статичної  депресії (∆hi)  в гілках  ве-
нтиляційного  контуру,  внаслідок  зміни  опору  однієї  з  гілок  цього контуру, дорівнює нулю 

∑∆hi = 0.      (4) 

Так,  наприклад,  при  зміні  депресії  гілки 1-2 (рис. 2)  внаслідок  дії одного  чи  декіль-
кох  чинників (∆h1-2),  сума  змін  депресії  в  інших  гілках  буде дорівнювати зміні депресії в 
гілці 1-2  

45521421 −−−− ∆−∆−∆=∆ hhhh . 

 
Рис. 2. Схема вентиляційного контуру 

У  цьому  випадку  треба  брати  абсолютні (по  модулю)  величини  змін. Але якщо бра-
ти не абсолютні величини, то треба написати так:  

∆h1-2 + ∆h2-5 + ∆h5-4− ∆h4-1 = 0. 
Зміни  депресії  гілок,  що  не  співпадають  з  напрямком  обходу контуру (напрямок  

обходу  контуру  співпадає  з  напрямком  руху  повітря гілки-регулятора), слід брати зі знаком 
«мінус».  

В разі перекидання потоку повітря в гілці-діагоналі, що належить до гілок контуру, змі-
на депресії діагоналі (∆hд) рахується як сума її депресій до (hдн) і після (hдр) перекидання пото-
ку, без врахування напрямку руху  

∆hд = hдн + hдр.       (5) 

Відповідно до (2) зміна депресії в гілці-регуляторі (∆hр) буде більшою, ніж в іншій гілці 
(∆h i), поєднаній з гілкою-регулятором (окрім гілок паралельного з’єднання, де зміни депресії 
однакові для усіх паралельних гілок)    

∆hр >∆h i.       (6) 

З перших двох властивостей мережі (1,3) витікає наступна властивість:  при  зміні  ре-
жиму  провітрювання  будь-якої  гілки  вентиляційної мережі,  внаслідок  дії  внутрішніх  чин-
ників,  дія  першого  і  другого  законів мережі відновлюється автоматично. 

Вищенаведене дозволяє припустити, що існують закономірності щодо зміни витрат по-
вітря яке потрапляє у вентиляційний контур і виходить з нього. Розглянемо умови потрапляння 
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повітря у контур і виходу з контуру на прикладі реальної схеми вентиляції частини  
шахти (рис. 3).  

 
Рис. 3. Схема розподілу повітря до регулювання 
 
На схемі наведено розподіл повітря у гілках, по яких повітря потрапляє у контур 188-

187-185-184-188 (№126, 262) і виходить з контуру (№220, 245). Після підвищення опору гілки 
126 розподіл повітря змінюється (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Схема розподілу повітря після підвищення опору гілки 126 
 
           Аналіз результатів моделювання зміни опору гілки 126 показав, що відносно вен-

тиляційного контуру виконується закономірність схожа на властивість вузла мережі (1).  Отже, 
зміна витрат повітря в гілці (внаслідок зміни її опору), по якій повітря надходить у контур або 
виходить з нього (∆Qrk), дорівнює сумі змін витрат повітря в інших гілках (∆Qik), зв’язаних з 
цим контуром 

∆Q126 = ∆Q262 + ∆Q220 +∆Q245 
59,5   = 9,6    + 2,9    + 46,9 

 
Таж сама властивість у загальному вигляді 

∆Qrk = ∑ ∆Qik       (7) 

Отримана властивість дозволяє припустити, що сума витрат повітря усіх вузлів венти-
ляційного контуру дорівнює нулю. Тобто, сума витрат повітря, що потрапляє по гілках в усі 
вузли певного вентиляційного контуру, дорівнює сумі витрат повітря, що виходить з усіх вузлів 
цього контуру. Перевірка цього припущення показала, що існує певне правило, щодо повітря, 
яке потрапляє у вентиляційний контур і виходить з нього. Воно зв’язано з тим, що усі гілки, що 
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належать до певного контуру, одночасно є гілками по яких повітря входить до вузлів і виходить 
з вузлів. Це означає, що залежність розподілу повітря виконується тільки для гілок, які зв’язані 
з контуром але не належать до нього.     

Поняття «входить у вентиляційний контур» означає, що повітря по певних гілках підхо-
дить до вузлів, що складають певний вентиляційний контур, а поняття «виходить із вентиля-
ційного контуру» –  повітря по гілках виходить із вузлів цього ж вентиляційного контуру. Так, 
наприклад, сума витрат повітря у гілках 126, 262 (див. рис. 3), що входять у контур,  дорівнює 
сумі витрат у гілках  220 і 245, що виходять із контуру 188-187-185-184-188 

77,15 + 7,47 = 70,53 + 14, 9 
84,63 = 84,63. 

Після регулювання  (див. рис.4) співідношення витрат в тих самих гілках не змінюється 
– сума витрат повітря, що потрапляє у вузли контуру, дорівнює витратам повітря, що виходить 
із вузлів контуру 

17,74 + 17,02 = 23,63 + 11,13 
34,76 = 34,76 

Виконання цієї залежності можна розглянути на прикладі більш складного вентиляцій-
ного контуру 227-226-225-243-242-239-237-227 (рис. 5). 

Рівність суми витрат повітря в гілках, по яких повітря потрапляє у вузли контуру і вихо-
дить із нього моє такий вигляд 

 
Q514 + Q190 +Q145 = Q227 + Q182 +Q558 
47,44 +6,3 +48,3 = 41,59 +7,1+ 53,35. 

 

 
 
Рис. 5. Схема складного вентиляційного контуру 
 
Наведений аналіз розподілу повітря (по даним комп’ютерного моделювання реальних 

шахт)  і досвід моделювання вентиляційних мереж підземних споруд [3 - 5]  дозволяє ствер-
джувати, що окрім двох законів (перший і другий закон Густава Кірхгофа) існує окреме прави-
ло вентиляційної мережі. Воно торкається розподілу повітря біля вентиляційного контуру: сума 
витрат повітря, що входить у вентиляційний контур (∑Qiw),  дорівнює сумі витрат повітря, що 
виходить із цього ж вентиляційного контуру (∑Qiv) 

 

154



ISSN 1999-981X                  Вісті Донецького гірничого інституту                     №1(36)-2(37), 2015 

∑Qiw = ∑Qiv       (8) 

Визначена закономірність (8) сформульована вперше і має наукову і практичну новизну. 
Висновки. Наведені властивості вузла і вентиляційного контуру, які дозволяють визна-

чити якісний зв’язок між змінами витрат повітря і депресій у вузлі і вентиляційному контурі:  
сума  змін  витрат  повітря  у вузлі  вентиляційної  мережі,  при  зміні  опору  гілки,  яка  

пов’язана  з цим вузлом, дорівнює нулю; 
сума  змін  депресії в гілках  вентиляційного  контуру,  внаслідок  зміни  опору  однієї  з  

гілок  цього контуру, дорівнює нулю; 
зміна витрат повітря в гілці (внаслідок зміни її опору), по якій повітря надходить у кон-

тур або виходить з нього, дорівнює сумі змін витрат повітря в інших гілках, зв’язаних з цим 
контуром. 

Вперше в теорії вентиляційних мереж визначено правило вентиляційної мережі:  сума 
витрат повітря, що входить у вентиляційний контур, дорівнює сумі витрат повітря, що вихо-
дить із цього ж вентиляційного контуру. 
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ЗАКОНЫ И СВОЙСТВА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ 

В статье рассмотрены результаты исследований свойств вентиляционной сети, связанные с регу-
лированием распределения воздуха. Определены закономерности изменения распределения воздуха в 
узле сети, изменения распределения депрессии в вентиляционном контуре и автоматическое восстанов-
ление действия законов сети после изменения режима вентиляции отдельных ветвей сети. Впервые при-
ведено правило изменений распределения воздуха в ветвях вокруг вентиляционного контура. Для прове-
рки действия закономерностей используются компьютерные модели вентиляционных сетей подземных 
сооружений. Использование полученных закономерностей при составлении и применении планов лик-
видации аварий, позволяет повысить безопасность людей в шахтах и метрополитенах. Полученные ре-
зультаты имеют научную и практическую новизну. 

           Ключевые слова: вентиляционная сеть, вентиляционный контур, свойства вентиля-
ционной сети, распределение воздуха, правило вентиляционной сети. 

 
V.A.Trofimov  

LAWS AND PROPERTIES VENTILATION NETWORK 

In the article the results of investigations of the properties of ventilation network is associated with 
regulation of air distribution. The regularities of changes in the distribution of air in the network node, modify 
the distribution depres in the ventilation circuit and automatic recovery actions of the laws of the network after 
changing the ventilation mode of the individual branches of the network. First the rule changes in the distribution 
of air in the branches around the ventilation circuit. To check the validity of the laws used computer models of 
ventilation networks of underground constructions. The use of patterns obtained when the preparation and 
implementation of emergency response plans, to improve the safety of people in mines and subways. The results 
are of scientific and practical novelty. 

Keywords: ventilation network, the ventilation circuit properties ventilation system, air distr-
?bution, ventilation network rule. 
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