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ДОСЛІДЖЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ РОЗ-
ПОДІЛУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ЕНЕРГОСПОЖИВАННІ РУДОПОМОЛЬ-
НОГО МЛИНА САМОПОДРІБНЕННЯ 

Проведено дослідження енергоспоживання в процесах збагачення і дезінтеграцій 
(дроблення і подрібнення) залізних руд. Показана недосконалість логістичних систем 
розподілу енергоресурсів в системі привода млина самоподрібнення. Розроблено і 
впроваджено заходи щодо вдосконалення енергоспоживання в процесах дезінтеґра-
цій руд.  

There were sited the research results of power consumption in the ore dressing and 
decomposition (crushing and pounding) of iron ore there were show imperfection of energy 
supply distribution systems in the drive system autogenous mill. There were worked out and 
inculcated in methods aimed at improvement of power consumption in the iron ore 
decomposition processes.  

Україна входить до десятки найбільш промислово розвинених країн світу. У 
нашій країні створений потужний промисловий потенціал і розвинена виробнича ін-
фраструктура. Основними галузями промисловості є гірничо- будівна, хімічна, чорна 
металургія, машинобудування, енергетика, деревообробна і будівельних матеріалів. 
Ці галузі промисловості дуже енергоємні й для свого функціонування вимагають ве-
ликої кількості енергоресурсів, більша частина яких експортується з Росії й інших 
країн (нафта, газ, вугілля, електроенергія). Тому раціональне й ефективне викорис-
тання паливно- енергетичних ресурсів (ПЕР), їх економія набувають першорядного 
держав- ного значення і стають проблемою національної безпеки нашої країни.  

Виробництво більшої частини продукції важкої промисловості України здійс-
нюється за рахунок підвищення питомих витрат енергоресурсів. Так, якщо 15 років 
тому питома вага енергоресурсів у собівартості машинобудівної продукції складала 
5-7%, то в наш час вона зросла до 30-50%, що в декілька разів перевищує аналогічні 
показники зарубіжних фірм. Це є основною причиною неконкурентноспроможності 
нашої продукції на світовому ринку. Ось чому дуже актуальною є задача поліпшення 
використання енергоресурсів, забезпечення науково-технічної обґрунтованості норм 
їхніх витрат, налагодження чіткого контролю за їх дотриманням і розподілом, здійс-
нення політики енергозбереження в усіх галузях народного господарства України. 

Одними з найбільш енергоємних галузей промисловості України є видобувна і 
гірничо-збагачувальна. Основними технологічними об’єктами гірничо-збагачуваль-
них комбінатів (ГЗК) є дробильні фабрики (ДФ) і рудозбагачувальні фабрики (РЗФ). 
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Збагачувальні фабрики обладнані дуже потужним і енергоємним устаткуванням, при 
цьому потужність основних аґреґатів – млинів кульових і самоподрібнення – складає 
2500 – 4000 кат. 

Дослідження свідчать, що споживання електроенергії окремими технологіч-
ними об’єктами ГЗК дуже нерівномірне і неоднорідне, залежать від великої кількості 
факторів. Тому аналіз енергопостачання проводився для кожної ГЗК окремо з вико-
ристанням найпростішого способу – аналізу звітних показників споживання електро-
енергії на основних технологічних об’єктах. Дані різні, але за відносною величиною 
характерні для всіх ГЗК. Найбільш енергоємними є РЗФ, споживання електроенергії 
складає 40-50%. Тому навіть незначне зниження питомого споживання електроенергії 
РЗФ приведе до зниження споживання електроенергії всього ГЗК. Показники струк-
турного розподілу річного споживання електроенергії ГЗК наведені в таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1 

Показники річного споживання і розподілу електроенергії між технологічними 
об’єктами Південного ГЗК 

Як видно з наведених даних, найбільш енергоємними виробництвами на гір-
ничо-збагачувальних комбінатах є збагачувальні фабрики, на які припадає 25-42% рі-
чного споживання електроенергії. При цьому на збагачувальних фабриках найбільш 
енергоємними процесами є подрібнення в кульових млинах і млинах самоподріб-
нення, витрати електроенергії в яких складають 50 - 60% від загальнофабричних ви-
трат. Такі великі витрати пов’язані із суттєвими витратами в усіх елементах кульового 
млина самоподрібнення. 

Авторами проведено дослідження поліпшення системи розподілу потоків енер-
гії в системі привода млина самоподрібнення та встановлено витрати в елементах 
приводу цього млина. На основі результатів цих досліджень побудована енергетична 
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діаграма розподілу і втрат потужності в елементах привода млина самоподрібнення 
М5-90-30, яка наведена на рисунку 1.  

Таблиця 2 

Показники річного споживання і розподілу електроенергії між технологічними 
об’єктами Центрального ГЗК 

Рис. 1.  Енергетична діаграма розподілу і втрат потужності в елементах при-
вода млина М5-90-30. Р1, Р2 – потужності, споживані синхронними двигунами, дви-

гунами постійного струму; Р3 – корисна потужність на валі у двигуна постійного 
струму; Р4 – потужність на виході редуктора; Р5 – корисна потужність, яка переда-

ється на барабан млина;Δ Р1 , ΔР2 , ΔР3 , ΔР4 – витрати потужності відповідно в обер-
тальному перетворювачі, в двигуні постійного струму, редукторі та відкритій зубча-

стій передачі 

Як видно з наведеної діаграми, найбільшими є втрати потужності в таких еле-
ментах привода млина самоподрібнення, як редуктор і відкрита зубчаста передача. 
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Тому для вдосконалення системи привода млина та економії енергоресурсів у 
процесі подрібнення руд запропоновано виключити редуктор із системи привода 
млина і впровадити інноваційний проект безредукторного привода млина самоподрі-
бнення. 

Цей захід було впроваджено на млинах самоподрібнення ММС-70-23, які екс-
плуатуються на збагачувальній фабриці Інгулецького гірничо-збагачувального ком-
бінату. Проведено дослідження нової системи привода з метою вдосконалення її ефе-
ктивності. Отримані експериментальні дані показали, що нова система привода до-
зволяє зменшити споживану потужність при проектному ступені заповнення бара-
бана млина на 80 кВт, порівняно з аналогічними млинами, обладнаними редуктор-
ними приводами. 

Річна економія електроенергії на одному млині ММС-70-23 з безредукторним 
приводом складає близько 0,5 млн. кВтּ•год, а економічний ефект складає 11,8 тис. 
грн на один млин за рік. Загальний економічний ефект по всій фабриці збагачення, 
обладнаній 20 млинами само подрібнення, складає 235 000 грн на рік.  

Таким чином, удосконалення логістичної системи розподілу енергоресурсів в 
енергоспоживанні млина самоподрібнення дозволяє спростити схему й отримати сут-
тєвий економічний ефект. 

УДК 621.923 

М.І. СОКУР, докт. техн. наук, проф.; Л.М. СОКУР, ст. викладач; 
І.М. СОКУР, науковець, Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградсь-
кого, м. Кременчук 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУЙНУВАННЯ ТВЕРДИХ МА-
ТЕРІАЛІВ В ПОЛІ ВІДЦЕНТРОВИХ СИЛ 

Запропонована гіпотеза, згідно з якою процес руйнування твердого матеріалу з 
достатньою вірогідністю описується рядом визначеної геометричної прогресії. 
Розроблена математична модель процесу дезінтеграції твердих мінеральних ресурсів 
вільним ударом в полі відцентрових сил, яка відображає закономірності і фізичну 
сутність процесів в робочій камері дезінтегратора і описує якісну картину руйнування 
матеріалу у дезінтеграторі відцентрового типу.  

Offered hypothesis in obedience to which the process of destruction of hard material is de-
scribed in certain geometrical progression. The mathematical model of disintegration pro-
cess of hard mineral resources a free-kick is developed in the field of centrifugal forces, 
which represents conformities to law and physical essence of processes in the working 
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chamber of disintegrator and describes the process of destruction of material in the disinte-
grators of centrifugal type.  

Вступ. Дезінтеграція (дроблення і подрібнення) твердих мінеральних ресурсів 
є надзвичайно трудоємним і енергоємним процесом, на долю якого припадає 65 – 70% 
енергетичних, капітальних і експлуатаційних витрат. При цьому по дослідженнях ав-
торів, витрати на дроблення складають лише 5%, а на подрібнення 60 – 65%, тобто 
витрати на подрібнення на порядок вищі, чим на дроблення. 

Тому пропонується концепція перерозподілу енерго- і трудозатрат між циклами 
дроблення і подрібнення в напряму збільшення питомої ваги циклу дроблення в зага-
льному процесі дезінтеграції мінеральних ресурсів. Перспективною науковою стра-
тегією в цьому напряму, науково обґрунтованою авторами, є зниження крупності дро-
бимого продукту з 25 – 30 мм до 5 – 10 мм, так як кожний міліметр зменшення круп-
ності продуктів дроблення дозволяє на 1 – 1,5% знизити енергоємність і на стільки ж 
підвищити продуктивність циклів подрібнення. 

Таку крупність дробимого продукту можна отримати в апаратах нового поко-
ління, найбільш перспективним з яких є дезінтегратори відцентрового типу, в яких 
реалізується принцип руйнування твердих мінеральних ресурсів вільним ударом в 
полі відцентрових сил. 

Для широкого впровадження цієї інноваційної розробки необхідно створити 
теоретичну базу, яка дозволить науково обґрунтовано розробляти нові конструкції 
відцентрових дезінтеграторів, які задовольняють вимогам запропонованої стратегії в 
галузі переробки твердих мінеральних ресурсів. 

Мета роботи. Основною метою досліджень було розробка математичних 
моделей і теоретичних основ процесу дезінтеграції твердих мінеральних ресурсів, які 
відображають фізичну сутність процесів в робочій камері дезінтегратора. 

Матеріали і результати досліджень. У більшості традиційних апаратів при 
дезінтеграції (дробленні і подрібненні) мінеральної сировини руйнування матеріалу 
відбувається в результаті його роздавлювання або тертя. Перспективним способом 
дезінтеграції твердого матеріалу представляється його руйнування вільним ударом у 
полі відцентрованих сил, що дозволяє зменшити питомі витрати електроенергії та за-
безпечує селективне розкриття корисного компонента. 

Спосіб руйнування матеріалу ударом в полі відцентрових сил реалізується в 
апаратах відцентрового типу - відцентрових дезінтеграторах. Створення таких апара-
тів вимагає нових теоретичних підходів до процесу руйнування матеріалу (рис. 1). 

 Пропонується гіпотеза, згідно з якою процес дроблення куска матеріалу об'є-
мом V можна представити рядом визначеної геометричної прогресії. Наприклад, у 
результаті експериментів дослідним шляхом встановлено, що кусок матеріалу 
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об’ємом V, отримавши певне прискорення на робочому органі відцентрового дезін-
тегратора, летить в полі відцентрових сил і при ударі об жорстку перешкоду (відбійні 
плити дезінтегратора) руйнується на n шматків. 

При цьому отримано один кусок об’ємом 1
2
 V, другий кусок об'ємом 1

4
 V, третій 

об’ємом 1
8
 Vі т.д. 

Таким чином, у даному випадку знаменник ряду дорівнює 2, 4, 8, 16… 2K а сам 
ряд, а отже, і схема руйнування вихідного куска об'ємом V може бути описана геоме-
тричною прогресією види: 

(1) 

У цьому ряді останній член має коефіцієнт 2, так як, передбачається, що най-
менша частка подрібненого матеріалу не може бути менше двох об'ємів молекул, 
тому, що механічним шляхом зруйнувати речовину до молекулярного рівня немож-
ливо. 

За інших умов експерименту (обсяг куска, міцність, швидкість) матеріал може 
руйнуватися за наступною схемою: 

(2) 

Для різних умов можливі й інші схеми руйнування матеріалу, але всі вони в 
загальному випадку описуються геометричною прогресією виду: 

(3) 

Показник ступеня в цих рівняннях визначається з формул: 

(4) 

де VМОЛ – об'єм молекули, V – об’єм куска матеріалу, l – маса грам-молекули речо-
вини, 𝜌𝜌 – дійсна щільність; NA – число Авогадро для грам-молекули речовини (NA= 
6,02 • 10-23) 
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Рис. 1.  Особливості конструкції і принцип роботи дезінтегратора відцентрового типу: 1 
– завантажувальний пристрій, 2 – розгінний ротор, 3 – відбійні плити, 4 – підвіска, 5 –
вал ротора, 6 – муфта, 7 – розвантажувальна тічка, 8 – шків приводу ротора, 9 – оби-

чайка, 10 – відбійні плити вугільної форми, 11 – розгінні ребра, 12 – зносостійка плас-
тина 

У тому випадку, коли кусок вихідного матеріалу має об'єм 1 м3, наведені вище 
ряди будуть мати вигляд: 

(5) 

(6) 

(7) 

Таким чином, ґрунтуючись на запропонованому підході та уявленні дроблення 
куска вихідного матеріалу рядом геометричної прогресії зазначеного вище виду, ми 
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можемо прогнозувати кількість і розміри всього спектру отриманих з початкового ку-
ска осколків. Далі розглянемо механізм руйнування куска матеріалу, що летить в полі 
відцентрових сил, при ударі його об жорстку перешкоду. Приймаються вихідні 
умови: поперечний розмір куска менше товщини твердої перешкоди (броні), тобто 
δδρ≥ δk ; час проходження звуку через броню більше, ніж через кусок матеріалу 
t3в.бр.≥t3 в.к; межа пружності на стиск куска / G / менше відношення сили що діє на 
нього, до площі куска 𝐹𝐹𝑘𝑘

𝑆𝑆𝑘𝑘
 кусок матеріалу має овальну форму, близьку до форми кулі

діаметром d (або радіусом r). Кусок матеріалу розганяється до швидкості V робочим 
органом відцентрового дезінтегратора - розгінним ротором і рухається в полі відцен-
трових сил до зустрічі з жорсткою перепоною - відбійними плитами (футеровкою) 
дезінтегратора. Удар прямий, центральний, тобто під кутом 90°, перпендикулярно 
плиті. Тоді найбільша площа поперечного перерізу куска матеріалу: 

Згідно з другим законом Ньютона, сила, з якою вдаряється кусок об плиту до-
рівнює: 

де m – маса куска руди, кг; a – прискорення куска, що отримується при зупинці (по-
гашення швидкості до нуля); F – сила, що діє на кусок, кг. Маса матеріалу дорівнює: 

де ρ – щільність матеріалу, кг /м3, V 0 – об’єм куска матеріалу, м3. 

Тоді сила, що діє при ударі, дорівнює: 

(8) 

За час удару прискорення складе: 

(9) 

де v – швидкість при ударі; t – час дії сили. 

Виходячи з припущення про те, що час дії сили відповідає часу розповсю-
дження пружних хвиль у куску матеріалу при вільному ударі, запишемо: 
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 (10) 

де u – швидкість поширення пружних хвиль у матеріалі (швидкість звуку). 

З урахуванням формул 9 і 10 визначимо силу, що діє при вільному ударі: 

 

(11) 

Умова міцності куска матеріалу має вигляд: 

𝐹𝐹
𝑆𝑆 < [ 𝐺𝐺 ] 

 

(12) 

де [G] – допустима напруга руйнування даного матеріалу; S – площа попереч-
ного перерізу куска матеріалу, 

 
 

 
(13) 

З урахуванням виразів (11) і (13) умова міцності куска буде мати вигляд: 

  
 

(14) 

Після простих перетворень одержимо: 

  
  (15) 

Тоді умова міцності отримуємо у вигляді: 

  
  (16) 

Звідси, очевидно, умова руйнування матеріалу при вільному прямому ударі в 
полі відцентрових сил: 

  
  (17) 

При визначенні руйнівної швидкості при непрямому ударі необхідно врахову-
вати величину кута зустрічі куска матеріалу з жорсткою перешкодою (відбійними 
плитами відцентрового дезінтегратора) 
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  (18) 

Чим менше Sin λ, а значить і кут зустрічі, тим більше повинна бути гранична 
швидкість вильоту частинки. Наприклад для λ = 30° вона зростає в два рази в порів-
нянні з граничною швидкістю при куті зустрічі λ = 90°. Можна припустити, що роз-
рахована за формулою (18) Vгран – гранична мінімальна швидкість, при якій кусок ма-
теріалу починає руйнуватися – забезпечує його мінімальне руйнування і призводить 
до зменшення його поперечного розміру в 2 рази, (тобто ступінь скорочення куска 
дорівнює 2). При необхідності зменшення крупності вихідного матеріалу в 3 рази 
швидкість повинна бути збільшена в 1,5 рази, для зменшення крупності в 4 рази, шви-
дкість вильоту має бути збільшена 2 рази і т.д. Таким чином, для забезпечення необ-
хідного ступеня скорочення матеріалу n, в отримані формули необхідно ввести кое-
фіцієнти, рівні n/2. Тоді необхідну швидкість вильоту матеріалу з робочого барабана 
відцентрового дезінтегратора для забезпечення необхідного ступеня скорочення мо-
жна розрахувати за такою формулою: 

  
  (19) 

(для дезінтегратора, що забезпечує своєю конструкцією максимальний кут зустрічі 
λ=90° роздрібнюваного матеріалу з відбійними плитами). 

  
  (20) 

(при куті λ зустрічі матеріалу з відбійними плитами). 

Величина ρ u, що стоїть в знаменнику виведених формул, являє собою акусти-
чну жорсткість матеріалу. Таким чином, виходячи з наведених аналітичних залежно-
стей, акустична жорсткість є одним з критеріїв інтенсивності при руйнуванні матері-
алу вільним ударом. Введемо для неї загальноприйняте позначення: 

і отримаємо остаточну формулу для визначення швидкості вильоту матеріалу з роз-
гінного ротора дезінтегратора, що забезпечує необхідне руйнування матеріал: 

Висновки. Таким чином, встановлена закономірність процесу руйнування тве-
рдих кускових мінеральних ресурсів вільним ударом в полі відцентрових сил, яка ві-
дображає фізичну сутність процесів в робочій камері дезінтегратора і рекомендується 
використовувати як для опису якісної картини руйнування матеріалу у відцентровому 
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дезінтеграторі, так і для розрахунку швидкісних режимів роботи при проектуванні 
відцентрових дезінтеграторів. 

Список літератури: 1. Сокур Н.И. Экономия энергоресурсов при дезинтеграции 
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1999. – С. 3 – 8. 2. Сокур Н.И. Центробежные дезинтеграторы для мелкого дробления 
минерального сырья / Н.И. Сокур, С.А. Учитель, А.Ф. Калиниченко // Оборудование 
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УДК 662.27: 6292 

М.І. СОКУР, д-р техн. наук, проф., Л.М. СОКУР, ст. викладач,  
І.М. СОКУР, наук. cпівроб., КНУ ім. М. Остроградського, Кременчук  

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДРОБЛЕННЯ МАГНЕТИТОВИХ КВАР-
ЦИТІВ В ПОЛІ ВІДЦЕНТРОВИХ СИЛ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
РУДОПІДГОТОВКИ 

Проведено дослідження процесів дроблення магнетитових кварцитів в дробарках ко-
нусного і відцентрово-ударного типу. Показано, що дроблення руд в дробарках від-
центрового типу дозволяє суттєво покращити показники рудопідготовки, зокрема 
скоротити витрати енергоресурсів на 12 – 15%, підвищити ефективність помелу і під-
вищити якість концентрату на 1,5 – 2%. Запропоновано нову інноваційну технологію 
рудопідготовки із застосуванням дробарок відцентрового типу.  

Ключові слова: дроблення, рудопідготовка, відцентрові дробарки, конусні 
дробарки, збагачення. 

Вступ. На гірничо-збагачувальних комбінатах України в типових схемах рудо-
підготовки для дроблення магнетитових кварцитів і інших видів залізних руд, як пра-
вило, застосовуються дробарки конусного типу (ККД) – для стадії крупного дроб-
лення, КСД – для стадії середнього дроблення, КМД і КМДТ – для стадії мілкого 
дроблення. 
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При цьому дробарки мілкого дроблення типу КМДТ дроблять магнетитові ква-
рцити до крупності менше 25 – 30 мм, який потім поступає в барабанні млини для 
подальшої переробки. При цьому така велика крупність дробленого продукту приво-
дить до зниження продуктивності барабанного млина, підвищення питомих витрат 
електроенергії і інших енергоносіїв. 

Крім цього, технологія дроблення руди в конусних дробарках не забезпечує се-
лективного руйнування мінеральної сировини з послідуючим ефективним вилучен-
ням корисного компоненту із пустої породи.  

В світовій практиці все більшого поширення набуває спосіб дроблення мінера-
льних ресурсів вільним ударом в полі відцентрових сил і інноваційні технології рудо-
підготовки, які базуються на цьому способі.  

Авторами вперше у вітчизняній практиці розроблена інноваційна технологія 
дроблення магнетитових кварцитів в полі відцентрових сил і новітнє обладнання для 
здійснення цієї технології. Розроблена технологія і обладнання дозволяють отримати 
крупність дробленого продукту мінус 5 – 10 мм (замість 25 – 30 мм на існуючих ко-
нусних дробарках), що дозволяє підвищити ефективність і скоротити витрати елект-
роенергії в подальших процесах збагачення руд, так як кожний міліметр зменшення 
крупності дробленого продукту дозволяє на 1,3 – 1,8% знизити енергоємність і на сті-
льки ж підвищити продуктивність подальшого технологічного процесу помелу руди 
в рудопомольних млинах. При цьому за рахунок селективного руйнування руди у від-
центрових дробарках досягається краще розкриття корисного компоненту, що дозво-
ляє підвищити масову частку заліза в концентраті (якість концентрату) на 1,5 – 2%. 

Мета роботи. Дослідити вплив способу дроблення в конусних дробарках і від-
центрово-ударних дробарках на ефективність подальших процесів рудопідготовки.  

Матеріали і результати досліджень. Дослідження проводились в напівпроми-
слових умовах дослідної збагачувальної фабрики НВО «Механобрчермет» із застосу-
ванням дробарок мілкого дроблення – конусного типу КМДТ і відцентрово-ударної 
типу ЦД-10 (рис.1).  

Для визначення впливу способів дроблення (в ЦД і КМДТ) на подальші техно-
логічні показники збагачення були проведені дослідження на дробимість і збагачення 
продуктів дроблення дробарок відцентрового типу ЦД і конусного типу КМДТ. 

Результати порівняльних досліджень на дробимість магнетитових кварцитів в 
дробарках ЦД КМДТ приведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Результати порівняльних технологічних досліджень з дроблення магнетитових 
кварцитів у відцентрових і конусних дробарках 

 

 
Рис. 1.  Особливості конструкції і принцип роботи дезінтегратора відцентрового 

типу: 1 – завантажувальний пристрій, 2 – розгінний ротор, 3 – відбійні плити,  

17



4 – підвіска, 5 – вал ротора, 6 – муфта, 7 – розвантажувальна тічка, 8 – шків приводу 
ротора, 9 – обичайка, 10 – відбійні плити кутової форми, 11 – розгінні ребра, 12 – 
зносостійка пластина. 

Як видно з аналізу результатів досліджень, при однаковій крупності вихідної 
руди (–100 – 0 мм) в продуктах дроблення ЦД масова частка класів мінус 10,0 мм, 
мінус 5,0 мм мінус 1,0 і 0,074 мм на 37,3%, 47,4%, 31,8% і 11,7% відповідно більше, 
ніж у продуктах дроблення дробарки КМДТ (графи 4, 5, 6, 7 в табл. 1). Таким чином, 
застосування відцентрової дробарки ЦД у стадіях мілкого дроблення дозволяє більше 
чим на третину отримати мілких класів більше порівняно з дробаркою КМДТ. 

На наступному етапі проведено дослідження з сухого магнітного збагачення 
продуктів дроблення в дробарці ЦД і дробарці КМДТ. Результати порівняльних тех-
нологічних випробувань приведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати порівняльних технологічних випробувань з сухого магнетитового 
збагачення продуктів дроблення відцентровими і конусними дробарками 

 
Як видно з результатів проведених досліджень, при сухому магнітному збага-

ченні продуктів дроблення магнетитових кварцитів є можливість виділення сухих 
хвостів з масовою долею заліза загального 12,9% (при дробленні в дробарці ЦД-52) і 
13,1% (при дробленні в дробарці КМДТ-2200) (графа 5 таблиці 2). При цьому масова 
доля заліза магнетитового в продуктах дроблення складає 4,3% (графа 8 таблиці 2). 

Проведено дослідження з помелу і збагаченню продуктів дроблення у відцент-
ровій дробарці ЦД і конусній дробарці КМДТ. Результати досліджень приведено в 
таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Результати порівняльних технологічних випробувань по мокрому магнетито-
вому збагаченні 

 
В процесі досліджень помел продуктів дроблення в ЦД і КМДТ здійснювався 

на протязі різних проміжків часу: 30 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин. При цьому визна-
чали вихід готового класу 0,074 з масовою долею заліза в концентраті. 

Як видно з результатів досліджень, приведених в таблиці, масова доля готового 
класу 0,074 мм в продукті помелу після дробарки ЦД в середньому на 10% вище, ніж 
після КМДТ (графа 4 в табл. 3), що підтверджує більш ефективний помел матеріалу, 
підготовленого в дробарці ЦД порівняно з дробаркою КМДТ. 

Крім того, встановлено, що масова доля заліза в концентраті в продуктах по-
мелу після дробарки ЦД на 3,0%, 2,9%, 3,7% більша ніж у продуктах помелу КМДТ 
при відповідному часі помелу (графа 7 табл. 3), рис. 2.  

Рис. 2.  Вплив способу дроблення на технологічні показники збагачення: 1 – 
дроблення в дезінтеграторі відцентрового типу; 2 – дроблення в конусній дробарці 
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КМД-2200 (а масова частка класу – 0,074 мм в продуктах подрібнення, б – масова 
частка заліза в концентраті). 

Це пояснюється більш селективним розкриттям корисного компоненту в про-
дуктах дроблення після дробарки ЦД. 

Висновки: Таким чином, спосіб мілкого дроблення залізних руд в дробарках 
відцентрового типу позитивно впливає на подальші процеси збагачення руд і дозво-
ляє суттєво підвищити ефективність помелу продуктів дроблення і подальшого їх зба-
гачення, що в кінцевому результаті дає змогу отримати кінцевий продукт – залізору-
дний концентрат з більш високою масовою долею заліза в концентраті.  

Тому інноваційна технологія рудопідготовки із застосуванням дробарок відце-
нтрового типу може бути рекомендована для впровадження в стадіях мілкого дроб-
лення замість конусних дробарок або ж як допоміжний процес для більш мілкого дро-
блення продуктів в дробарках конусного типу. 

УДК 662.27: 6292 

Інноваційна технологія дроблення магнетитових кварцитів в полі відцен-
трових сил та її вплив на ефективність рудопідготовки / М.І. СОКУР, Л.М. СО-
КУР, І.М. СОКУР // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 57 (1030). – (Серія: Хімія, хімі-
чна технологія та екологія). – С. 115 – 120.  

Проведено исследование процессов дробления кварцитов магнетита в дроби-
лках конусного и центробежно-ударного типа. Показано, что дробление руд в дроби-
лках центробежного типа позволяет существенно улучшить показатели рудоподгото-
вки, в частности сократить расходы энергоресурсов на 12 – 15%, повысить эффекти-
вность помола и повысить качество концентрата на 1,5 – 2 %. Предложено новую ин-
новационную технологию рудоподготовки с применением дробилок центробежного 
типа.  

Ключевые слова: дробление, рудоподготовка, центробежные дробилки, кону-
сные дробилки, обогащение. 

A study of the processes of fragmentation in magnetite quartzite cone crusher and 
centrifugal-type shock. It is shown that crushing ore in the crusher centrifugal type can sig-
nificantly improve the performance of ore preparation, in particular to reduce energy con-
sumption by 12-15%, improve grinding efficiency and quality of concentrate by 1,5-2%. A 
new innovative technology for ore preparation using centrifugal type crushers. 

Keywords: crushing, ore preparation, centrifugal impact crushers, cone crushers, 
preparation. 
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УДК 621.926.4:62-251 

М.І. СОКУР, д-р техн. наук, проф., КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук,  
Л.М. СОКУР, ст. викл., КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук, 
І.М. СОКУР, наук. співроб., КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук  

РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДЦЕНТРОВО-УДАРНОЇ ДРОБАРКИ З 
ДЕМПФУЮЧОЮ ГІДРОСТАТИЧНОЮ ОПОРОЮ РОЗГОННОГО РО-
ТОРА 

Описано особливості конструкції і принципи роботи відцентрово-ударної дробарки з 
гідростатичною опорою розгінного ротора, яка дозволяє ефективно компенсувати 
конструктивні і технологічні дисбаланси швидкообертового ротора. Приведено ре-
зультати досліджень дробарки в напівпромислових умовах по дробленню магнетито-
вих кварцитів Криворізького залізорудного родовища. Зроблений висновок про доці-
льність застосування дробарок для дроблення руд і будівельних матеріалів. 

Ключові слова: дробарка, ротор, кварцити, дроблення, будівельні матеріали. 

Вступ. Україна має високо розвинуту гірничорудну промисловість. Як правило 
усі тверді мінеральні ресурси, які добуваються в цій галузі, для свого подальшого ви-
користання проходять процеси дезінтеграції, тобто дроблення і подрібнення. Ці про-
цеси надзвичайно енергоємні і трудоємні, тому удосконалення їх, застосування нових 
інноваційних технологій і обладнання, є актуальною науково-технічною проблемою. 

В останні роки все більше широкого застосування набуває спосіб дезінтеграції 
твердих мінеральних ресурсів вільними ударами в полі відцентрових сил, який здійс-
нюється у відцентрово-ударних дробарках. Робочим органом цих дробарок є швидко-
обертаючий ротор, на який подається вихідний матеріал плити. 

В процесі роботи відцентрово-ударної дробарки виникають технологічні і конс-
труктивні дисбаланси швидко-обертового розгінного ротора, які є результатом нері-
вномірної подачі дробильного матеріалу та зносу розгінного ротора.  

Мета роботи. Розробити і дослідити нову інноваційну конструкцію відцентро-
вої дробарки з демпфуючою гідростатичною опорою розгінного ротора, яка дозволяє 
ефективно компенсувати конструктивні технологічні дисбаланси ротора, виготовити 
експериментальні зразки такої дробарки та провести експериментальні дослідження 
її в напівпромислових умовах. 

Опис нової конструкції відцентрово-ударної дробарки. Загальний вигляд 
відцентрово-ударної дробарки з гідростатичною підвіскою розгінного ротора приве-
дено на рисунку 1.  
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Відцентрово-ударна дробарка з гідростатичною підвіскою ротора складається з 
корпусу 1 із завантажувальним 2 і розвантажувальними 3 отворами, розгінного ро-
тора 4, вертикального валу 5, відбійних елементів 6, електроприводу 7, нижньої 8 і 
верхньої 9 опор. 

Розгінний ротор 4 виконаний у вигляді диска 10 із закріпленими на ньому в ра-
діальному напрямі напрямними елементами 11. Розгінний ротор 4 може бути також 
виконаний у вигляді циліндрової обичайки з вікнами для викиду матеріалу (не пока-
зано). Напрямні елементи 11 можуть бути виконані у вигляді ребер або лопатей з пря-
молінійною або криволінійною формою робочих поверхонь (не показані). Відбійні 
елементи 6 закріплені по периметру внутрішньої поверхні корпусу 1 зі створенням 
між ними і розгінним ротором 4 зони дроблення. Відбійні елементи 6 виконані з плит 
підвищеної твердості і закріплені по периметру внутрішньої поверхні корпусу 1 з 
утворенням відбивальної поверхні у формі виступів з трикутним поперечним перері-
зом (не показані). 

 
Рис.1 

Вертикальний вал 5 змонтований усередині корпусу 1 уздовж його осі і з'єдна-
ний за допомогою нижньої опори 8 з електроприводом 7. Нижня опора 8 виконана у 
вигляді пелюсткової муфти, яка забезпечує можливість переміщення вертикального 
валу 5 на задану відстань уздовж його осі. 
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Верхня опора 9 розташована під розгінним ротором 4 і виконана у вигляді гід-
ростатичної підвіски, що складається з ємності 12 кільцевої форми з робочою ріди-
ною 13 і поплавця 14 кільцевої форми. Внутрішня стінка 15 ємності 12 виконана з 
висотою, що перевищує висоту її зовнішньої стінки 16. Ємність 12 жорстко закріп-
лена щодо корпусу 1 і виконана з можливістю з'єднання з гідравлічною системою (не 
показана) для подачі і цідтримки заданого рівня робочої рідини 13 в ємності 12 при 
роботі розгінного ротора 4 і її зливу при виконанні ремонтно-профілактичних робіт. 
Поплавець 14 розташований коаксіально в ємності 12 і закріплений на вертикальному 
валу 5 за допомогою маточини 17 з підшипником кочення (не позначений). Масова 
водотоннажність поплавця 14 розраховується за умови, що забезпечує переміщення 
вертикального валу 5 на задану відстань уздовж його осі з урахуванням маси верти-
кального валу 5 і закріпленого на ньому розгінного ротора 4 і розрахункової маси 
матеріалу, що поступає на розгінний ротор 4 через завантажувальний отвір 2. Мато-
чина 17 забезпечує можливість переміщення поплавців 14 одночасно з вертикальним 
валом 5 в осьовому напрямі на відстань, відповідну заданій відстані переміщення ве-
ртикального валу 5 в нижній опорі 8. Верхня частина поплавця 14 виконана у вигляді 
кришки 18 конічної форми, яка перекриває зовнішню стінку 16 ємності 12, що дозво-
ляє ізолювати верхню 9 і нижню 8 опори від зони дроблення і розвантажувальних 
отворів 3. 

В якості робочої рідини 13 в гідростатичній підвісці використовують антифризи 
або рідкі технічні оливи. При цьому як антифриз використовують водні розчини спир-
тів або гліколів або гліцерину або неорганічних солей. Конкретний вид антифризу або 
марку рідких технічних олив вибирають виходячи із забезпечення робочих властиво-
стей при низьких температурах в заданих кліматичних умовах експлуатації. 

Робота відцентрово-ударної дробарки, що заявляється, пояснюється на прик-
ладі її експлуатації в регіоні з помірно континентальними кліматичними умовами з 
м’якою зимою, наприклад, м. Кривий Ріг, де найнижча середньомісячна температура 
повітря в січні за наслідками багаторічних спостережень складає не нижче – 10 °С. 

Перед завантаженням кускового матеріалу в корпус 1 включають гідравлічну 
систему і заповнюють ємність 12 робочою рідиною 13, наприклад водним розчином 
з 35% складом етиленгликоля, температура замерзання якого складає – 20 °С. З ура-
хуванням запобігання корозійної дії етиленгликоля на зовнішні металеві поверхні мі-
сткості 12 і поплавця 14 у водний розчин додатково вводять неорганічний інгібітор 
корозії. Під дією робочої рідини 13 поплавець 14 спливає на 50 – 100 мм щодо свого 
початкового положення і одночасно переміщає вгору вертикальний вал 5 із закріпле-
ним на ньому розгінним ротором 4. За рахунок виконання нижньої опори 8 у вигляді 
пелюсткової муфти у переміщення вертикального валу 5 здійснюється при збере-
женні його взаємозв'язку з валом електроприводу 7. 
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Далі включають електропривод 7, який через нижню опору 8 починає обертати 
з необхідною швидкістю вертикальний вал 5 із закріпленим на ньому розгінним ро-
тором 4. Після цього відкривають завантажувальний отвір 2 і кусковий матеріал під 
власною вагою поступає на розгінний ротор 4, що обертається. Отримавши на розгін-
ному роторі 4 необхідну для викиду окружну швидкість і, відповідно, кінетичну ене-
ргію, шматки матеріалу уподовж напрямних елементів 11 з великою швидкістю ви-
кидаються з диска 10 в зону дроблення, де в результаті направлених ударів об відбійні 
плити 6 і хаотичних ударів один об одного руйнуються на шматки з більш дрібним 
фракційним складом. Дрібнофракційна маса роздробленого матеріалу виводиться з 
корпусу 1 через розвантажувальні отвори 3. 

При роботі дробарки на опори 8 і 9 через вертикальний вал 5 впливають як ди-
намічні навантаження з резонансними частотами, виникаючі при розгоні і гальму-
ванні розгінного ротора 4, так і динамічні навантаження, що виникають в процесі дро-
блення в результаті радіальних і кутових коливань розгінного ротора 4, амплітуда і 
сила яких залежить від швидкості його обертання і дії на нього кускового матеріалу.  

Динамічні навантаження з резонансними частотами гідростатична підвіска 
сприймає у вертикальному напрямі, а радіальні і кутові коливання розгінного ротора 
4 – в поперечній площині. Гасіння цих навантажень здійснюється за рахунок взаємо-
дії між робочою рідиною 13 і зануреним в неї поплавцем 13, а також із стінками єм-
ності 12. Кільцева форма ємності 12 дозволяє у багато разів збільшити масову водо-
тоннажність поплавця 14 і за рахунок цього істотно підвищити гідростатичну стій-
кість підвіски при гасінні динамічних навантажень на розгінному роторі 4. 

Виконання ємності 12 з різною висотою внутрішньої 15 і зовнішньої 16 стінок 
дозволяє запобігти витоку робочої рідини 13, а конічна форма кришки 18 на поплавці 
14 ізолює верхню 9 і нижню 8 опори від зони дроблення і розвантажувальних отво-
рів 3. 

Таким чином, виконання верхньої опори у вигляді гідростатичної підвіски до-
зволяє істотно знизити навантаження на згадані опори від дії осьових вібраційних ко-
ливань і радіальних динамічних переміщень розгінного ротора 4 в процесі дроблення, 
а використання як робочої рідини водного розчину антифризу із заданою температу-
рою замерзання дозволяє істотно розширити область застосування відцентрово-удар-
ної дробарки, зокрема в кліматичних умовах при низьких температурах повітря.  

Результати теоретичних і експериментальних досліджень технічного рішення, 
що заявляється, підтвердили його працездатність і отримання технічного результату. 
Використання в якості робочої рідини різних видів антифризу або марок рідких тех-
нічних олив забезпечують їх робочі властивості в гідростатичній опорі при низьких 
температурах для заданих кліматичних умов експлуатації дробарки. 

При цьому забезпечується достатньо високий ресурс експлуатації опорних вуз-
лів і, відповідно, надійність дробарки в цілому. 
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Результати досліджень. На дослідній фабриці інституту Механобрчермет про-
ведені випробування дробарки ЦД-10 в різних режимах дроблення магнетитових ква-
рцитів крупністю 100 – 0,50 – 0 (мм).  

Випробуваннями по дробленню магнетитових кварцитів встановлено, що при 
частоті обертання ротора 1500 хв–1 та крупності вихідного живлення 100 – 0 мм кру-
пність дробленого продукту становить 91 – 97% класу мінус 10 мм і 74 – 86% класу 
мінус 5 мм, а ступінь дроблення склала 10.  

Встановлено залежність технологічних показників дробарки від швидкісного 
режиму її роботи (рис. 2) 

 
Рис. 2.  Залежність приросту масової частки новоутворених класів мінус 5 мм 

(1) і мінус 10 мм (2), ступеня дроблення (3) і середньозваженої крупності продуктів 
дроблення (4) від частоти обертання ротора і швидкості вильоту матеріалу 

При крупності живлення 50 – 0 мм масова частка класу мінус 10 мм в роздроб-
леному продукті становить 90 %, класу мінус 5 мм – 73 %, а ступінь дроблення скла-
дає 3,5 при питомій витраті електроенергії 3,0 – 4,8 кВт•ч/т. 

В процесі випробувань встановлені залежності споживаної потужності від час-
тоти обертання розгінного ротора при різних режимах роботи відцентрової дробарки. 
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Показана можливість регулювання крупності дробимого продукту змінною ча-
стотних характеристик роботи дробарки (рис. 3). 

Рис. 3.  Зміна потужності приводу залежно від частоти обертання ротора: 1 – 
потужність на холостому ходу; 2 – потужність при продуктивності 8 т/год. 

Висновок. Таким чином, розроблена в інституті нова конструкція відцентрової 
дробарки може бути рекомендована до застосування для дрібного дроблення магне-
титових залізних руд, будівельних матеріалів (клінкеру, піщанику, вапняку) і іншої 
мінеральної сировини. 
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УДК 621.926.4:62-251  

Розробка і дослідження відцентрово-ударної дробарки з демпфуючою 
гідростатичною опорою розгонного ротора / М.І. СОКУР, Л.М. СОКУР, І.М. СО-
КУР // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 52 (1094). – (Серія: Хімія, хімічна технологія 
та екологія). – С. 128 – 135. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2079-0821.  

Описаны особенности конструкции и принципы работы центробежно-ударной 
дробилки с гидростатической опорой разгонного ротора, которая позволяет эффек-
тивно компенсировать конструктивные и технологические дисбалансы быстровраща-
ющегося ротора. Гидростатическая опора представляет собой кольцеобразную ем-
кость заполненную гидростатиком. В качестве гидростатика рекомендовано приме-
нять воду с добавкой технического спирта при роботе при минусовых температурах, 
либо тосол или жидкое масло. Приведены результаты исследований дробилки в по-
лупромышленных условиях по дроблению магнетитовых кварцитов Криворожского 
железорудного месторождения. Сделан вывод о целесообразности применения дро-
билок для дробления руд и строительных материалов.  

Ключевые слова: дробилка, ротор, кварциты, дробления, строительные мате-
риалы.  

UDC 621.926.4:62-251  

Development and research of centrifugal crusher with damping hydrostatic but-
tress of accelerating rotor / M.I. SOKUR, L.M. SOKUR I.M. SOKUR// Visnyk NTU 
«KhPI». – 2014. – № 52 (1094). – (Serіes: Khimiya, khimichna tekhnolohiya ta ecolohiya). 
– P. 128 – 135. – Bіblіogr.: 5 names. – ISSN 2079-0821. The features and design principles 
of centrifugal-Impact crusher with hydrostatic mainstay booster rotor, which can effectively 
compensate for the structural and technological imbalances rapidly rotating rotor. Hydro-
static support is a container filled with an annular hydrostatic. As hydrostatic recommended 
to use water laced with industrial alcohol with robot at subzero temperatures, or liquid oil 
or antifreeze. The results of research into the crusher for crushing semi terms magnetite 
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quartzite Krivoy Rog iron ore deposits. The conclusion of the feasibility of crushers for 
crushing ores and building materials. 

Keywords: crusher, rotor, quartzite, crushing, and building materials. 

 

 

УДК 622.27:621.926.9(339.138)  

Сокур М. І., д.т.н., професор (КрНУ ім. Михайла Остроградського), 
Білецький В. С., д.т.н., професор (НТУ «ХПІ»), 
Гнєушев В. О., к.т.н., доцент (НУВГП), 
Божик Д. П., аспірант (КрНУ імені Михайла Остроградського) 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКО-
ЯКІСНОГО КУБОВИДНОГО ЩЕБЕНЮ 

Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень дроблення 
природного будівельного каменю у відцентрово-ударній дробарці з одержанням ку-
бовидного щебеню. Зокрема, наведений отриманий математичний вираз ступеня ско-
рочення матеріалу при відповідному швидкісному режимі роботи відцентрового дез-
інтегратора. Рекомендовано широко використовувати дробарки відцентрово-удар-
ного типу для виробництва високоякісного кубовидного щебеню. 

Ключові слова: будівельні матеріали, граніт, щебінь, дроблення, відцентрово-
ударна дробарка, режим роботи дробарки. 

Постановка проблеми. При виробництві щебеню актуальним є питання змен-
шення його лещадності (виражається у відсотках вмісту зерен пластинчастої та гол-
частої форми в загальній масі щебеню). Найбільш якісним є так званий кубовидний 
щебінь, лещадність якого становить близько 10-15%. Міцність кубовидного щебеню 
вища порівняно зі звичайними видами щебеню – лещатим та змішаним. Його засто-
сування збільшує показник довговічності бетонних конструкцій та асфальтобетонних 
покриттів у 2–3 рази. При цьому зменшуються витрати щебеню, бітуму та цементу, 
зростає довговічність та морозостійкість дорожнього покриття. При укладанні асфа-
льтобетонного покриття використання кубовидного щебеню знижує тривалість робіт 
і працезатрати майже на 70% [1-2]. 

Для випуску будівельних матеріалів застосовують різні типи дробильного і по-
мольного обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва. Підвищення темпів 
розвитку будівництва та суміжних галузей промисловості вимагає удосконалення 
конструкції обладнання і підвищення його надійності та ефективності. 

Впровадження нової техніки та інноваційних технологій виробництва будівель-
них матеріалів зумовлюють зниження собівартості продукції, підвищення її якості і 
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рентабельності виробництва. Одним з можливих шляхів досягнення цих результатів 
є покращення якості щебеню за рахунок зменшення його лещадності.  

Дослідження і публікації з проблеми. Відома конструкція агрегату з при-
строєм для спрямованої подачі сланцевих матеріалів, призначена для отримання ку-
бовидного щебеню шляхом роздавлювання матеріалу між двома валками [3]. Нами 
запропоновано отримувати кубовидний щебінь із застосуванням відцентрових дезін-
теграторів [4], які позитивно зарекомендували себе при дробленні руд [5-6]. Найбільш 
перспективними при цьому виявилися дробарки інерційного типу (КІД) і дезінтегра-
тори відцентрового типу (ЦД), що реалізують принципи руйнування матеріалу віль-
ним ударом у полі відцентрових сил [6]. 

Нами виконано експериментальні дослідження [5] з дроблення граніту у відце-
нтрово-ударній дробарці і встановлено режимні параметри її роботи, зокрема, те, що 
оптимальним режимом роботи при виробництві щебеню крупністю мінус 20+10 мм є 
швидкісний режим 600-700 об./хв, тобто 70-80 м/с, при якому вихід даної фракції 
складає 25%, а вміст кубовидних зерен знаходиться в межах 94-95%. Встановлено, 
що при швидкісному режимі роботи дробарки 400-500 об./хв (тобто 45-50 м/с) вихід 
фракції мінус 50+20 мм складає 20%, при цьому вміст кубовидних зерен даної фракції 
знаходиться в межах 88-90%, отже, даний швидкісний режим є оптимальним при ви-
робництві щебеню крупністю мінус 50+20 мм. При виробництві щебеню крупністю 
мінус 10+5 мм оптимальний швидкісний режим дробарки є 600-700 об/хв. (70-80 м/с) 
при цьому досягається вихід кубовидних зерен в межах 94-95%. Порівняльними дос-
лідженнями конусної дробарки встановлено, що вміст кубовидних зерен в продуктах 
дроблення крупністю мінус 10,0 мм складає лише 65%, що на 20% менше, ніж в про-
дуктах дроблення відцентрово-ударної дробарки. В продуктах дроблення конусної 
дробарки крупністю мінус 20,0 мм вміст кубовидних зерен складає 70%, що на 25% 
менше, ніж в продуктах дроблення відцентрово-ударної дробарки. Отже, експериме-
нтально встановлено, що застосування відцентрово-ударних дробарок для виробниц-
тва щебеню дозволяє отримати високоякісний щебінь із вмістом кубовидних зерен 
90-95%, що в середньому на 20-25% більше, ніж в дробарках конусного типу. На цій 
основі дробарки відцентрово-ударного типу рекомендуються до широкого застосу-
вання для виробництва високоякісного щебеню із вмістом кубовидних зерен 90-95% 
[5]. 

Водночас розробка теоретичних основ отримання кубовидного щебеню зали-
шається на часі. 

Мета цієї статті – висвітлення результатів досліджень з розробки теоретичних 
основ раціональних швидкісних режимів роботи відцентрових дезінтеграторів при 
виробництві високоякісного щебеню з урахуванням фізико-механічних даних вихід-
ного матеріалу і вимог замовників стосовно необхідної крупності щебеню і вмісту в 
ньому кубовидних зерен.  
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Виклад основного матеріалу 
Позначимо граничну мінімальну швидкість, при якій шматок матеріалу почи-

нає руйнуватися Vпред. Така швидкість забезпечує його мінімальне руйнування і при-
зводить до зменшення поперечного розміру зерна в два рази (тобто ступінь скоро-
чення шматка дорівнює 2). При необхідності зменшення крупності вихідного матері-
алу в три рази, швидкість повинна бути збільшена в 1,5 рази, для зменшення крупно-
сті в чотири рази, швидкість вильоту повинна бути збільшена вдвічі і т.д. 

Таким чином, для забезпечення необхідного ступеня С скорочення матеріалу, в 
отримані математичні вирази необхідно ввести коефіцієнт, що дорівнює С/2. Тоді не-
обхідну швидкість вильоту матеріалу з робочого органу відцентрового дезінтегратора 
для забезпечення необхідного С-го ступеня скорочення можна розрахувати за форму-
лою: 

 

де [G]– допустиме напруження руйнування даного матеріалу; 
u – швидкість поширення пружних хвиль в матеріалі (швидкість звуку); 
ρ – густина матеріалу, кг /м3.  

Формула (1) справедлива для дезінтеграторів, що забезпечують своєю констру-
кцією максимальний кут зустрічі (λ= 90°) матеріалу з відбійними плитами. Якщо ж 
кут зустрічі матеріалу з відбійними плитами λ< 90 , маємо: 

 
Отримана експериментально-аналітичним шляхом математична залежність до-

зволяє вирішити зворотну задачу − визначити ступінь скорочення дробленого мате-
ріалу при заданому швидкісному режимі роботи відцентрового дезінтегратора. В ре-
зультаті отримаємо рівняння, розв’язане відносно С: 

 
Як показано в роботі [3], швидкість польоту шматка матеріалу в камері дроб-

лення відцентрового дезінтегратора, з урахуванням конструктивних особливостей ро-
бочого органу розгінного ротора і швидкісного режиму роботи дезінтегратора, визна-
чається за формулою: 
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де ω – кутова швидкість обертання ротора, с-1; 
R – радіус вильоту розгінних ребер, м; 
ψ – кут нахилу розгінних ребер до радіусу, º; 
f , ϕ – коефіцієнт і кут тертя матеріалу і сталі; 
ϕ = arctg f. 

Підставивши значення швидкості V з формули (4) в формулу (5), отримуємо 
математичну залежність для визначення ступеня скорочення матеріалу, що подріб-
нюється, при зазначеному швидкісному режимі роботи відцентрового дезінтегратора 

 
Отримана математична залежність процесу руйнування твердих видів мінера-

льних ресурсів вільним ударом об жорстку поверхню в полі відцентрових сил відо-
бражає фізичну сутність процесів в робочій камері дезінтегратора і рекомендується 
як для опису якісної картини руйнування матеріалу у відцентровому дезінтеграторі, 
так і для розрахунку швидкісних режимів роботи при їх проектуванні. 

Запропонований математичний підхід і одержана математична модель руйну-
вання твердого матеріалу в полі відцентрових сил можуть бути застосовані для опису 
процесу виробництва щебеню із природного будівельного каменю з урахуванням тієї 
особливості цього процесу, що при виробництві щебеню певних класів крупності ста-
виться вимога отримання максимального вмісту кубовидних зерен в заданому класі 
крупності. З урахуванням цієї вимоги в отриману залежність (2) пропонується внести 
коефіцієнт KЗ (кубовидні зерна), величина якого дорівнює плановому відсотку кубо-
видних зерен в даному класі крупності щебеню, поділеному на 100. Так, якщо ми пла-
нуємо отримати 90% кубовидних зерен, то в чисельник формули (2) вводимо 
коефіцієнт 0,9, і тоді формула в загальному виглядатиме так: 

 
Відповідно, формула для розрахунку ступеня скорочення шматка матеріалу при 

заданій швидкості вильоту матеріалу буде мати вигляд: 
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З урахуванням формул (6) і (8), математичний вираз ступеня скорочення мате-

ріалу при відповідному швидкісному режимі роботи відцентрового дезінтегратора 
матиме вигляд: 

 
Рис. 1 Вміст кубовидних зерен щебеню в класі крупності мінус 20,0 + 10,0 мм 

в залежності від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки при продуктив-
ності 75-85 т/год 

 
Розроблені теоретичні підходи і отримані математичні моделі підтверджуються 

результатами експериментальних досліджень, наведеними на рис. 1 та 2. З рис. 1 слі-
дує, що максимальний вміст кубовидних зерен в щебені крупністю мінус 20 плюс 10 
мм становить близько 95% і досягається при швидкості вильоту матеріалу з ротора 
75-80 м/с. 

Відповідно, максимальний вміст кубовидних зерен в класі крупності мінус 50 
плюс 20 мм 90% відмічається при швидкості вильоту дробленого матеріалу з ротора 
дробарки 60-70 м/с (рис. 2). 
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Рис. 2. Вміст кубовидних зерен щебеню в класі крупності мінус 50,0 + 20,0 мм 

в залежності від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки продуктивні-
стю 75-85 т/год 

На рис. 3 показано загальний вигляд щебеню з кубовидною формою зерен, 
отриманого на відцентровій дробарці продуктивністю 75-85 т/год (Кривий Ріг, грані-
тний кар’єр, 2017 р.).  
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Рис. 3. Загальний вигляд щебеню з кубовидною формою зерен, отриманого на 
відцентровій дробарці продуктивністю 75-85 т/год: 

а) – клас крупності мінус 50,0 + 20,0 мм 

б) – клас крупності мінус 20,0 + 10,0 мм 

Висновок. Запропоновані теоретичні підходи мають перспективу практичного 
застосування при проектуванні відцентрових дезінтеграторів і розрахунку необхідних 
швидкісних режимів їх роботи, а також при виробництві високоякісного щебеню з 
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урахуванням фізико-механічних характеристик вихідного матеріалу і вимог замовни-
ків стосовно необхідної крупності щебеню та вмісту в ньому кубовидних зерен. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE HIGH-QUALITY CUBE-
SHAPED CRUSHED STONE PRODUCTION 

The results of theoretical and experimental studies of the crushing of a natural building stone 
in a centrifugal impact crusher with obtaining a cube-shaped crushed stone are presented. In 
particular, the obtained mathematical expression of the degree of material reduction with 
the corresponding high-speed operating mode of the centrifugal disintegrator is given. It is 
recommended to widely use crushers of centrifugal-shock type for the production of high-
quality cube-shaped crushed stone. 

Keywords: building materials, granite, crushed stone, crushing, centrifugal-impact 
crusher, crusher operation mode. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКО-
КАЧЕСТВЕННОГО КУБОВИДНОГО ЩЕБНЯ  

Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований дробления 
природного строительного камня в центробежно-ударной дробилке с получением ку-
бовидного щебня. В частности, приведено полученное математическое выражение 
степени сокращения материала при соответствующем скоростном режиме работы 
центробежного дезинтегратора. Рекомендовано широко использовать дробилки цен-
тробежно-ударного типа для производства высококачественного кубовидного щебня. 

Ключевые слова: строительные материалы, гранит, щебень, дробление, цен-
тробежно-ударная дробилка, режим работы дробилки. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НА ДРО-
БИЛЬНО-ПОДРІБНЮЮЧИХ КОМПЛЕКСАХ ГЗК 

Постановка проблеми і стан її вирішення. Процес руйнування (дроблення і по-
дрібнення) мінеральної сировини є найбільш енергоємною і трудомісткою технологі-
чною операцією збагачення корисних копалин [1-3]. Дослідження енергоємності про-
цесів рудопідготовки, у тому числі і дезінтеграції руди, які проводилися в Україні та 
сусідніх країнах на 14-ти найбільших гірничо-збагачувальних комбінатах, що пере-
робляють різну за фізико-механічними властивостями сировину, дають можливість 
кількісно оцінити і порівняти характеристики енергоспоживання у процесах збагачу-
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вального переділу. З одержаних даних витікає, що на процес дезінтеграції руд припа-
дає 50-70% загальних витрат, при цьому витрата електроенергії на подрібнення скла-
дає в середньому близько 60%, а на дроблення всього 5% (рис. 1). Тому зниження 
витрат електроенергії на дезінтеграцію руд є надзвичайно важливою науково-техніч-
ною проблемою. 

 
Рис. 1. Діаграма розподілу енергоспоживання по окремих процесах на дроби-

льно-подрібнюючих комплексах ГЗК: I – дроблення; II – подрібнення; III – транс-
порт пульпи; IV – конвеєрний транспорт; V – зневоднення; VI – магнітна сепарація; 
VII – сантехнічне устаткування; VIII – класифікація; IX – освітлення; X – інші спо-

живачі 

Вирішення проблеми зниження енерговитрат на дробильно-подрібнюючих 
комплексах ГЗК можливе шляхом моделювання енергоспоживання, виділення осно-
вних факторів, які на нього впливають, і відповідного управління процесом з метою 
зниження енерговитрат. 

При моделюванні електроспоживання технологічних переділів залізорудних 
гірничо-збагачувальних підприємств Ляхомський О.В. та Фомін В.В. [4, 5] виділяють 
такі значимі фактори: переробка по руді (продуктивність фабрики), вміст загального 
заліза в руді, виробництво концентрату, об'єм води на подрібнення. Цільову функцію 
при моделюванні – питоме споживання електроенергії кВт год/т руди – знаходять ме-
тодами регресійного аналізу. 

При використанні для управління виробництвом АСУТП – моделювання і уп-
равління енергоспоживанням одна з важливих підсистем АСУ [6]. 

У роботах [7-11] поряд з режимними параметрами дроблення і подрібнення 
знайдені також конструктивні параметри дробарки (млина), які впливають на спожи-
вання енергії.  
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Слід зауважити, що наявна практика математичного моделювання електроспо-
живання дробильно-подрібнюючих комплеків збагачувальних фабрик у різних нау-
кових шкіл дещо різна. Загальним є те, що за цільову функцію при моделюванні прий-
мають питоме споживання електроенергії (найчастіше на 1 т руди), а варіативними 
приймають дві групи факторів: 

1) режимні параметри дроблення і подрібнення; 
2) конструктивні характеристики дробарок і млинів.  
Разом з тим, конкретні варіативні параметри у двох зазначених групах прийма-

ються різними, що, очевидно, обумовлено як специфікою поставлених техніко-техно-
логічних задач, так і різними підходами різних шкіл дослідників. 

Мета статті – математичне моделювання електроспоживання дробильно-по-
дрібнюючих комплексів збагачувальних фабрик ГЗК. 

Задачі роботи: 
- одержати модельні рівняння для розрахунку енергоспоживання дробильної 

фабрики ГЗК, зокрема, питомих витрат електроенергії на 1 т дробленої руди; річних 
витрат електроенергії на дроблення; 

- одержати модельні рівняння для розрахунку енергоспоживання помольного 
відділення фабрики ГЗК, зокрема, питомих витрат електроенергії на подрібнення 1 т 
початкової руди для фабрик з кульовими і стрижньовими млинами; питомі витрати 
електроенергії на 1 т концентрату; питомі витрати електроенергії для збагачувальних 
фабрик з самоподрібненням на 1 т початкової руди та на 1 т концентрату; загальних 
витрат електроенергії на фабриці з самоподрібненням. Виклад основного матеріалу. 
Вихідна інформація формувалася на основі масиву даних, зібраного на 14-ти найбі-
льших гірничо-збагачувальних комбінатах України і сусідніх країн, зокрема, Інгуле-
цький гірничо-збагачувальний комбінат, Новокриворізький гірничо-збагачувальний 
комбінат, Південний гірничо-збагачувальний комбінат, Північний гірничо-збагачува-
льний комбінат, Центральний гірничо-збагачувальний комбінат та ін. На підставі ре-
зультатів досліджень побудовані математичні моделі енергоспоживання процесів 
дроблення і подрібнення руди. 

Рівняння множинної кореляції енергоспоживання дробильної фабрики має ви-
гляд: 
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де: E УД.ДР – питомі витрати електроенергії на 1 т дробленої руди, кВт год/т; Х1 – річна 
продуктивність дробильної фабрики; Х2 – міцність руди – (ум. од.); Х3, Х4, Х5, Х6 – 
приведений розмір розвантажувальної щілини дробарок стадії відповідно крупного, 
редукційного, середнього і дрібного дроблення %; Х7, Х8, Х9 , Х10 – встановлені поту-
жності відповідно стадій крупного, редукційного, середнього і дрібного дроблення %; 
Х11 – крупність вихідної руди %; Е Г.ДР. – річні витрати електроенергії на дроблення, 
кВт•год. 

Коефіцієнт множинної кореляції для рівнянь 0,96-0,98. 
Рівняння множинної регресії питомих і загальних витрат електроенергії на по-

мольних відділеннях збагачувальних фабриках: 
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де: ЕУД1 – питома витрата електроенергії на 1 т початкової руди для фабрик з кульо-
вими і стрижньовими млинами; У1 – загальна кількість переробленої руди, млн.т; 
У2 – об'єм млинів по РОФ, м3 ; У3 – вихід концентрату %; У4 – вмісту класу +20 мм в 
початковій руді %; У5 – вміст класу -0,074 мм в концентраті %; У6, У7, У8 – циркуля-
ційне навантаження відповідно першої, другої і третьої стадій подрібнення %; У9 – 
частота обертання барабана млина %; У10 – приведений діаметр млинів, м; У11, У12, 
У13 – ступінь заповнення помольними тілами, відповідно першої, другої і третьої ста-
дій подрібнення %; У14, У15 – загальна встановлена потужність фабрик і млинів, кВт; 
У16 – питома витрата води на 1 т концентрату м3/т; ЕУД2 – питома витрата електроене-
ргії на 1 т концентрату, кВт•год/т; ЕУД4 – питома витрата електроенергії для збагачу-
вальних фабрик з самоподрібненням на 1 т початкової руди, кВт•год/т; ЕУД5 – те ж, на 
1 т концентрату, кВт•год/т; Е6 – загальна витрата електроенергії на фабриці самопо-
дрібненням, кВт•год; Е3 – загальна витрата електроенергії по фабриці, кВт•год; 

Коефіцієнт множинної кореляції для рівняння складає 0,96-0,99. 

Висновки 
1. Аналіз парних коефіцієнтів кореляції в отриманих рівняннях дозволяє зро-

бити висновки про ступінь впливу різних чинників на витрати електроенергії на дез-
інтеграцію руди і розробити науково-обґрунтовані заходи щодо їх зниження.  

2. Одержані моделі відрізняються від відомих тим, що: - питомі витрати елект-
роенергії на 1 т дробленої руди, кВт•год/т визначені в залежності від: – річної проду-
ктивності дробильної фабрики; – міцності руди; – приведеного розміру розвантажу-
вальної щілини дробарок стадії відповідно крупного, редукційного, середнього і дрі-
бного дроблення; – встановленої потужності відповідно стадій крупного, редукцій-
ного, середнього і дрібного дроблення; – крупності вихідної руди; 

- питомі витрати електроенергії на 1 т початкової руди для фабрик з кульовими 
і стрижньовими млинами визначені в залежності від: загальної кількості переробленої 
руди; – об'єму млина; – виходу концентрату; – вмісту класу +20 мм у вихідній руді; – 
вмісту класу -0,074 мм в концентраті; – циркуляційного навантаження відповідно пер-
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шої, другої і третьої стадій подрібнення; – частоти обертання барабана млин; – при-
веденого діаметра млинів; – ступеня заповнення млина помольними тілами, відпо-
відно першої, другої і третьої стадій подрібнення; – загальної встановленої потужно-
сті фабрик і млинів; – питомої витрати води на 1 т концентрату. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬ-
НИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДЦЕНТРОВО-УДАРНОЇ 
ДРОБАРКИ 

Постановка проблеми. Процеси дроблення і подрібнення широко застосову-
ються у будівельному виробництві. Так необхідні у будівництві щебінь і пісок виро-
бляються шляхом дроблення до певної крупності природного будівельного каменю – 
граніту і пісчанику. 

Для виробництва будівельних матеріалів застосовують різні типи дробильного 
і помольного обладнання, яке виробляється як на вітчизняних так і зарубіжних маши-
нобудівних підприємствах. Високі темпи розвитку будівельного і дорожнього маши-
нобудування та інших сумісних галузей промисловості вимагають удосконалення 
конструкції обладнання та підвищення його надійності і ефективності.  

Крім цього, дуже гостро стоїть проблема зниження собівартості продукції, під-
вищення її якості і рентабельності виробництва. Ця проблема може бути вирішена 
шляхом впровадження нової техніки та інноваційних технологій виробництва будіве-
льних матеріалів.  

При проектуванні і виробництві обладнання для дезінтеграції твердих матеріа-
лів необхідно враховувати і застосовувати отримані досягнення в науці і техніці і пе-
реходити на виробництво нового покоління дезінтеграторів, найбільш перспективним 
з яких є дезінтегратори відцентрового типу, які реалізують принцип руйнування тве-
рдих матеріалів вільним ударом в полі відцентрових сил. Застосування цього облад-
нання дозволяє реалізувати селективне руйнування твердих мінеральних ресурсів 
(наприклад руд чорних і кольорових металів), завдячуючи чому більш ефективно ви-
лучається корисний компонент і підвищується якість кінцевого продукту – концент-
раті.  

При застосуванні відцентрових дезінтеграторів для виробництва будівельних 
матеріалів (щебеню) із природного будівельного каменю також підвищується якість 
кінцевого продукту завдяки отриманню зерен кубовидної форми, що дозволяє виро-
бляти бетонні суміші високої якості і міцності. Тому широке застосування у будіве-
льній галузі дезінтеграторів відцентрового типу та розробка інноваційних конструк-
цій цих апаратів є надзвичайно актуальною і науковою, технічною і науково-госпо-
дарською проблемою[1]. 
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Процеси дроблення і подрібнення належать до основних операцій рудопідгото-
вки, без яких збагачення корисних копалин неможливе [1]. Удосконалення технології 
і обладнання для дезінтеграції руд є надзвичайно актуальною науково-технічною про-
блемою [2].  

Дослідження і публікації з проблеми. Теоретичні і експериментальні пошукові 
роботи по створенню ефективної технології і обладнання подрібнення руд сьогодні 
здійснюється в різних напрямках.  

По-перше, ведеться пошук адекватних математичних описів процесу руйну-
вання руд. У роботі [3] досліджено співвідношення між енергією подрібнення і роз-
міром одержуваного продукту для магнетитових руд. Встановлено, що рівняння Ріт-
тінгера задовольняє експериментальним даним. Водночас, рівняння Бонда не відпо-
відає експериментальним даним і потребує модифікування. Авторами [4] виявлена 
невідповідність між експериментально встановленою і розрахованою за рівнянням 
Бонда енергією при руйнуванні руди в щоковій дробарці. Це пояснюється вузькими 
умовами застосування рівнянь Ріттінгера, Кіка-Кірпічова і Бонда.  

По-друге, триває пошук шляхів оптимізації ефективності дробарок з точки зору 
зниження споживання енергії та збільшення продуктивності. В роботі [5] виконані 
лабораторні дослідження залежності між швидкістю деформації, енергією удару, сту-
пенем фрагментації (подрібнення) і енергетичною ефективністю фрагментації. Але ці 
результати потребують ретельної "прив’язки" до реальних промислових умов різних 
видів подрібнювального обладнання, після чого більш конкретно виокресляться про-
блеми і перспективи їх використання в циклах подрібнення руд.  

По-третє, в практиці дроблення і подрібнення з метою підвищення ефективно-
сті і зменшення енергоємності цих процесів застовуються фізико–хімічні впливи на 
саму гірську породу з метою її розміцнення. При цьому використовується відомий 
ефект Ребіндера [6], який проявляється в зниженні міцності і підвищенні крихкості, 
пластичності твердих тіл, що полегшує їх руйнування, диспергування. Ефект Ребін-
дера обумовлюють адсорбція ПАР, змочування, електричний заряд поверхні, хімічні 
реакції. Разом з тим, область застосування ефекту Ребіндера обмежена так званим 
"мокрим подрібненням" у водному середовищі. При "сухому" дробленні і подріб-
ненні (без зволоження вихідного матеріалу) ефект Ребіндера не діє. 

У роботі [7] досліджувалося дроблення будівельних матеріалів. Експеримента-
льно показано, що дробимість граніту суттєво менша, ніж у залізної руди. Викорис-
товуючи цю відмінність можна будувати схеми вибіркового подрібнення, відбирати 
контрольним просіюванням на грохотах більш крупні зерна граніту від більш дрібних 
залізовмісних класів крупності, направляти надрешітний граніт у відвал, а підрешітну 
залізну руду на наступну стадію подрібнення і в цей спосіб зменшувати загальну ене-
ргоємність процесу дроблення.  
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Треба звернути увагу на ту обставину, що існує багато методик оцінки подріб-
нюваності (розмолоздатності) матеріалу [8, 9]. Тому часто дані різних авторів, які за-
стосовують різні методи, не порівнювані взагалі, або можуть бути використані не для 
кількісного а тільки для якісного аналізу. 

У роботі [10] експериментально підтверджено високу ефективність руйнування 
мінералів у відцентрованих дезінтеграторах, що обумовлює доцільність поглибле-
ного дослідження механізму руйнування матеріалу в цих апаратах. Було висунуте 
припущення, що для зниження енерговитрат у процесах дроблення і подрібнення руд 
перспективним є перерозподіл трудомісткості й енерговитрат між циклами дроблення 
і подрібнення в напрямку збільшення питомої ваги циклів дроблення в загальному 
процесі дезінтеграції руд. Реалізація цієї ідеї можлива шляхом зниження крупності 
дробленого продукту з 25-30 мм до 10-0 мм, тому що кожен міліметр зниження номі-
нальної крупності циклів дроблення дозволяє на 1,0-1,5% знизити енергоємність і на 
стільки ж підвищити продуктивність циклів подрібнення [11]. Таку крупність дроб-
леного продукту можна отримати в апаратах нового покоління, найбільш перспекти-
вними з яких є дробарки інерційного типу (КІД) і дезінтегратори відцентрового типу 
(ЦД), що реалізують принципи руйнування матеріалу вільним ударом у полі відцент-
рових сил [2, 10].  

Недостатня вивченість процесу дезінтеграції твердих матеріалів в дезінтеграто-
рах відцентрового типу стримує їх впровадження у промисловість і обумовлює необ-
хідність проведення досліджень у цьому напрямку. Зокрема, науковий і практичний 
інтерес представляють залежності параметрів гранулометричного складу від режиму 
роботи дезінтегратора, залежність технологічних показників збагачення від способу 
дроблення, а також залежність енергетичних параметрів від режиму роботи дезінтег-
ратора.  

Мета цієї статті – дослідження дроблення будівельних матеріалів із застосуван-
ням відцентрово-ударної дробарки.  

Пристрої та матеріали, умови досліджень. При дослідженнях застосовувалася 
відцентрово-ударна дробарка ЦД-50. Це відцентровий дезінтегратор продуктивністю 
50-100 т/год. (ЦД-50) застосовуваний в стадіях дрібного дроблення магнетитових руд 
і іншої мінеральної сировини. У його конструкції реалізований принцип демпфуючих 
елементів і упроваджений ротор напівзакритого типу з швидкозмінними самофутеру-
ючими розгінними ребрами криволінійної форми (а.с. 1673212, а.с. 1683193). Окрім 
цього застосований гідропривод розгінного ротора, що дозволило проводити плавне 
регулювання частоти обертання ротора в широкому діапазоні (100-1000 хв −1 ) .  

Крупність вихідної сировини – граніту 100-0 мм, діаметр вильоту розгінних ре-
бер 2200 мм, частота обертання ротора до 1000 хв −1 , швидкість вильоту матеріалу до 
135 м/с, потужність привода 125 кВт, маса 15 т. [2]. Дезінтегратор виготовлений на 
механічному заводі інституту Механобрчермет.  
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Виклад основного матеріалу. Нами проведені дослідження по дробленню гра-
ніту на відцентровому дезінтеграторі. Розглянемо їх умови та результати за етапами 
досліджень. 

Етап 1. Дослідження виходів класів крупності -40+20 мм, -20+10 мм та -10+5 
мм від швидкісного режиму роботи дробарки 

Спершу були приведені експериментальні дослідження в напівпромислових 
умовах залежності виходу класів крупності -20+10 мм та -40+20 мм від швидкісного 
режиму роботи відцентрової дробарки при продуктивності по вихідному продукту 
30т на годину. 

Крупність вихідного продукту при цьому була в межах мінус 100 мм міцність 
по шкалі Протодяконова не перевищувала 16-20 одиниць. Частота обертів розгінного 
ротора дробарки змінювалась в межах від 1200 об/хв. до 200 об/хв., що забезпечувало 
швидкість вильоту матеріалу з розгінного ротора 135-25 м/с. 

Встановлено, що вихід класів -20+10 мм та -40+20 мм збільшується із зменшен-
ням частоти обертів розгінного ротора відцентрової дробарки, а відповідно і швидко-
сті вильоту матеріалу з ротора (рис. 1 і 2). Із аналізу графіків можна зробити висновок, 
що при продуктивності відцентрової дробарки 30 т/год максимальний вихід 20-25% 
фракції крупності -20+10 мм та -40+20 мм, характерних для щебеню, досягається при 
частоті обертів ротора 200 об/хв.  

Така продуктивність по вихідній сировині і досягнутий вихід товарних класів 
не задовольняє вимоги виробників щебеню.  

Надалі експерименти проведені при продуктивності відцентрової дробарки по 
вхідному матеріалу 75-85 т/год і зміні частоти обертів розгінного ротора дробарки в 
межах від 1200 об/хв. до 400 об/ хв. 

Результати досліджень виходу класів -20+10 мм в залежності від швидкісного 
режиму відцентрової дробарки наведені на графіку рис.3. Встановлено, що зі змен-
шенням частоти обертів розгінного ротора з 1200 об/хв. до 400 об/хв. вихід класу -
20+10 мм збільшується з 5 до 30%. Таким чином найбільш ефективним режимом ро-
боти дробарки по виходу готового класу -20+10 мм є швидкий режим 400 об/хв., що 
відповідає швидкості вильоту матеріалу з ротора 45 м/с. 
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Рис. 1. Залежність виходу класів щебеню крупністю -20+10 мм від швидкісного ре-

жиму роботи відцентрової дробарки при продуктивності 30 т/год 

  
Рис. 2 Залежність виходу класу крупності -40,0+20,0 мм від швидкісного режиму ро-

боти відцентрової дробарки при продуктивності 30 т/год 
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Рис. 3. Залежність виходу класів крупності мінус 20,0 + 10,0 мм від швидкісного ре-
жиму роботи відцентрової дробарки при продуктивності 75-85 т/год 200 об/хв., а 

відповідно і швидкості вильоту матеріалу з ротора дробарки 135-25 м/с 

Визначено також вміст кубовидних зерен щебеню в класі -20+10 мм при різних 
швидкісних режимах роботи відцентрової дробарки. Результати досліджень наведені 
на графіку рис. 4.  

Як видно із встановленої залежності максимальний вміст кубовидних зерен у 
фракції -20+10 мм знаходиться на рівні 94-95% і досягається при частоті обертів роз-
гінного ротора відцентрової дробарки 600-650 об/хв., тобто при швидкості вильоту 
матеріалу з ротора 70-80 м/с. При цьому, як видно з попереднього графіка (рис. 3) 
вихід фракції -20+10 мм при таких обертах складає 25%.  

Таким чином при виробництві високоякісного щебеню крупністю -20+10 мм 
доцільним режимом роботи відцентрово-ударної дробарки є швидкісний режим 600-
650 об/хв., або 70-80 м/с. 

Проведено також дослідження виходу фракцій щебеню крупністю -50+20 мм в 
залежності від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки. Результати дослі-
джень приведені на графіку (рис. 5). 
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Рис. 4. Вміст кубовидних зерен щебеню в класі крупності -20+10 мм в залеж-
ності від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки при продуктивності 75-

85 т/год 

 

Рис. 5. Залежність виходу класів крупності -50+20 мм від швидкісного режиму 
роботи відцентрової дробарки при продуктивності 75-85 т/год 
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Як видно з аналізу встановленої залежності при зменшенні частоти обертів ро-
тора дробарки від 800 до 200 об/хв. вихід фракцій класу крупності -50+20 мм збіль-
шується з 5 до 35%. Тому для отримання максимального виходу класу -50+20 мм 
швидкісний режим роботи відцентрової дробарки необхідно тримати в межах 200-250 
об/хв., що відповідає швидкості вильоту матеріалу з ротора 25-30 м/с. 

Етап 2. Дослідження вмісту кубовидних зерен в різних класах крупності в за-
лежності від режиму роботи відцентрової дробарки 

Проведено також дослідження вмісту кубовидних зерен граніту у фракції -
50+20 мм при таких же швидкісних режимах роботи відцентрової дробарки. Резуль-
тати досліджень приведені на графіку рис. 6. 

Рис. 6. Вміст кубовидних зерен щебеню в класі крупності -50+20 мм в залеж-
ності від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки при продуктивності 75-

85 т/год 
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Як видно із аналізу отриманої залежності максимальний вміст кубовидних зе-
рен у фракції -50+20 мм – 90% досягається при частотах обертів ротора відцентрової 
дробарки в межах 400-500 об/хв., тобто швидкості вильоту матеріалу з ротора 45 –  
50 м/с. Вихід фракції -50+20 мм при такому швидкісному режимі складає біля 20% 
(рис.5).  

Таким чином встановлено, що для виготовлення високоякісного щебеню круп-
ністю -50+20 мм науково-обґрунтованим режимом роботи відцентрової дробарки є 
швидкісний режим 400-500 об/хв., що забезпечує швидкість вильоту дробимого ма-
теріалу із розгінного ротора 45-50 м/с.  

Так як відцентрово-ударна дробарка при вихідній крупності -100 мм дозволяє 
отримувати крупність дробимого матеріалу -10-5 мм (при відповідному швидкісному 
режимі роботи) то інтерес являє дослідження вмісту кубовидних зерен в такому класі 
крупності.  

Тому були приведені дослідження вмісту кубовидних зерен в класі крупності -
10+5 мм. Результати досліджень приведені на графіках (рис. 7). Як видно з аналізу 
встановлених залежностей максимальний вихід кубовидних зерен в класі -10,0 мм, а 
саме 94-95% досягається при швидкісному режимі роботи дробарки з обертами роз-
гінного ротора в межах 600-700 об/хв., тобто при швидкості вильоту матеріалу із ро-
згінного ротора 70-80 м/с.  

Таким чином встановлено, що швидкісний режим роботи дробарки в межах 
600-700 об/хв. (тобто при розгоні матеріалу до 70-80 м/с) є найбільш ефективним для 
отримання максимального вмісту кубовидних зерен в продуктах дроблення крупні-
стю -10,0 мм.  

Якщо порівняти результати цих досліджень з дослідженнями по вмісту кубови-
дних зерен в класах крупності -20+10 мм (графік на рис. 7), то можна зробити висно-
вок, що такий швидкісний режим є найбільш ефективним і для класу крупності -20+10 
мм.  

Таким чином встановлено, що швидкісний режим роботи відцентрової дроба-
рки 600-700 об/хв. (тобто швидкість вильоту матеріалу із розгінного ротора 70-80 м/с) 
забезпечує максимальний вихід кубовидних зерен у фракціях крупності -20, +10, -10 
мм.  

Дослідженнями також встановлено, що максимальний вміст кубовидних зерен 
(84%) у фракції крупністю -5 мм досягається при швидкісному режимі роботи відце-
нтрової дробарки 800-850 об/хв., тобто при швидкості вильоту дробимого матеріалу 
із розгінного ротора 95-100 м/с, що наглядно підтверджується графіком 2 на рис. 7. 

Для перевірки приведених вище результатів досліджень додатково було прове-
дено комплексні експериментальні дослідження з одночасовим відбором проб дроб-
леного матеріалу і паралельним аналізом виходу класів крупності -20+10 мм і вмістом 
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в цих класах кубовидних зерен. Результати цих досліджень приведені на графіках 1 і 
2 рисунка 8. 

Рис. 7. Залежність вмісту кубовидних зерен в класі крупності -10 мм (1) і -5 мм 
(2) від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки 

Як видно із встановлених залежностей максимальний вміст кубовидних зерен в 
класі крупності -20+10 мм 95 % досягається при частоті обертів ротора дробарки 650-
700 хв -1, що відповідає швидкості вильоту матеріалу з ротора 75-80 м/сек. При цьому 
вихід даного класу крупності досягнуто 23%. Таким чином, встановлений швидкіс-
ний режим відцентрової дробарки є оптимальним для даного класу крупності. 

Аналогічні комплексні дослідження були проведені і при виробництві характе-
рного для щебеню класу крупності -50+20 мм. Результати цих досліджень приведено 
на графіках 1 і 2 рисунка 9. 

Встановлено, що максимальний вміст кубовидних зерен – 90%, досягається при 
швидкісному режимі роботи відцентрової дробарки при частотах обертів ротора 500-
600 хв -1, що відповідає швидкості вильоту дроби мого матеріалу 60-70 м/сек. При 
цьому вихід даного класу крупності складає 22-23% 

Таким чином даний швидкісний режим роботи відцентрової дробарки є опти-
мальним для класів крупності щебеню -50+20 мм. 
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Рис. 8. Залежність виходу класів щебеню крупністю -20+10 мм і виходу кубо-
видних зерен від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки: 1 – Вихід кла-

сів щебеню -20+10 мм, %; 2 – Вміст кубовидних зерен, % 

Рис. 9. Залежність виходу класів крупності -50+20 мм і виходу кубовидних зе-
рен від швидкісного режиму роботи відцентрової дробарки при продуктивності 75-

85 т/год: 1 – Вихід класів -50+20 мм, %; 2 – Вміст кубовидних зерен, % 
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Етап 3. Дослідження виходу кубовидних зерен при дробленні в конусній дроба-
рці 

Для порівняльної характеристики якості і конкурентоспроможності щебеню ви-
робленого у конусній дробарці і відцентрово-ударній дробарці проведено дослі-
дження вмісту кубовидних зерен у продуктах дроблення конусної дробарки фракцій 
-10 мм та -20 мм. Результати досліджень приведені на діаграмах рис. 10 та рис. 11. 

Рис. 10. Вміст кубовидних зерен в продукті дроблення -10 мм конусної дроба-
рки  

 

Рис. 11. Вміст кубовидних зерен в продукті дроблення -20 мм конусної дроба-
рки 
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Із аналізу діаграм видно, що в продуктах дроблення конусної дробарки крупні-
стю -10 мм вміст кубовидних зерен знаходиться в межах 60-70% в середньому 65%. 

 В продуктах дроблення конусної дробарки крупністю -20 мм вміст кубовидних 
зерен знаходиться в межах 65-80%, в середньому 70%.  

Таким чином в продуктах дроблення конусної дробарки у фракції -10 мм вміст 
кубовидних зерен на 20% менше,чим в продуктах дроблення відцентрово-ударної 
дробарки, а в продуктах дроблення фракції -20 мм кубовидних зерен на 25% менше, 
чим в аналогічних продуктах відцентрово-ударної дробарки.  

Виходячи із результатів проведених досліджень, застосування відцентрово-уда-
рних дробарок для виробництва щебеню дозволяє отримати високоякісний щебінь із 
вмістом кубовидних зерен 90-95%, що в середньому на 20-25% більше, чим в дроба-
рках конусного типу.  

Таким чином, дробарки відцентрово-ударного типу рекомендуються до широ-
кого застосування для виробництва високоякісного щебеню зі значним (до 90-95%) 
вмістом кубовидних зерен.  

Застосування такого щебеню для приготування бетонних сумішей дозволяє 
отримати високоякісний бетон підвищеної міцності, що особливо важливо при буді-
вництві злітно-посадкових смуг аеропортів і інших відповідальних будівельних 
об’єктів, де необхідні підвищені вимоги до міцності будівельних конструкцій.  

Висновки  
1. Експериментальними дослідженнями по дробленню граніту у відцентрово-

ударній дробарці встановлено, що оптимальним режимом роботи при виробництві 
щебеню крупністю -20+10 мм є швидкісний режим 600-700 об/хв., тобто 70-80 м/с, 
при якому вихід даної фракції складає 25%, а вміст кубовидних зерен знаходиться в 
межах 94-95%.  

2. Дослідженнями встановлено, що при швидкісному режимі роботи дробарки 
400-500 об/хв (тобто 45-50 м/с) вихід фракції -50+20 мм складає 20%, при цьому вміст 
кубовидних зерен даної фракції знаходиться в межах 88-90%, таким чином даний 
швидкісний режим є оптимальним при виробництві щебеню крупністю -50+20 мм.  

3. Встановлено, що при виробництві щебеню крупністю -10+5 мм оптимальний 
швидкісний режим дробарки є 600-700 об/хв. (70-80 м/с) при цьому досягається вихід 
кубовидних зерен в межах 94-95%.  

4. Порівняльними дослідженнями конусної дробарки встановлено, що вміст ку-
бовидних зерен в продуктах дроблення крупністю -10 мм складає 65%, що на 20% 
менше, чим в таких же продуктах дроблення відцентрово-ударної дробарки.  
5. В продуктах дроблення конусної дробарки крупністю -20 мм вміст кубовидних зе-
рен складає 70%, що на 25% менше, ніж в продуктах дроблення відцентрово-ударної 
дробарки. 
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6. Дослідженнями встановлено, що застосування відцентрово-ударних дроба-
рок для виробництва щебеню дозволяє отримати високоякісний щебінь із вмістом ку-
бовидних зерен 90-95%, що в середньому на 20-25% більше, ніж в дробарках конус-
ного типу.  

7. Таким чином, дробарки відцентрово-ударного типу рекомендуються до ши-
рокого застосування для виробництва високоякісного щебеню із вмістом кубовидних 
зерен 90-95%. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЧЕРЕЗ РО-
ЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ГРАТИ БАРАБАННОГО МЛИНА 

Постановка проблеми і стан її вирішення. При моделюванні процесів які проті-
кають у барабанному млині доцільно використовувати феноменологічну модель – 
схему, яка відображає послідовність та взаємозв'язок всіх елементарних фізичних 
процесів (субпроцесів), які мають місце при проведенні технологічного процесу. Ви-
хідні величини кожного попереднього субпроцесу є вхідними для наступного. Вихі-
дні величини останнього субпроцесу є вихідними величинами технологічного про-
цесу в цілому [12]. 

У випадку барабанного млина доцільно розглядати мінімум два субпроцеси: 
1) рух матеріалу в проточній частині барабанного млина;
2) процеси у розвантажувальному вузлі барабанного млина.  При цьому суб-

процес проходження матеріалу через розвантажувальні грати барабанного млина на-
лежить до другої позиції.  

Розвантажувальна решітка є одним з основних елементів розвантажувального 
пристрою млина. Вона забезпечує підтримку необхідного рівня подрібнюваного ма-
теріалу в барабані млина. Пропускна здатність грат залежить від площі отворів, їх 
форми, розмірів і профілю робочої поверхні грат.  

Відомо ряд робіт з моделювання барабанного млина та його окремих вузлів, 
технологічного процесу подрібнення у млині. Так у [1-3] наведена динамічна модель 
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барабанного млина, обґрунтоване розділення її на парціальні системи. Барабан з про-
дуктами завантаження розглянуто як фізичний маятник. У роботі [4] застосовано де-
кілька підходів до моделювання процесів у барабанному млині. По-перше, на підставі 
дослідження напружень у шматках породи в шарі завантаження методом скінченних 
елементів на базі пакета Solidworks показано вплив зсувних напружень на елементи 
завантаження. Показано, що механізм руйнування в барабані кульового млина з гу-
мовою футеровкою заснований на наявності концентрації зсувних напружень. Розро-
блена модель [4] дозволяє розрахувати максимальні й мінімальні навантаження в еле-
ментах внутрішньомлинового завантаження (руда, кулі, вода, футерівка) при кульо-
вому подрібненні магнетитових кварцитів з урахуванням форми й матеріалу футеро-
вки. По-друге, в цій же роботі одержана стохастична модель кінетики подрібнення 
полідисперсної сировини з використанням ланцюгів Маркова. По-третє, виконано імі-
таційне моделювання кінетики подрібнення. Як середовище моделювання було об-
рано AnyLogic [4]. Установлено, що при подрібнені магнетитових кварцитів у кульо-
вих млинах в умовах всебічного нерівномірно-компонентного стиснення контакт-
ними силами має місце енергозберігаючий механізм руйнування, який реалізується за 
рахунок наявності концентрацій максимальних зсувних напружень, які виникають у 
точках поперечного перерізу шматка руди, розташованих на його нейтральній осі, що 
визначать концентрацію максимальних нормальних напружень у руді.  

Авторами [5] подано основним математичний апарат опису технологічного 
процесу подрібнення корисних копалин у кульовому млині.  

Автором [6] розглянуто задачу моделювання картин руху внутрішньокамер-
ного завантаження барабанного млина. Застосовано аналітико-експериментальний 
метод досліджень. Побудована модель та виконано візуалізацію картин трифазного 
режиму руху завантаження у поперечному перерізі камери.  

В роботі [7] запропонована комбінована модель технологічного процесу подрі-
бнення рудних матеріалів в кульових барабанних млинах, що включає прогнозну, іде-
нтифікуючу і нечітку складові. Вона адаптивна до зміни стану зовнішнього середо-
вища. Для оцінки параметрів моделі пропонується використовувати апарат гібридних 
нейронних мереж. Розроблена модель може бути використана для управління проце-
сом подрібнення. 

У статті [8] представлений огляд існуючої методології та практики в області 
моделювання і управління процесом подрібнення в промислових кульових млинах.  

У статті [9] крім огляду існуючих методів запропоновано авторський підхід до 
моделювання кульових млинів, який полягає, по-перше, у використанні суб-моделей, 
які успішно описують різні механізми подрібнення, враховують також масу зернис-
того матеріалу захопленого в кожному зіткненні, визначають ймовірність руйнування 
різними способами і враховують ефект ослаблення частинок при багаторазових зітк-
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неннях. Підкреслено, що при моделюванні вихідна інформація, яка найбільше ціка-
вить науковців і практиків – крупність та гранулометричний склад одержуваного ма-
теріалу та енергетичні витрати на подрібнення (помел). Крім того, дається огляд літе-
ратури щодо застосування моделей на основі розподіленої інформації енергії зітк-
нення в барабанних млинах, зокрема кульових, аналізуються запропоновані критично 
різні підходи, оцінюється готовність різних моделей для використання при оптиміза-
ції роботи і проектуванні кульових млинів.  

У статті [10] авторства китайських та мексиканських дослідників підкреслю-
ється, що навантаження кульового млина по пульпі є ключовим параметром для про-
цесу, який впливає на продуктивність, якість і споживання енергії необхідної для по-
дрібнення. Автори пропонують навантаження кульового млина оцінювати за вібра-
цією його корпуса. Зазначено, що сигнал від датчика піддають швидкому перетво-
ренню Фур'є і аналізують також окремі гармоніки та піки. Визначають спектральну 
густину потужності – функцію, що описує розподіл потужності сигналу в залежності 
від частоти, тобто потужність, що припадає на одиничний інтервал частоти. Для ви-
значення навантаження кульового млина застосовують метод опорних векторів. Екс-
периментальні результати показують, що запропонована модель з т.зв. м'яким датчи-
ком (soft sensor model) має більш високу точність і кращу прогностичну продуктив-
ність, ніж інші нормальні підходи. 

У статті [11] підкреслюється наявність великого числа експериментальних ме-
тодів і опублікованих даних з подрібнення матеріалів у млинах. Водночас, порівняно 
мало інформації про механізм руйнування частинок у робочому просторі млина. Ро-
бота досліджує руйнування частинок від падаючої сталевої кульки в необмежених 
умовах, такі, як ті, які, ймовірно, мають місце в барабанних млинах. Досліджено 
вплив на подрібнення розміру часток, енергії удару, розміру кулі і конфігурації сере-
довища, розроблена математична модель, яка описує вплив всіх цих змінних. Ця мо-
дель була відкалібрована і перевірена з використанням даних по кварцу, вапняку і 
мідній руді.  

Мета статті – аналітичне моделювання процесу проходження матеріалу через 
розвантажувальні грати барабанного млина.  

Виклад основного матеріалу. В даний час розвантажувальні грати барабанного 
млина виготовляються у вигляді радіальних секторів з круглими, квадратними або 
щілинними отворами. У разі рівномірного розташування отворів за площею секторів 
розвантажувальних грат, для характеристики їх пропускної спроможності (витрати 
пульпи із заданою величиною подрібнюючого матеріалу) введемо коефіцієнт, який 
залежить від конструкції грат і форми їх отворів: 

 
де F0 – загальна площа всіх отворів грат, м2; F – сумарна площа секторів грат, м2.  
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При одному і тому ж рівні пульпи в барабані млина витрата пульпи пропорційна 
k0.  

Розглянемо потік пульпи з циліндрового барабана радіусом = 0,5D (діаметр D 
млина в світлі) через вертикальні розвантажувальні грати.  

Елементарний елемент розвантажувальних грат dF можна представити як еле-
ментарний майданчик отвору з площею dF0 

 
При безперервній рівномірній подачі матеріалу і води в млин потік пульпи че-

рез кожен отвір у вертикальній стінці відбувається при постійному напору потоку Ні. 
Напір потоку Ні розглядаємо як питому енергію потоку в перетині на рівні вільної 
поверхні, відносно щодо центру перетину отвору. Тому середню швидкість пульпи в 
перетинах отворів, розташованих на глибині Ні під вільною поверхнею знаходимо з 
рівняння Д. Бернуллі: 

 
де ui – середня швидкість пульпи, м/с; g – прискорення вільного падіння, м/с2; φ – 
коефіцієнт швидкості, враховує вплив гідравлічних опорів на швидкість закінчення.  

До отворів частинки пульпи рухаються з усіх боків по криволінійних траєкто-
ріях. Унаслідок інертності частинок струмінь стискається при виході пульпи з отвору. 
На стиснення струменя впливає форма отвору і наявність грудкуватого матеріалу пе-
ред отвором. Внаслідок цього перетин струменя істотно перетворюється. Особливість 
витоку пульпи з млинів – стиснення струменя на деякій частині периметра отвору. 
Коефіцієнт стиснення струменя е визначається за формулою: 

 
де fc – площа перетину струменя, м2; f0 – площа отвору, м2.  

Витрати через отвір дорівнюють: 

 
Введемо коефіцієнт витрати отвору α1: 

Кожен отвір має свої значення коефіцієнта стиснення, коефіцієнта швидкості і 
коефіцієнта витрати αр.  

Загальні витрати через розвантажувальні грати барабанного млина представимо 
у вигляді суми витрат через n отворів, прийнявши середнє значення коефіцієнта ви-
трати рівним αр: 
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При динамічній рівновазі рівень вільної поверхні пульпи перед гратами встано-

влюється залежно від притоку і витрати пульпи через грати.  
Встановимо аналітичну залежність між витратами пульпи Q і рівнем вільної по-

верхні Н перед гратами: 

 
де dF = 2k0bdh – елементарна площа отворів на глибині h.  

Швидкість потоку на цій глибині рівна u: 

 
Підставляючи значення швидкості у рівняння (8) отримаємо: 

 
Виразимо ширину площадки b через радіус барабана: 

 
Позначимо: 

 
Розкладемо b = (R2 − (c + h)0.5 в ряд за формулою бінома Ньютона: 

 
Після інтегрування отримаємо залежність: Q = ∫ (H) 

 
Як показує аналіз отриманої залежності, її можна замінити наближеним значен-

ням. Площу змоченого сегменту Fc визначимо з геометричних міркувань з парамет-
рів: 
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де 

 
де ϕn – ступінь заповнення барабана пульпою (частки одиниці); L, Н – відповідно ос-
нова і висота сегменту.  

Витрату пульпи виразимо через середню теоретичну швидкість потоку Uc в цен-
трі ваги сегменту, прийнявши напір витікання Hc рівним: 

 
де Hj – напір, обумовлений відцентровою силою при обертанні барабана 

 
ϖ – кутова швидкість обертання барабана. 

 
Після спрощення визначимо наближене значення швидкості закінчення: 

 
де g – прискорення сили тяжіння, м/с2. 

Пропускна спроможність розвантажувальних решіток дорівнює: 

 
За експериментальними даними при ламінарному потоці пульпи через отвори 

розвантажувальних решіток коефіцієнт витрати αp залежить від густини ρ пульпи і 
значення її коефіцієнта динамічної в'язкості µ: 

 
де f – площа отвору, м2; х – змочений периметр отвору, м.  
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Із залежності (23) знайдемо наближене значення рівня пульпи перед розванта-
жувальними решітками: 

 
Оскільки коефіцієнт витрати αp залежить від швидкості витікання пульпи рі-

шення задачі можливе методом послідовних наближень. 

Висновок  

Одержані аналітичні залежності можуть бути використані як наукова основа 
для розробки нових конструкцій вузлів проточної частини барабанних млинів з ура-
хуванням основних параметрів її роботи: витрати і швидкості потоку пульпи (фор-
мули 22 і 23) і рівня пульпи перед розвантажувальними гратами (формула 25).  

Окрім цього, ці викладки є теоретичною базою для розробки програми імітацій-
ного моделювання кінетики руху пульпи в проточній частині барабанного млина та 
руху матеріалу через розвантажувальні грати. 
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МОДЕЛЬ РУХУ МАТЕРІАЛУ В ПРОТОЧНІЙ ЧАСТИНІ БАРАБАННОГО 
МЛИНА 

Постановка проблеми і стан її вирішення. При роботі барабанного млина мок-
рого подрібнення відбувається рух частинок подрібнюваного матеріалу як по парабо-
лічних траєкторіях за рахунок дії відцентрових сил, так і уздовж барабана млина від 
завантажувального його кінця до розвантажувального. Швидкість проходження 
пульпи до розвантажувального кінця барабана і своєчасне розвантаження її значною 
мірою визначають ефективність всього процесу подрібнення. Тому аналітичне визна-
чення взаємозв'язку між витратою пульпи, її фізико-механічними властивостями і гі-
дравлічним тиском при русі матеріалу уздовж барабана млина має важливе значення 
для науково обґрунтованого вибору конструктивних і технологічних параметрів 
млина. 
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Відомо ряд робіт з моделювання барабанного млина та його окремих вузлів, 
технологічного процесу подрібнення у млині. Так у [1-3] наведена динамічна модель 
барабанного млина, обґрунтоване розділення її на парціальні системи. Барабан з про-
дуктами завантаження розглянуто як фізичний маятник. У роботі [4] застосовано де-
кілька підходів до моделювання процесів у барабанному млині. По-перше, на підставі 
дослідження напружень в шматках породи в шарі завантаження методом скінченних 
елементів на базі пакета Solidworks показано вплив зсувних напружень на елементи 
завантаження. Показано, що механізм руйнування в барабані кульового млина з гу-
мовою футеровкою заснований на наявності концентрації зсувних напружень. Розро-
блена модель [4] дозволяє розрахувати максимальні й мінімальні навантаження в еле-
ментах внутрішньомлинового завантаження (руда, кулі, вода, футерівка) при кульо-
вому подрібненні магнетитових кварцитів з урахуванням форми й матеріалу футеро-
вки. По-друге, в цій же роботі одержана стохастична модель кінетики подрібнення 
полідисперсної сировини з використанням ланцюгів Маркова. По-третє, виконано 
імітаційне моделювання кінетики подрібнення. Як середовище моделювання було об-
рано AnyLogic [4]. Установлено, що при подрібнені магнетитових кварцитів у кульо-
вих млинах в умовах всебічного нерівномірно-компонентного стиснення контакт-
ними силами має місце енергозберігаючий механізм руйнування, який реалізується за 
рахунок наявності концентрацій максимальних зсувних напружень, які виникають у 
точках поперечного перерізу шматка руди, розташованих на його нейтральній осі, що 
визначать концентрацію максимальних нормальних напружень у руді.  

Авторами [5] подано основним математичний апарат опису технологічного 
процесу подрібнення корисних копалин у кульовому млині.  

Автором [6] розглянуто задачу моделювання картин руху внутрішньокамер-
ного завантаження барабанного млина. Застосовано аналітико-експериментальний 
метод досліджень. Побудована модель та виконано візуалізацію картин трифазного 
режиму руху завантаження у поперечному перерізі камери.  

В роботі [7] запропонована комбінована модель технологічного процесу подрі-
бнення рудних матеріалів в кульових барабанних млинах, що включає прогнозну, іде-
нтифікуючу і нечітку складові. Вона адаптивна до зміни стану зовнішнього середо-
вища. Для оцінки параметрів моделі пропонується використовувати апарат гібридних 
нейронних мереж. Розроблена модель може бути використана для управління проце-
сом подрібнення.  

У статті [8] представлений огляд існуючої методології та практики в області 
моделювання і управління процесом подрібнення в промислових кульових млинах. У 
статті [9] крім огляду існуючих методів запропоновано авторський підхід до моделю-
вання кульових млинів, який полягає, по-перше, у використанні суб-моделей, які ус-
пішно описують різні механізми подрібнення, враховують також масу зернистого ма-
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теріалу захопленого в кожному зіткненні, визначають ймовірність руйнування різ-
ними способами і враховують ефект ослаблення частинок при багаторазових зіткнен-
нях. Підкреслено, що при моделюванні вихідна інформація, яка найбільше цікавить 
науковців і практиків – крупність та гранулометричний склад одержуваного матері-
алу та енергетичні витрати на подрібнення (помел).  

У статті [10] авторства китайських та мексиканських дослідників підкреслю-
ється, що навантаження кульового млина по пульпі є ключовим параметром для про-
цесу, який впливає на продуктивність, якість і споживання енергії необхідної для по-
дрібнення. Автори пропонують навантаження кульового млина оцінювати за вібра-
цією його корпуса. Зазначено, що сигнал від датчика піддають швидкому перетво-
ренню Фур'є і аналізують також окремі гармоніки та піки. Визначають спектральну 
густину потужності – функцію, що описує розподіл потужності сигналу в залежності 
від частоти, тобто потужність, що припадає на одиничний інтервал частоти. Для ви-
значення навантаження кульового млина застосовують метод опорних векторів. Екс-
периментальні результати показують, що запропонована модель з т.зв. м'яким датчи-
ком (soft sensor model) має більш високу точність і кращу прогностичну продуктив-
ність, ніж інші нормальні підходи. 

Мета статті – аналітичне моделювання руху матеріалу в проточній частині ба-
рабанного млина. Задача – встановлення взаємозв'язку між витратою Q пульпи і її 
рівнем H1 в місці завантаження барабанного млина. 

Виклад основного матеріалу. Наявність грудкового матеріалу в барабані обумо-
влює виникнення додаткових сил тертя, що перешкоджають руху готового продукту 
через подрібнювальне середовище. При дослідженні безнапірного руху пульпи необ-
хідно враховувати пористість цього середовища. Величина пористості залежить від 
форми тіл, гранулометричного складу і характеру розподілу цих тіл в даному об'ємі. 
Велико-грудковий матеріал, застосовуваний в барабанних млинах самоподрібнення 
як подрібнювальне середовище, під час роботи млина набуває форми, близької до фо-
рми кулі або еліпсоїдів. Розміри тіл подрібнення відрізняються один від одного в зна-
чних межах. Для спрощення завдання визначення пористості за наявності різнорідних 
по величині подрібнювальних тіл припустимо, що даний матеріал має форму куль з 
однаковими діаметрами d.  

У основу дослідження руху пульпи через робочий об'єм барабанного млина 
приймаємо наступні положення:  

1. Руслом потоку є внутрішня горизонтальна циліндрова поверхня корпусу ба-
рабана млина.  

2. Нормальні перетини вважаємо плоскими і вертикальними (похил дна і = 0).  
3. Нижньою лінією потоку буде дно русла, а верхньою – крива депресії.  
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Приймаючи ці допущення, замість дійсного фільтраційного потоку отримуємо 
його розрахункову модель (рис. 1). Для розрахункової схеми величина п'єзометрич-
ного похилу в усіх точках даного нормального перетину однакова і рівна похилу ві-
льної поверхні, тобто п'єзометрична лінія співпадає з вільною поверхнею. 

В результаті безперервної рівномірної подачі початкової сировини і води в ба-
рабанний млин, наступає момент, коли витрата пульпи Q через розвантажувальні 
грати стає рівною притоку. Цьому сталому руху пульпи відповідає глибина потоку 
H1, в місці завантаження початкового матеріалу і глибина Н2 перед завантажуваль-
ними гратами млина. 

Встановимо аналітичну залежність глибини потоку H1, і Н2 від об'ємної витрати 
Q пульпи, що фільтрується через подрібнювальне середовище. Для вирішення за-
вдання виділимо довільний нормальний перетин потоку а – а з глибиною Н, відліче-
ною від нижньої точки внутрішньої поверхні корпусу млина.  

Середня швидкість фільтрування U рівна: 

 
де K – коефіцієнт фільтрації, м/с; J – похил кривої депресії в даному перетині 

(частки одиниці). 
Якщо вісь х направити проти протікання потоку, то похил вільної поверхні по-

току можна записати у такому вигляді: 

 
Знаючи середню швидкість U фільтрації в цьому перетині, об'ємну витрату Q 

пульпи через подрібнювальне середовище виразимо у формі: 

 
де F – загальна площа фільтрації в даному нормальному перетині, м2.  

Площу сегмента F запишемо через внутрішній діаметр D барабана млина і гли-
бину Н потоку в даному перетині: 

 
Підставляючи початкові дані в (3), отримаємо диференціальне рівняння руху 

пульпи через подрібнювальне середовище. 
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Рис. 1. Модель руху матеріалу в проточній частині барабанного млина: а – 

уподовж подрібнювальної частини барабана; б – через щілину розвантажувальних 
грат; в – через сектор розвантажувальних грат; г – по елеватору на розвантаження (I 
– заповнений пульпою елеватор в горизонтальному положенні, II – елеватор, що ро-

звантажується, у вертикальному положенні) 

Інтегруючи це рівняння в межах зміни х від 0 до довжини α робочої зони млина, 
знайдемо наближене значення витрати пульпи: 

 
де β = 1 – (H2 / H1)2,5. 

Середня швидкість фільтрації рівна: 

 
В процесі проведення аналітичних досліджень по встановленню залежності 

швидкості руху пульпи через робочий об'єм барабанного млина від параметрів сере-
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довища використовуємо основні закономірності в'язкої рідини з малими швидкос-
тями. Дійсна площа просвітів в каналах між сферичними помельними тілами набли-
жається до форми криволінійного трикутника. Вона змінюється уздовж осі потоку 
відповідно до проходження пульпи між тілами.  

Швидкість фільтрації U в даному нормальному перетині потоку пульпи вира-
зимо у функції від дійсної середньої швидкості і сталого руху в порах між помель-
ними тілами, тобто 

 
де n0 = F0 / F – коефіцієнт поверхневої пористості подрібнювального середовища, рі-
вний відношенню площі просвітів F0 між тілами до загальної площі F фільтрації 
пульпи. 

За умови рівномірного кульового завантаження млина коефіцієнт поверхневої 
пористості n0 не залежить від діаметра помельних тіл (куль) і визначається за рівнян-
ням: 

 
де а – кут між сторонами паралелограма, вершинами якого є центри прилеглих сумі-
жних тіл. 

Унаслідок інтенсивного перемішування помельних тіл під час обертання млина 
встановлюється найбільш щільне розташування цих тіл. Мінімальне значення коефі-
цієнта поверхневої пористості n0 = 0,0931 отримаємо при а = π/3.  

Для встановленого рівномірного завантаження млина n0 потрібно визначити 
експериментально через коефіцієнт об'ємної пористості m0.  

За дослідженнями Ж.В. Буссінеска при русі в'язкої рідини по каналу з попереч-
ним перетином у формі рівнобічного трикутника площею f середня швидкість і по-
току рідини рівна: 

 
де Р – різниця тиску на кінцях каналу, Па; µ – коефіцієнт динамічної в'язкості рідини, 
Н·с/м2 =Па·с; I – довжина потоку, м.  

У барабані млина під час його обертання рух пульпи в каналах подрібнюваль-
ного середовища відбувається під дією гравітаційного та інерційного полів. Витікає 
пульпа через отвори розвантажувальних грат. Виразимо надлишковий тиск Р через 
густину пульпи ρ і різницю напорів ∆Н, відповідну різниці рівнів пульпи в місці за-
вантаження і розвантаження млина: 
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де g – прискорення вільного падіння, м/с2; j = rw – прискорення відцентрової сили на 
відстані r від осі обертання, м/с2; w – кутова швидкість обертання барабана, рад/с.  

Середнє значення величини площі f нормального перетину загального потоку 
пульпи протікаючої між помельними тілами діаметром d в e разів більше найвужчого 
перетину fmin по довжині потоку: 

 
Площа найменшого перетину fmin між кулями діаметром близька до рівнобіч-

ного трикутника і рівна: 

 
У разі однорозмірного завантаження млина е – 1,435, тобто середня площа на 

43,5% більше площі найвужчого перетину каналу. Для рівно-розмірного за ванта-
ження млинів площу fmin необхідно виражати у функції середньозваженого розміру 
dср всієї суміші помельних тіл.  

Шлях l, по якому здійснюється рух пульпи при обгинанні сферичних тіл, визна-
чається через довжину робочої камери млина: 

 
З геометричних побудов кульового завантаження випливає, що коефіцієнт об'-

ємної пористості m0 рівний: 

 
Запишемо шлях руху пульпи через коефіцієнт т0: 

 
Оскільки sinα - π/4 = n0 sinα, то середня швидкість руху пульпи рівна: 

 
Швидкість фільтрації U через робочу зону барабанного млина отримаємо в на-

ступному вигляді: 

 
Закон ламінарної фільтрації у разі сталого руху рідини представимо залежністю 

Дарсі, згідно якої швидкість фільтрації U прямо пропорційна величині гідравлічного 
похилу J: 
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де k – коефіцієнт фільтрації (швидкість фільтрації при гідравлічному похилу = 1).  
Порівнюючи формулу Дарсі зі встановленою залежністю (17) швидкості фільт-

рації від основних параметрів подрібнювального середовища і фізико-механічних 
властивостей пульпи, отримаємо вираз для коефіцієнта фільтрації К: 

 
Використавши значення коефіцієнта фільтрації пульпи через пори помельного 

середовища (19), отримаємо взаємозв'язок між витратою Q пульпи і її рівнем H1 в 
місці завантаження барабанного млина: 

 
Встановлену залежність рекомендується використовувати при визначенні опти-

мальних режимів роботи млина для отримання готового продукту подрібнення із за-
даними фізико-механічними властивостями. 

Висновки  
1. Розроблено аналітичну модель руху матеріалу в проточній частині барабан-

ного млина. Встановлено залежність Q(Н1) між витратою Q пульпи і її рівнем H1 в 
місці завантаження барабанного млина.  

2. Одержану залежність Q(Н1) рекомендується використовувати при визначенні 
оптимальних режимів роботи млина для отримання готового продукту подрібнення 
із заданими фізико-механічними властивостями.  
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НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МЛИНІВ 

Постановка проблеми і стан її вивчення. Розробка теоретичних основ дроб-
лення і подрібнення корисних копалин завжди розглядалася дослідниками-збагачува-
льниками як одна з найбільш актуальних задач, з огляду на багатофакторність і ви-
соку енергоємність процесу, багатоваріантність способів і технічних засобів дроб-
лення і подрібнення, тісну увʼязку цього підготовчого процесу з наступними основ-
ними процесами збагачення, його по суті визначальне значення для результатів вилу-
чення корисного компонента в концентрат. Науковим основам дроблення і подріб-
нення руд присвячено ряд праць вітчизняних [1-8] і закордонних [9-14] вчених. 

Мета статті – одержання аналітичних виразів для визначення продуктивності 
млина по готовому класу -0,074 мм та швидкості обертання барабана, яка відповідає 
максимальна продуктивність кульового млина по готовому класу. Крім того, задачею 
статті є визначення потужності, що витрачається млином на корисну роботу.  
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Виклад основного матеріалу. З погляду механіки подрібнювального середо-
вища, барабанні млини, як кульові, так і самоподрібнення ("Аерофол". "Каскад", ру-
дногалькові) принципової відмінності не мають. Тому висновки приведених нижче 
досліджень можуть бути повною мірою віднесені до всіх барабанних млинів [15]. Ві-
домо, що продуктивність барабанного млина по готовому класу практично пропор-
ційна споживаній корисній потужності. Корисна потужність при каскадному і водо-
спадному режимах середовища, що дробить, може бути визначена з виразів: 

 
 
де: Nн.к., Nн.в.– власне корисна потужність при каскадному і водопадному режимах ро-
боти, кВт; D0 – внутрішній діаметр барабана за вирахуванням товщини футерування, 
м; L – внутрішня довжина барабана м: γ – об'ємна маса подрібнюючих тіл, кг/м 3 ; δ – 
об'ємна маса подрібнювального матеріалу, кг/м3 ; µ – коефіцієнт, що враховує об'єм 
матеріалу, віднесений до об'єму подрібнюючих тіл; Ω – центральний кут, відповідний 
сектору поперечного перетину подрібнюючого середовища, град; ψ – відносна швид-
кість обертання барабана частки одиниці; θ – кут повороту подрібнюючого середо-
вища, град; k – параметр, залежний від відносної швидкості і коефіцієнта заповнення 
барабана.  

Відзначимо, що приведені формули виведені в припущенні відсутності ков-
зання шарів тіл, що дроблять, знаходяться на кругових траєкторіях щодо один одного 
а також щодо футерування.  

Аналіз формул (1) і (2) показує, що максимальна продуктивність кульового 
млина по готовому класу обмежується робочою швидкістю обертання барабана яка 
береться в межах: 

 
де пк – критична швидкість, при якій починається центрифугування кульового наван-
таження.  

При пк корисна потужність млина зменшується, а відповідно зменшується і про-
дуктивність. Крім того, на продуктивність і ефективність подрібнення в значній мірі 
впливає насипна маса подрібнюючих тіл.  

Продуктивність млина істотно зростає, хоча і не цілком пропорційно, із збіль-
шенням тиску вищерозміщених подрібнюючих тіл, а також із збільшенням кількості 
падаючих тіл.  
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Легко відмітити, що при каскадному і водоспадному режимах роботи барабан-
них млинів близько половини подрібнюючих тіл недостатньо активно беруть участь 
в процесі подрібнення. Це викликано тим, що подрібнення матеріалу при каскадному 
режимі роботи здійснюється за рахунок стирання і роздавлювання, проте найбільше 
подрібнення матеріалу відбувається в основному в шарах дроблячих (подрібнюючи) 
тіл, що скочуються. Подрібнення матеріалу в шарах тіл піднімаються разом з бараба-
ном, через слабке їх ковзання один щодо одного буде незначним. Крім того, в центрі 
конуса дроблячого завантаження є область, в якій тіла практично залишаються на мі-
сці, а тому в подрібненні майже не беруть участь. Збільшення швидкості обертання 
барабана приводить до інтенсивнішої циркуляції дроблячих (подрібнюючи) тіл, тобто 
до збільшення числа циклів і, природно, до пропорційного збільшення продуктивно-
сті млина. Проте принцип роботи подрібнюючих тіл при цьому залишається без змін.  

Режим водоспаду застосовується у разі подрібнення крупнішого матеріалу. По-
дрібнення тут проводиться головним чином за рахунок ударів падаючих тіл. Основ-
ний недолік цього режиму: матеріал дуже слабко піддається подрібненню стиранням 
через мале ковзання один щодо одного шарів подрібнюючих тіл, "пов'язаних" з бара-
баном, тобто що знаходяться на кругових територіях.  

Грінман і Блях відзначають, що основним механізмом подрібнення матеріалу 
вважається удар подрібнюючих тіл [15]. Стиранню і роздавлюванню відводиться не-
істотна роль в подрібненні, особливо при режимі водоспаду. Проте відомо, що і при 
каскадному режимі відбувається процес подрібнення. Потужність, що витрачається 
млином на корисну роботу можна представити у вигляді двох незалежних складових: 

 
де Nn – корисна потужність, споживана млином; NY – потужність, що витрачається на 
ударне подрібнення; NC , – потужність, що витрачається на подрібнення стиранням.  

Продуктивність млина по готовому класу – 0,074 мм 

 
де ηc і ηγ – коефіцієнти, які можна вважати постійними для конкретного млина і пев-
ного сорту руди; GP.M.. – кількість руди, що знаходиться усередині млина; Nγ і NC мо-
жна представити частками від всієї корисної потужності: 

 
де: а – коефіцієнт, що показує частку ударного механізму. Коефіцієнт а залежить від 
швидкості обертання барабана млина, заповнення барабана і профілю футерувальних 
плит.  

Використовуючи отримані рівняння, напишемо остаточно: 

 

73



У області, близькій до робочого режиму, при збільшенні числа обертів млина 
потужність процесу водоспаду зменшується, тоді як робота внутрішнього тертя зрос-
тає. Отже, сумарна продуктивність по готовому класу досягає максимуму при більшій 
швидкості обертання барабана ніж потужність процесу водопаду.  

Збільшення частки подрібнення за рахунок внутрішнього тертя дроблячого (по-
дрібнюючого) середовища можна досягти за рахунок вибору гранулометричного 
складу самого середовища, а також шляхом вибору профілю футерування. Вибраний 
профіль повинен відповідати ковзанню дроблячого (подрібнюючого) середовища по 
поверхні футерування, оскільки це значно скорочує термін її служби, а також певною 
мірою знижує продуктивність подрібнювальної установки в цілому. 

На продуктивність і ефективність подрібнення барабанного млина суттєво 
впливає рівень розвантаження млина. Високий рівень розвантаження демпфує удари 
падаючих подрібнюючих тіл, при швидкостях обертання барабана відповідних ре-
жиму водоспаду. При швидкостях каскадного режиму наявність високого рівня зни-
жує зусилля тертя між подрібнюючими тілами, особливо при їх малій вазі. 

Висновки  
1. Одержано аналітичні вирази для визначення:  
– продуктивності млина по готовому класу -0,074 мм;  
– швидкості обертання барабана, яка відповідає максимальній продуктивності 

кульового млина по готовому класу;  
– потужності, що витрачається млином на корисну роботу.  
2. Показано, що для збільшення продуктивності барабанних млинів необхідно 

прагнути працювати із зниженим рівнем розвантаження.  
3. На підставі викладеного матеріалу розроблені шляхи підвищення продукти-

вності і ефективності подрібнення в барабанних млинів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНСТРУКЦІЇ КОРПУСІВ МЛИНІВ 
САМОПОДРІБНЕННЯ 

Постановка проблеми і стан її вивчення. З останньої третини ХХ ст. самопо-
дрібнення є найбільш прогресивною технологією рудопідготовки у вітчизняній та 
іноземній практиці. За станом на 2010 рік в зарубіжній гірничій промисловості знахо-
дилось в експлуатації близько 160 великих млинів повного чи часткового самоподрі-
бнення, у тому числі 65 з них працювали в залізорудній промисловості, 28 – у мідній, 
а інші – при збагаченні руди рідкісних і благородних металів. У порівнянні з подріб-
ненням у стержневих і кульових млинах самоподрібнення характеризується рядом 
переваг: – виключаються стадії середнього і дрібного дроблення; – економія подріб-
нюючих тіл (не застосовуються кулі і стержні); – відсутнє забруднення подрібненого 
матеріалу металом; – поліпшення технологічних показників подальшого збагачення 
внаслідок кращого розкриття і меншого шламоутворення; – при переробці золотовмі-
сних руд з наступним ціануванням виключаються втрати золота з залізним скрапом і 
крихтою, знижується витрата ціаніду і поліпшуються умови праці на кварцових і си-
лікозонебезпечних рудах; – при флотації молібденових руд використання млинів са-
моподрібнення покращує показники збагачення, що пов’язано з меншим "назалізнен-
ням" лусочок молібденіту. [1-10].  

Мета статті – дослідження напруженого стану барабанів млинів самоподріб-
нення з традиційними і посиленими торцевими стінками.  

Виклад основного матеріалу 
Млин МБ-90-30. На підставі досліджень напруженого стану барабана млинів в 

лабораторних і промислових умовах і розробленого наукового авторського підходу 
до конструкції барабанів великих млинів було модернізовано барабан млина МБ-90-
30 з метою підвищення його міцності і надійності. Торцеві стінки були посилені ли-
тими ребрами жорсткості змінної висоти з додатковими полками збільшуючої до ца-
пфи ширини (рис. 1).
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Рис. 1. Схема модернізованого барабана млина МБ-90-30 з тавровими ребрами 

жорсткості: 1 – обичайка барабана, 2 – торцева стінка; 3 – ребра жорсткості; 4 – фла-
нець; 5 – цапфа 

Ребра жорсткості таврового перерізу були виконані і на обичайці барабана. 
Крім того, при проведенні зварювальних робіт на барабані виконано комплекс заходів 
по зняттю залишкової напруги. У місцях імовірної максимальної напруги на торцевій 
стінці, обичайці, ребрі жорсткості наклеювалась розетка з трьох тензорезисторів роз-
ташованих під кутом 45° один від одного. Схема розташування тензорезисторів на 
модернізованому барабані показана на рис. 2, схема наклейки тензорезисторів на ре-
брі жорстокості для детального дослідження його напруженого стану – на рис. 3. 

 
Рис. 2. Схема розташування тензорезисторів на модернізованому барабані 

млина самоподрібнення: внизу – схема з'єднання тензорезисторів у мості; цифри – 
центри тензорезисторів 
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Рис. 3. Схема розташування тензорезисторів в площині ребра жорсткості бара-

бана: праворуч – схеми з'єднання тензорезисторів в мости; цифри – номера тензоре-
зисторів (компенсаційні тензорезистори не показані) 

За даними проведених досліджень записані осцилограми зміни напруги в еле-
ментах конструкції барабана, при розшифровці яких отримані фактичні значення на-
пруги в усіх точках вимірів на барабані млина (таблиця 1) а також побудовані епюри 
напруги в торцевій стінці, обичайці і ребрах жорсткості барабана при різних режимах 
її роботи (рис. 4 і 5). 

Таблиця 1 

Результати дослідження напруженого стану модернізованого барабана млина 
МБ-90-30 з тавровими ребрами жорсткості в промислових умовах 
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Рис. 4. Епюри напружень в корпусі барабана млина при різних ступенях заповнення 

барабана рудою: а – в торцевих стінках барабана; б – в ребрах жорсткості; 1 – φ = 
0,2; 2 – φ = 0,5 
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Рис. 5. Епюри розподілу напруження в елементах корпусу барабана млина при різ-
них режимах його роботи: а – в торцевих стінках і обичайці; б – в ребрах жорстко-

сті; 1 = п = 2 хв-1; 2 – п = 11хв-1 

Крім того, в результаті детальних тензометричних досліджень за спеціальною 
вимірювальною схемою (рис. 3) напруженого стану ребра жорсткості в небезпечному 
перетині установлено, що напруження вигину в вертикальній площині складають 8,0 
МПа, та в горизонтальній площині (в площині ребра) – 3,8 МПа. Напруження для зу-
силь розтягу не перевищують 4,2 – 4,6 МПа.  

З аналізу результатів експериментальних досліджень можна зробити наступні 
висновки:  

- характер змін напружень при кожному оберті барабана та характер їх розпо-
ділу в елементах конструкції модернізованого барабана млина с торцевими ребрами 
жорсткості залишились приблизно такими ж, як й в барабані з плоскими ребрами жо-
рсткості;  

- модернізація барабана шляхом використання ребер жорсткості з додатковими 
полками змінної ширини по відношенню до барабану з плоскими ребрами дозволила 
підвищити поздовжну стійкість ребер жорсткості та більш рівномірно розподілити 
напруження по висоті торцевих стінок, зменшити в 2–3 рази напруження в торцевих 
стінках барабана та в 1,5-2 рази – напруження в ребрах жорсткості (по довжині ребер), 
зменшити напруження по висоті ребра в небезпечному перетині (де відбувалась мак-
симальна кількість відмов) торцевій стінці барабана (напруження вигину в горизон-
тальній площині – в 3,5 рази, напруження розтягування – стискування – в 9 разів);  

- ребра жорсткості несуть основне навантаження, отже, модернізований бара-
бан являє собою реброву конструкцію у якій оболонка несе незначне навантаження і 
з точки зору міцності відіграє другорядну роль;  
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- напруження в елементах конструкції барабана залежать від ступеня запов-
нення його рудою і зростають на 20-25% при збільшенні ступеня заповнення від 0 до 
50%; 

- збільшення частоти обертання барабана від 2 до 11 хв-1 призводить до збіль-
шення напруження в елементах його конструкції на 6-10%.  

Таким чином, на підставі результатів досліджень була створена і реалізована в 
промислових умовах конструкція барабана млина з ребрами жорсткості з додатко-
вими полицями на вільних кінцях таврового перерізу. Тривала експлуатація і випро-
бування в промислових умовах підтвердили високу надійність і працездатність реб-
рової конструкції барабана, можливість її застосування при створенні барабанів мли-
нів великої одиничної потужності тому технічне рішення було рекомендовано як 
один з варіантів конструкції барабана створюваного найбільшого вітчизняного млина 
ММС-105-50 діаметром 10,5 м і продуктивністю 5 млн т на рік.  

Для перевірки ефективності і оцінки надійності нової конструкції барабана 
були проведені збір, обробка і аналіз статистичних експлуатаційних даних про надій-
ність млина із старою і новою конструкцією барабана. Побудовані гістограми розпо-
ділів простоїв при роботі із заводською і вдосконаленою конструкцією барабана 
млина. Встановлено, що після модернізації барабана простої секції внаслідок відмов 
млина зменшилися на 22%, що підтверджує ефективність впровадження заходів по 
вдосконаленню конструкції барабана. 

Млин ММС-90-30А. З використанням результатів дослідження і розроблених ре-
комендацій на СТЗ була виготовлена дослідно-промислова партія млинів ММС-90-30 
А, зокрема, 8 млинів експлуатуються на збагачувальній фабриці. Торцеві стінки ба-
рабана млина ММС-90-30А були виконані змінними за товщиною – вона збільшу-
ється у напрямку до цапфи, з невисокими ребрами жорсткості, що відливаються спі-
льно із стінкою (рис. 6). Обичайка барабана також була виконана змінною, що збіль-
шується від центральної частини до торцевих стінок (товщина центральної частини – 
56, біля торцевої стінки – 80 мм). При цьому на обичайці також встановлені ребра 
жорсткості що примикають до відповідних ребер жорсткості торцевих стінок. 

 
Рис. 6. Конструкція литої торцевої стінки барабана млина ММС-90-30А 
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З метою експериментальної перевірки ефективності і надійності такої констру-
кції барабана були проведені експериментальні дослідження напруженого стану ба-
рабана млина ММС-90-30А в промислових умовах. Встановлено що напруження в 
торцевих стінках знаходиться в межах 12,5-17,5 МПа, в ребрах жорсткості – 25-30 
МПа, а обичайці – 15-17 МПа. Максимальні напруження від динамічного наванта-
ження в торцевих стінках по перевищують 23 МПа, а в ребрах жорсткості торцевих 
стінок – 21 МПа. У обичайці барабана напруження досягають 12,5, в ребрах жорстко-
сті обичайки – 9,5 МПа.  

Таким чином, промислові випробування барабана млина описаної конструкції 
з торцевими стінками змінної товщини підтвердили, що напруження в елементах кон-
струкції барабана знаходяться в допустимих межах – 25-30 МПа і барабан має доста-
тню міцність та надійність. 

Млин ММС-70-23. З урахуванням встановлених в результаті досліджень зако-
номірностей розподілу напружень була змінена конструкція торцевих стінок бара-
бана млина ММС-70-23. Удосконалення конструкції полягали в тому що на торцевій 
стінці був усунений небезпечний концентратор напруги – ступінчатий перехід від кі-
льцевого фланця стінки завтовшки 140 мм до стінки завтовшки 56 мм. Замість ступі-
нчастого здійснений плавний перехід при цьому зварювальний шов виконаний на бі-
льшому діаметрі в місці зниженого напруження. Крім того, при проведенні зварюва-
льних робіт на барабані був застосований комплекс заходів по зняттю залишкового 
напруження.  

Партія млинів з вдосконаленою конструкцією барабана була виготовлена на 
СТЗ і встановлена на збагачувальній фабриці ІнГЗК. Перевірка в промислових умовах 
підтвердила ефективність запропонованих заходів по підвищенню надійності бара-
бана млина ММС-70-23. Простої млина внаслідок відмов барабана зменшилися на 235 
год. на рік завдяки чому збільшено виробництво концентрату на 9975 т в рік і отри-
маний істотний економічний ефект. Крім того, по аналогії з млином ММС-90-30А 
були розроблені робочі креслення і розпочато виготовлення млинів ММС-70-23 з 
описаною конструкцією барабанів, торцеві стінки яких також виконані змінної тов-
щини, що збільшується в напряму до цапфи (рис. 7). В порівнянні із старою констру-
кцією барабанів така конструкція володіє підвищеною міцністю і надійністю, дозво-
ляє довантажувати у барабан кулі у кількості 10-15%, що підвищує їх продуктивність. 

Млин ММС-105-50. З використанням результатів досліджень Механобрчерме-
том були видані початкові дані і спільно із СТЗ розроблено технічне завдання на млин 
ММС-105-50 продуктивністю 700 т/год з потужністю приводу 10000 кВт. Розроблено 
три варіанти конструкції барабана. По першому варіанту барабан має торцеві стінки, 
посилені ребрами жорсткості змінної висоти таврового перерізу які разом із стінкою 
несуть основне навантаження (рис. 8, а). 
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Рис. 7. Конструкція торцевої стінки вдосконаленої конструкції барабана млина 

ММС-70-23 

 
Рис. 8. Конструкція стінок барабана млина ММС-105-50 з ребрами жорсткості 

таврового перерізу змінної висоти (а) і змінної товщини за лінійним законом (б) 
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Така конструкція володіє підвищеною подовжньою стійкістю і жорсткістю в 
умовах одночасної дії крутного і вигинного моментів що в кінцевому рахунку дозво-
ляє досягти достатньої міцності і надійності барабана.  

По другому варіанту торцеві стінки барабана виконані змінної, товщини, що 
лінійно збільшується у напрямку до цапфи, вони несуть основне навантаження (рис. 
8, б). Така конструкція торцевих стінок дозволяє підвищити міцність барабана за ра-
хунок більш рівномірного розподілу напружень по висоті стінки. Відповідно до хара-
ктеру розподілу напружень торцеві стінки барабана млина ММС-105-50 пропону-
ється виконувати змінної товщини, що змінюється по параболічному закону і опису-
ється рівнянням δ = kх2 , де δ – товщина стінки; х – змінна, рівна відношенню макси-
мального діаметру стінки до діаметру перерізу, що розраховується; k – коефіцієнт, 
залежний від діаметру торцевої стінки і механічних властивостей її матеріалу: для 
млинів діаметром 7,9 і 10,5 м рекомендується приймати в межах 0,008-0,01D (у мет-
рах). Форма і розміри торцевої стінки барабана млина ММС-105-50, розраховані по 
запропонованій формулі, показані на рис. 9. Для порівняння наведені форма і розміри 
торцевої стінки барабана млина ММС-90-30А пропонованої конструкції.  

Для перевірки ефективності пропонованого технічного рішення розрахована і 
виготовлена модель барабана млина ММС-90-30А з такою конструкцією торцевих 
стінок в масштабі 1:20 і проведені порівняльні випробування напруженого стану ба-
рабана з торцевими стінками постійної і змінної товщини. Встановлено, що напру-
ження у барабані з торцевими стінками постійної товщину розподіляються нерівно-
мірно по висоті стінки і досягають максимального значення біля цапфи. Напруження 
в торцевій стінці змінної товщини значно менші і більш рівномірно розподілені по 
висоті торцевої стінки. Отже, барабан млина з торцевими стінками змінної товщини, 
що змінюється за параболічним законом, є рівноміцною і надійною конструкцією. 

Висновки  
1. Описані інноваційні технічні рішення успішно впроваджені на млинах МБ-

90-30, ММС-70-23, ММС-90-30А, ММС-105-50 і рекомендовані до використання при 
розробці млинів інших типорозмірів.  

2. Отримані епюри напружень в корпусі барабана млина при різних ступенях 
заповнення барабана рудою, а також епюри розподілу напруження в елементах кор-
пусу барабана млина при різних режимах його роботи.  

3. Показано, що барабан млина з торцевими стінками змінної товщини, що збі-
льшується до цапфи, є найбільш раціональною конструкцією, що дозволяє отримати 
рівномірну картину напружень на елементи барабана. Рекомендовано барабан млина 
з торцевими стінками змінної товщини, що змінюється за параболічним законом, а 
також торцеві стінки барабана виконані змінної товщини, що лінійно збільшується у 
напрямку до цапфи.  
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4. На підставі результатів досліджень була створена і реалізована в промисло-
вих умовах конструкція барабана млина з ребрами жорсткості з додатковими поли-
цями на вільних кінцях таврового перерізу. 

 
Рис. 9. Конструкції рівноміцних торцевих стінок змінної, що змінюється по 

параболічному закону товщини: а – стосовно до створюваного млину; б – для удо-
сконалення конструкції барабана млина ММС-90-30А 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ І РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ІЗ ПРИРОДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ 

Актуальність роботи. Україна займає провідне місце в світі по запасах приро-
дного будівельного каменю [1]. Через всю територію України з північного заходу на 
південний схід пролягає Український кристалічний щит (УКЩ). Ширина його час-
тини, яка безпосередньо виходить на поверхню, складає 200 км, а довжина близько 
1000 км. Саме в цій смузі і сконцентровано основні родовища будівельного каменю. 
Таких великих масивів кристалічних гранітних порід, які виходять майже на повер-
хню, всього два у світі, в районі УКЩ і в Карелії. Тому природно, що в Україні набула 
широкого розвитку галузь виробництва будівельних матеріалів із природного будіве-
льного каменю. Значення цієї галузі надзвичайно важливе для країни, так як будівни-
цтво є індикатором стану економіки держави. Актуальність проблеми розвитку буді-
вельного комплексу країни підтверджують законодавчі акти "Про регулювання міс-
тобудівельної діяльності" від 17.02.2011 р. № 30-3 8-VI [2], та "Про запобігання 
впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та типового будівни-
цтва" від 25.11.2008 року № 800-ІV [3].  

Таким чином дослідження стану і розвитку виробництва будівельних матеріа-
лів із природного будівельного каменю є актуальною науково-технічною проблемою. 

Матеріали і результати досліджень. В даний час Державним балансом запасів 
будівельного каменю України враховано більше 700 родовищ із загальними запасами 
понад 9,3 млрд м3 [4]. При сьогоднішньому рівні виробництва, забезпеченість Укра-
їни запасами складає близько 280 років.  

Із загальної кількості розвіданих родовищ розробляється більше 300 родовищ 
із загальними запасами 4,6 млрд м3, (або 50% розвіданих запасів) категорії А, В, С1. 
Запаси категорії С2 складають 310,27 млн м3. За даними Геологічної служби України, 
станом на початок 2011 р. запаси будівельного каменю були розміщені на території 
України нерівномірно з перевагою в областях, що знаходяться на кристалічному 
щиті:  

– у Житомирській області залягає 604,7 млн м3 запасів (46 родовищ), що стано-
вить 13,2% від їх загального обсягу; – у Кіровоградській – 574 млн м3 (27 родовищ, 
12,6% від загального обсягу розроблюваних запасів);  

– у Запорізькій області – 556,8 млн м3 (14 родовищ, 12,2% від загального обсягу 
розроблюваних запасів);  

– у Полтавській області – 456,8 млн м3 (11 родовищ, 10% від загального обсягу 
розроблюваних запасів). На ці чотири області припадає 48% запасів родовищ, що ро-
зробляються, що становить 2,2 млрд м3, а роботи з видобутку будівельного каменю 
ведуться на 98 родовищах (32% від їх загальної кількості). Кількість родовищ будіве-
льного каменю в Україні приведено на рис. 1, а запаси на рис. 
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Рис. 1. Кількість родовищ будівельного каменю в Україні (млн м3) 

 
Рис. 2. Запаси будівельного каменю в Україні (млн м3) 

Середній показник освоєння родовищ в Україні становить 81%. В цілому по об-
ластях він коливається в рамках 71-93%, що свідчить про перспективи та можливості 
подальшої видобутку будівельного каменю на території України. Найбільші за своїми 
запасами родовища будівельного каменю знаходяться в Донецькій, Житомирській, 
Запорізькій, Полтавській та інших областях. Найбільшими запасами розроблюваних 
родовищ є Каранське (граніт), Куксунгурське (гнейс), Горішнє Плавнівське 
(Плагіограніт), Лутугинське (пісковик), Заваллівське (кальцифір) і Бридок Лівобере-
жний (вапняк). У структурі запасів будівельного каменю переважає граніт, запаси 
якого складають 64,3% (або 2,94 млрд м3). Крім того, у структурі запасів присутні 
плагіограніт – 6,84% (0,31 млрд м3), піщаник – 5,4% (0,25 млрд м3), гнейс – 5,2% (0,24 
млрд м3) і вапняк – 3,9% (0,19 млрд м3). На інші породи припадає 11% від загальних 
запасів розроблюваних родовищ в Україні. За даними Державного комітету статис-
тики України, загальний обсяг виробництва будівельного каменю склав близько 63,1 
млн тонн. Динаміка розвитку даного ринку відповідає динаміці розвитку ринку буді-
вельних матеріалів та будівельної галузі в цілому. Стрімкий розвиток ринку нерухо-
мості, а також будівництва доріг, призвів до зростання ринку будівельного каменю у 
докризовий період (2004-2008 р.) в середньому на 12% рік. Після спаду виробництва 
каменю в 2009 р. на 33,8%, зростання відновилося у 2010 році – обсяги видобутку 
збільшилися на 10,3%. Виробництво будівельного каменю має істотну сезонність. Мі-
німальні періоди виробництва спостерігаються в з 2009-2010 р. в зимовий період бі-
льшість заводів простоює, тоді як до кризи заводи працювали і накопичували запаси. 
Основні обсяги українського виробництва припадають на Житомирську область 
(26%), які в досліджуваному періоді збільшуються як в абсолютному вираженні, так 
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і у відносному. Іншими великими постачальниками будівельного каменю є Полтав-
ська (12%) та Рівненська області (13%). Концентрація видобутку пов'язана з спожи-
ванням і наявністю ресурсів у тих чи інших областях, що обумовлено геологічною 
структурою України. 

Нами виконано аналіз виробництва щебеню і піску в Україні. Одним з найбільш 
поширених будівельних матеріалів в Україні є щебінь. Він широко застосовується в 
житловому будівництві, особливо в новітніх сучасних технологіях зведення житло-
вих будинків. Щебінь є незамінним будівельним матеріалом і при спорудженні про-
мислових будівель, так як є обов'язковим основним компонентом в бетонних сумі-
шах. Щебінь є майже єдиним незамінним матеріалом при будівництві і ремонті залі-
зничних доріг. А, враховуючи той факт, що Україна (як і інші країни Європи) має 
густу мережу залізних шляхів, то споживання щебеню в цій галузі надзвичайно ве-
лике. 

Загальна технологія виробництва щебеню включає видобуток сировини зви-
чайно із застосуванням буропідривних робіт в кар'єрі, транспортування від кар'єру до 
бункерів дробильно-сортувальних заводів, дроблення (від двох до чотирьох стадій), 
декілька стадій грохочення і, при необхідності, видалення надмірної кількості пило-
подібних і глинистих частинок, промивку на грохотах або в спец. апаратах, зневод-
нення і складування [5-7]. 

Щебінь є незамінним будівельним матеріалом і при будівництві і ремонті авто-
мобільних доріг. Нажаль, стан автомобільних доріг в Україні в більшості напрямків 
ще незадовільний, тому керівництво держави ставить задачу збільшувати капіта-
ловкладення в цю галузь, що вимагатиме збільшення виробництва щебеню. Таким 
чином розвиток галузі з виробництва щебеню є надзвичайно важливим і перспектив-
ним. Основні виробники щебеню в Україні приведені в таблиці 1. 

За даними Державного комітету статистики України, загальний обсяг виробни-
цтва піску складає близько 9,6 млн тонн. Обсяги видобутку піску на ринку України 
пов'язані з динамікою розвитку будівельної галузі. Бурхливий розвиток ринку неру-
хомості, а також будівництва доріг, призвели до зростання ринку піску в докризовий 
період (2004-2008 р.) в середньому на 16,5% рік (рис. 3, 4). У 2009 р. спостерігався 
значний спад видобутку піску на 49%, що відповідало темпами падіння будівництва. 
У 2010-2014 роках відбулося подальше зменшення видобутку піску на 18% при збі-
льшенні обсягів його споживання. Ситуація пояснюється наявністю неконтрольова-
ного ринку видобутку піску виробниками, для яких цей матеріал є елементом у про-
цесі виробництва того чи іншого будівельного матеріалу. У кризовий період дана те-
нденція посилюється. Нелегальний ринок видобутку піску складає більше 25%. 

  

89



Таблиця 1 

 
В Україні видобувають річковий пісок, будівельний пісок, який здобутий з ру-

сла річок, що відрізняється високим ступенем очищення і відсутністю сторонніх 
включень, глинистих домішок і дрібних каменів. Кар'єрний митий пісок – пісок, ви-
добутий в кар'єрі шляхом промивання великою кількістю води, в результаті чого з 
нього вимивається глина і пилоподібні частки. Кар'єрний сіяний пісок – пісок видо-
бутий в кар'єрі просіяний пісок, очищений від каменів і великих фракцій. Кар'єрний 
сіяний пісок широко застосовується при виробництві розчину для кладки, штукатур-
них і фундаментних робіт. А також в приготуванні асфальтобетонних сумішей. 

Згідно ГОСТ 8736-2014 будівельний пісок – це неорганічний сипучий матеріал 
з крупністю зерен до 5 мм, що утворився в результаті природного руйнування скель-
них гірських порід і отримується при розробці піщаних і піщаногравійних родовищ 
без використання або з використанням спеціального збагачувального обладнання. 
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Рис. 3. Динаміка виробництва піску в Україні 

 
Рис. 4. Регіональна структура виробництва піску в Україні, млн т 

Видобуток піску має істотну сезонність: найбільший обсяг видобутку спостері-
гаються у весняно-літній період, коли виконується основний обсяг будівельних робіт. 
Основні обсяги видобутку піску в Україні (рис. 4) припадають на Львівську (16%), 
Донецьку (12% – на 2014 р.) і Миколаївську області (10%), де процес здійснюється 
кар'єрним способом, м. Київ (13%) і Запорізьку області (5%), де пісок намивається з 
р. Дніпро і основними виробниками є річкові порти, а також Херсонська область (7%), 
де основним виробником є морський порт. Основні виробники піску в Україні наве-
дені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

 
Досліджено також збут будівельного каменю і піску на експорт, за даними ми-

тної служби України, експорт будівельного каменю з України склав 14,85 млн т, або 
майже 24% від загального обсягу виробництва. Хоча ще в 2004 році частка експорту 
у виробництві становила всього 10%. У 1990-2000-х роках стрімке зростання експо-
рту в першу чергу було пов'язано зі збільшенням поставок української продукції до 
Росії після придбання російськими компаніями низки великих виробників будівель-
ного каменю в Україні. Експорт в Російську Федерацію досяг тоді понад 82% його 
загального обсягу. Дана тенденція зберігалася протягом 7 років (до 2014 р.). Високий 
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попит на український будівельний камінь в Росії був пов'язаний з розвитком будіве-
льного ринку, а також зростаючими обсягами дорожнього будівництва в європейській 
частині країни, підготовкою до Сочинської олімпіади. 

В даний час регіональна структура українського експорту будівельних каменів 
зазнала змін. Протягом всього аналізованого періоду часу основним постачальником 
будівельних каменів є Житомирська область, на частку якої припадає 40% експорту 
(зросла з 31%). Також зріс обсяг поставок з Рівненської області (з 4,3 до 15,4%) на тлі 
скорочення поставок будівельних каменів з Полтавської (з 19,6 до 12,9%) та Донець-
кої (з 12,9 до 6%). Структура експорту будівельного каменю наведена на графіку і 
діаграмі (рис. 5, 6) 

 
Рис. 5. Частка експорту будівельного каменю в загальному об'ємі виробництва, % 

 
Рис. 6. Регіональна структура експорту будівельного каменю з України в Ро-

сійську Федерацію в 2010 році 
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За даними Митної служби України, експорт піску з України склав 0,63 млн т, 
що складає всього 6,5% від загального обсягу видобутку піску. Частка експорту піску 
в загальному видобутку протягом останніх п'яти років постійно збільшувалася з 1,8% 
у 2006 році до вказаного значення. Також майже в 2 рази збільшився і абсолютний 
обсяг експорту піску, але в цілому це незначний показник. Тобто майже весь видобу-
тий пісок споживається всередині країни (рис. 7). 

Протягом всього аналізованого періоду часу основними постачальниками піску 
на експорт були Харківська (59%), Дніпропетровська (25%) та Чернігівська (11%) об-
ласті. 

 
Рис. 7. Частка експорту піску у загальному об'ємі виробництва 

Було досліджено також внутрішнє споживання будівельного каменю і піску в 
житловому будівництві. Внутрішнє споживання будівельного каменю в Україні у 
2000-і роки збільшувалося на 10% у середньому за рік. Загалом за цей період обсяги 
споживання зросли від 49 до 71,8 млн тонн. Водночас, внутрішнє споживання супро-
воджувалося постійним підвищенням цін, якому сприяли сезонний дефіцит і значне 
збільшення експорту будівельного каменю з України. Головними споживаючими ре-
гіонами будівельного каменю у зазначений період був Київ і Київська область, Дніп-
ропетровський і Донецький регіони, де найбільш інтенсивно розвивався будівельний 
ринок, а також будувалися об'єкти в рамках підготовки до ЄВРО-2012. Оцінка галу-
зевої структури споживання будівельного каменю в Україні проводилася на основі 
аналізу даних статистики внутрішніх перевезень і обсягів споживання щебеню, гра-
вію і гальки в житловому та цивільному будівництві, будівництві авто і залізничних 
доріг, будівництві мостів та інших інфраструктурних об'єктів. В оцінці структури спо-

94



живання також використовувалися норми споживання щебеню, гравію і гальки у ви-
робництві будівельних матеріалів. Основний обсяг споживання будівельного каменю 
займають підприємства будівельної галузі – 48,3%, при цьому понад 21,2% будівель-
ного каменю (щебеню та гравію) було відвантажено виробникам збірного залізобе-
тону, а для виробництва товарного бетону – 27,1%. Друге місце за обсягами спожи-
вання будівельного каменю припадає на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг 
35,6%, у тому числі на будівництво та ремонт автомобільних доріг – 4,9%, залізниць 
– 28,3%, будівництво мостів і тунелів – 2,4%. Внутрішнє споживання піску в Україні 
протягом 2004-2008 р. збільшувалося на 15,7% в середньому за рік, з 12 млн тонн у 
2004 р. до 22,6 млн тонн. Видобуток піску в Україні здійснюється двома способами: 
кар'єрним і намивним. Можливості видобутку обмежуються наявністю ліцензії, тех-
ніки та кліматичними умовами. 

Головними споживаючими регіонами піску в зазначений період, як і будівель-
ного каменю, були Київ і Київська область, а також Дніпропетровський і Донецький 
регіони, де найбільш інтенсивно розвивається будівельний ринок. Оцінка галузевої 
структури споживання піску в Україні проводилася на основі аналізу даних статис-
тики внутрішніх перевезень і обсягів споживання піску в житловому та цивільному 
будівництві, будівництві авто і залізничних доріг, будівництві інфраструктурних об'-
єктів. В оцінці структури споживання також використовувалися норми споживання 
піску у виробництві будівельних матеріалів. Основний обсяг споживання піску при-
ходиться на підприємства будівельної галузі. При цьому понад 25,6% піску було від-
вантажено виробникам збірного залізобетону, а для виробництва товарного бетону – 
38,3%. Друге місце за обсягами споживання піску займає будівництво, ремонт та екс-
плуатація доріг – автомобільних, залізничних, мостів і тунелів (22,2%). Залишок роз-
поділяється між виробниками сухих будівельних сумішей і обробних матеріалів (при-
готування сухих сумішей) – 7,9% і піском, який використовується на благоустрій, – 
6%. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ БА-
РАБАНУ МЛИНА САМОПОДРІБНЕННЯ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ 

Постановка проблеми і стан її дослідження. Проблема дослідження напруже-
ного стану барабана млина самоподрібнення має два аспекти, які утруднюють задачу. 
По-перше, моделювання багатотоннажних млинів самоподрібнення (AG) та напівса-
моподрібнення (SAG) показує значні проблеми, пов'язані з труднощами в отриманні 
високоякісних даних для промислових об'єктів, що суттєво ускладнює експеримент 
[1]. У роботі [2] на платформі графічного програмування MATLAB / SIMULINK ус-
пішно розроблено динамічну модель процесу напівсамоподрібнення руди. Модель 
протестовано та перевірено на продуктивності самоподрібнення 1800 т/год в проми-
слових умовах при подрібненні мідної руди.  

По-друге, проблемою є моделювання умов роботи конструктивних елементів 
млинів самоподрібнення. Для дослідження напруженого стану конструкцій прийнято 
використовувати імітації навантаження в полі відцентрових сил [3, 4].  

Барабани більшості типорозмірів вітчизняних і зарубіжних млинів самоподріб-
нення оснащені ребрами жорсткості. Думка вчених про вплив ребер жорсткості на 
величину і характер розподілу напружень у барабані млина неоднозначні [5], що обу-
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мовлює необхідність додаткових досліджень. Актуальність дослідження напруже-
ного стану конструкцій млина, зокрема, в промислових умовах, показана також в ро-
ботах [6-9]. 

Мета статті – експериментальні дослідження напруженого стану моделі ба-
рабана млина самоподрібнення в промислових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводились на дослідно-промисло-
вому зразку млина МБ-90-30 з метою установлення причин відмов (руйнувань) бара-
бана і розробки рекомендацій щодо підвищення його міцності і надійності, а також 
для промислової перевірки закономірностей, встановлених в лабораторних умовах. 
Випробування велися на дослідній секції збагачувальної фабрики ІнГЗК. Замірялися 
залишкові напруження, що виникають в конструкції в результаті проведення вели-
кого обсягу зварних робіт на змонтованому і встановленому в підшипники барабані, 
а також напружень від динамічних навантажень, що діють на барабан (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема розміщення точок виміру остаточного напруження в зварюваль-
них швах ребер жорсткості барабана млина: 1-7 – номери точок вимірів 

Виміри проводилися за допомогою магнітопружного тестера Максимова прин-
цип дії якого заснований на зміні магнітною пронизливості металу при виникненні 
напруженого стану.  

На першому етапі досліджень напруженого стану барабана залишкова напру-
ження замірялася в місцях яскраво виражених концентраторів напруження – біля зва-
рних швів ребер жорсткості і в місці приварювання стінки завтовшки 56 мм до кіль-
цевого фланця завтовшки 205 мм. Місця установки датчиків ретельно захищались від 
корозії і раковин.  
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На другому етапі досліджень замірялися напруження в зварних швах ребер жо-
рсткості після посилення їх додатковими косинками в місцях концентрації напру-
жень. Напруження замірялася по усій довжині зварних швів ребер жорсткості і по 
висоті ребер (рис. 1), повторюючись в кожній точці 3-5 разів. При обробці експери-
ментальних даних визначалися середні значення залишкового напруження, коефіціє-
нти варіації і середні квадратичні відхилення.  

Напруження, що виникає в елементах конструкції барабана від динамічних на-
вантажень, вивчалися за допомогою тензометрування за спеціально розробленою ме-
тодикою [10] при зміні міри заповнення барабана в межах 10% ≤ φ ≤ 50% і частоті 
обертання 0 < п < 12 хв-1 . Для вимірювання напружень застосовуються дротяні тен-
зорезистори омічного опору ПКБ-20-200. Схема включення тензорезисторів – напів-
мостова з одним робочим і одним компенсаційним тензорезисторами. У кожній точці 
виміру на торцевих стінках і обичайці барабана наклеювалася розетка з двох робочих 
тензорезисторів – один в радіальному, інший в тангенціальному напрямах. Кут між 
осями тензорезисторів 90°. На ребрах барабана тензорезистори наклеювалися тільки 
в радіальному напрямі (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема розташування тензорезисторів на торцевій стінці і обичайці ба-

рабана: 1-21 – номери тензорезисторів; вгорі показана схема з'єднанні тензорезисто-
рів у мості 

Тензорезистори на барабані млина кріпилися методом точкового приварювання 
пластинок завтовшки 0,1 мм з наклеєними на них датчиками. На пластинки тензоре-
зисторів наклеювалися з допомогою клею БФ-2 і проходили спеціальну термічну об-
робку. До корпусу барабана пластинки кріпилися за допомогою електрозварювання. 
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Компенсаційні тензорезистори кріпилися на окремих панелях не пов'язаних жорстко 
з барабаном, що виключало вплив деформації барабану. 

При проведенні досліджень застосовувалися шлейфовий осцилограф Н-700 і те-
нзометричний підсилювач 8АНА-7м. Вся вимірювальна мережа монтувалася за допо-
могою гнучких екранованих дротів типу ПМВГЕ-0,5, що виключало утворення наве-
дених струмів. Оскільки вимірювальні тензометричні мости знаходилися на оберто-
вому барабані млина, з'єднання їх з тензометричною апаратурою здійснювалося за 
допомогою гнучкого екранованого кабелю, прокладеного в спеціальній трубі змонто-
ваного усередині барабана і бутари млина. Прийнята схема дозволяла обійтися без 
струмознімача, що підвищувало точність і достовірність вимірів завдяки відсутності 
перехідних контактних опорів. 

Гідроізоляція тензорезисторів і захист їх від механічних ушкоджень здійснюва-
лися за допомогою спеціального швидкотвердіючого складу, що включає 75% епок-
сидної смоли ЕД-6, 20% отверджувача – поліетиламіну і 5% пластифікатора – дибу-
тил-фтолату. 

Напруження у барабані МБ-90-30 замірялися при різних ступенях заповнення 
барабана рудою (від 0 до 0,5) і різних швидкостях його обертання. По середніх зна-
ченнях напружень в точках вимірів, отриманих в результаті розшифровки осцилог-
рами будувалися епюри розподілу напружень в торцевих стінках і обичайці барабана. 
Таким чином визначалися фактичні сумарні напруження в точках вимірів барабана в 
радіальному і тангенціальному напрямках, характер їх розподілу. Для детальнішого 
дослідження величини і характеру розподілу напружень в найбільш небезпечному пе-
рерізі – на ребрі жорсткості барабана – монтувалися три групи тензометричних мостів 
за спеціальними схемами. Перша група з'єднувалася за напівмостовою схемою, при-
чому робочі тензорезистори наклеювалися на протилежні площини ребра паралельно 
один одному. Така схема дозволяла заміряти тільки напруження у від вигину в пло-
щині ребра. Друга група що з'єднувалася за такою ж схемою, дозволяла заміряти 
тільки напруження вигину в площині, перпендикулярній до торцевої стінки барабану. 
Третя група тензорезисторів дозволяла заміряти сумарні напруження вигину і розтя-
гування в площині ребра. Для визначення напруження тільки від розтягуючих зусиль 
геометрично складалися осцилограми напруження – сумарних (що вигинають і роз-
тягують) і таких, що тільки вигинають. Осцилограми розшифровувалися за загально-
прийнятою методикою. На основі аналізу отриманих значень напруження робилися 
висновки про напружений стан барабана млина в цілому, а також про величини і на-
прям дії навантажень в ребрах жорсткості. 

Згідно з методикою, викладеною вище, експериментально була визначено фак-
тичні залишкові напруження в місцях концентрації напруження і в зварних швах ре-
бер жорсткості барабана млина МБ-90-30 (табл. 1). 
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Таблиця 1 

 
Примітки: σ1 – напруження в місцях концентрації; σ2 – напруження у зварному 

шві ребер жорсткості. 

Аналіз даних таблиці показує, що при прийнятій конструкції і технології виго-
товлення барабана дослідницько-промислового зразка млина МБ-90-30, що передба-
чає установку ребер жорсткості і виробництво великого обсягу зварних робіт на вже 
змонтованому барабані у ньому виникають значні залишкові напруження – в основ-
ному більше 100 МПа. Такі напруження при одночасній дії динамічних навантажень 
можуть стати причиною тріщиноутворення і руйнування барабана. 

Істотним конструктивним недоліком барабана є різкий перехід на торцевій сті-
нки від товщини 205 мм до товщини 56 мм, приварка ребра жорсткості в цьому місці. 
Такий перехід є небезпечним концентратором напруження, що досягає в точках вимі-
рів 180 Мпа. 

У зварних швах ребер жорсткості залишкові напруження також високі – до 250 
МПа, що, очевидно, є результатом відсутності заходів по зняттю залишкового напру-
ження при виробництві зварних робіт на барабані млина. 

Експериментально були визначені також величини, характер зміни і розподілу 
напруження від динамічних навантажень в усіх елементах конструкції дослідно-про-
мислового зразка млина МБ-90-30. Отримані характерні осцилограми зміни максима-
льного напруження в усіх точках вимірів при ступені заповнення барабана рудою φ = 
0,50 і частоті його обертання п = 12 хв-1. 

Шляхом розшифровки осцилограм за наведеною вище методикою були визна-
чені величини напруження і характер їх зміни в процесі обертання барабана (табл. 2). 
Поле напружень барабана наведені у вигляді кругових епюр, виконаних в певному 
масштабі (рис. 3). 
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Таблиця 3 

 

 
Як випливає з осцилограм і кругових епюр напружень в процесі роботи млина 

в елементах конструкції її барабана виникають значні динамічні напруження знакоз-
мінного характеру з майже симетричним циклом. Величини цих напружень залежать 
від ступеня заповнення барабана рудою, частоти його обертання і зростають зі збіль-
шенням цих параметрів. 
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Рис. 3. Кругові епюри зміни напруження в точках вимірів торцевої стінки барабана 

за кожен цикл (обертів) барабана млина: 13-18 – номери тензорезисторів 

За середнім значенням максимальних величин напружень в замірних точках по-
будовані також епюри напружень в торцевих стінках, обичайці і ребрах жорсткості 
барабана (рис. 4). 

 
Рис. 4. Епюри розподілу напружень у барабані млина: а – радіальні напруження в 

торцевих стінах обичайки; б – тангенціальні напруження в стінках і обичайці бара-
бана 
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Ці епюри наочно показують величини і характер розподілу напружень в радіа-
льному і тангенціальному напрямках по висоті торцевих стінок і довжині обичайки 
барабана: максимальні напруження в торцевих стінках в радіальному напрямку ста-
новлять 20-22, в тангенціальному – 50 МПа (рис. 4, а і б) . В обичайці барабана на-
пруження в осьовому напрямку в центральній частині обичайки (точка 10) складають 
12 МПа, на периферійній частині обичайки з боку навантаження (точка 8) зростають 
до 20, а з боку розвантаження (точка 12) – до 95 МПа, що, очевидно, пояснюється 
впливом приводу. Тангенціальні напруження в тих же точках становлять відповідно 
9 і 18 МПа (рис. 4, а і б). В ребрах жорсткості торцевої стінки барабана (рис. 4, в) 
максимальні напруження зареєстровані в нижній частині ребра біля цапфи 50 МПа 
(точка 3), мінімальні – біля обичайки – 31 МПа (точка 3). В ребрах жорсткості оби-
чайки максимальні напруження зареєстровані в місці зварювання ребра обичайки і 
ребер торцевих стінок – 28 і 65 МПа, в центральній частині ребра напруження значно 
менше – 24 МПа (рис. 4, в). 

В результаті вимірювання напруження в ребрах жорсткості в небезпечному пе-
рерізі (у місці їх руйнування) встановлено що середні значення напруження вигину у 
вертикальній площині складають 15 МПа, в горизонтальній площині (у площині ре-
бра) – 13,5 МПа. Напруження від розтягуючих зусиль в ребрі досягає 38-40 МПа. Ха-
рактер зміни цієї напруження за один цикл такий же як і сумарного напруження в усіх 
точках вимірів на корпусі і ребрах жорсткості барабана млина. 

Для зменшення напруження в небезпечному перерізі торцевої стінки біля цапфи 
і забезпечення сприятливішого розподілу напруження по її висоті торцеві стінки ба-
рабана рекомендується виконувати змінної товщини що плавно збільшується за лі-
нійним або параболічним законом від периферії до цапфи (рис 5а); при виконанні то-
рцевих стінок барабана постійної товщини рекомендується здійснювати плавний пе-
рехід від стінки завтовшки 56-70 мм до кільцевого фланця завтовшки 140-200 мм при-
чому з'єднання частин стінки постійної і змінної товщини необхідно здійснювати на 
максимально можливому діаметрі (у зоні мінімального напруження). 
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Рис. 5. Рекомендовані конструкції торцевих стінок барабанів млинів: а – 

змінна, що плавно збільшується від периферії до цапфи за лінійним законом тов-
щини з плоскими ребрами жорсткості, що відливаються із стінками; б – з плавним 
переходом від постійної до змінної товщини і ребрами жорсткості таврового пере-

різу 

Висновки  
1. У барабані млина зварної конструкції виникають значні залишкові напру-

ження що досягають небезпечних значень в зварних швах ребер жорсткості, а також 
в місці приварювання торцевої стінки завтовшки 56 мм до кільцевого фланця завтов-
шки 205 мм; тому ці перерізи є небезпечними концентраторами напруження.  

2. При дії на барабан динамічних навантажень в торцевих стінках постійної то-
вщини і в обичайці барабана виникають значні напруження знакозмінного характеру 
з майже симетричним циклом які мають тенденцію до різкого збільшення в торцевих 
стінках – у напрямку до цапфи, в обичайці – до периферії (особливо у бік приводної 
стінки), причому характер розподілу напруження близький до параболічного.  

3. Посилення торцевих стінок барабана радіальними ребрами жорсткості плос-
кої форми призводить до зниження напруження в них, але не усуває їх нерівномірного 
розподілу в радіальному перерізі. 
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4. Посилення барабана сумірними ребрами жорсткості на торцевій стінці і оби-
чайці призводить до істотного зниження напруження в стінці, зменшує концентрацію 
напруження в небезпечному перерізі (біля сполучного фланця); у ребрах жорсткості 
торцевої стінки в цьому випадку відбувається перерозподіл напруження по висоті з 
тенденцією до зменшення в небезпечному перерізі.  

5. У ребрі жорсткості плоскої форми виникають значні напруження вигину як у 
вертикальній так і в горизонтальній площині (у площині ребра), які можуть стати при-
чиною значних деформацій ребер.  

6. При застосуванні рухливих сферичних самоустановлювальних опор підшип-
ників барабана напруження в його стінках менше за величиною і більш рівномірні за 
характером розподілу (особливо в небезпечному перерізі) ніж при застосуванні жор-
стких нерухомих опор (чи сферичних з недостатньою рухливістю).  

7. Для зменшення напруження в небезпечному перерізі торцевої стінки біля ца-
пфи і забезпечення сприятливішого розподілу напруження по її висоті торцеві стінки 
барабана рекомендується виконувати змінної товщини.  

8. Обичайку барабана рекомендується також виконувати змінної товщини зі збі-
льшенням від осі обичайки до периферії (у напряму торцевих стінок барабана).  

9. При посиленні торцевих стінок барабана млина ребрами жорсткості викону-
вати їх слід також змінної висоти, що збільшується до цапфи, при цьому доцільно 
встановлювати відповідні ребра і на обичайці. 

10. Найбільш прийнятна конструкція барабана, в якому несущими основне на-
вантаження елементами (разом із стінкою) є ребра змінної товщини, що збільшується 
у напрямі до цапфи. При цьому ребра жорсткості рекомендується виконувати з дода-
тковими полицями на вільній стороні ребра (таврового перерізу) для забезпечення не-
обхідної граничної жорсткості. Найбільш раціональним є варіант, коли ребра жорст-
кості торцевих стінок таврового перерізу жорстко сполучені з відповідними ребрами 
на обичайці і з цапфою барабана, утворюючи таким чином жорстку рамку, що несе 
основне навантаження.  

11. При проведенні зварних робіт на барабані рекомендується в обов'язковому 
порядку застосовувати комплекс заходів по зняттю залишкового напруження.  

12. Для підшипників барабанів слід використовувати самоустановлювальні ру-
хомі опори з можливістю ретельного контролю їх стану .  

13. При виготовленні і збірці барабана необхідно ретельно контролювати стан 
цапф, дотримуватися необхідної величини затягування болтового з'єднання цапф з 
торцевими стінками барабана при періодичній контрольній підтяжці болтів (особливо 
в перші 2-3 роки експлуатації млина); при утрудненнях у виконанні цих вимог мож-
ливе застосування силового зварного шва додатково до болтового кріплення цапф до 
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барабана. Перспективним напрямком подальших досліджень є моделювання напру-
женого стану барабану млина самоподрібнення з допомогою програмного ресурсу 
SolidWorks [11, 12], а також шляхом імітації навантаження в полі відцентрових сил. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ 
КОНСТРУКЦІЇ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО ВУЗЛА БАРАБАННОГО 
МЛИНА 

Постановка проблеми і стан ї вивчення  
Пониження рівня пульпи в барабанах млинів можливо шляхом удосконалення 

розвантажувальних пристроїв. Розвантажувальний пристрій складається з грат і ло-
патей-ліфтерів, за допомогою яких, пульпа яка пройшла через грати, піднімається до 
рівня розвантажувальної цапфи млина. Розвантажувальні грати характеризуються 
"живим перетином", тобто сумарною площею всіх отворів.  

Практика показує, що чим більше живий перетин грат, тим краще працює роз-
вантажувальний пристрій. Роль грат зводиться лише до утримання в робочому прос-
торі середовища, що дробить, і недоподрібненого матеріалу. При достатньому "жи-
вому перетині" грат збільшення продуктивності досягається за рахунок підвищення 
циркулюючого навантаження. Якщо циркулююче навантаження досягає 200%, то ро-
звантажувальний пристрій повинен забезпечувати пропуск матеріалу в кількості 
300% продуктивності млина за зливом класифікатора. Досвід роботи розвантажува-
льних пристроїв показує, що елементом, стримуючим її продуктивність, є конструк-
ція підйомних лопатей-ліфтерів.  

Підйомні лопаті-ліфтери на промислових млинах в даний час виконуються ро-
здільними, перпендикулярно розташованими до площини розвантажувальних грат. 
Спостереження за їх роботою дозволили виявити наступні недоліки: 1. при підйомі 
пульпи радіальною лопаттю частина пульпи зливається назад в порожнину млина, 
створюючи шкідливу внутрішньоподрібнюючу циркуляцію. Це значно знижує про-
дуктивність розвантажувального пристрою. 2. при зливі пульпи з конуса в горловину 
цапфи частина пульпи зливається в зарешітковий простір, що знижує продуктивність. 

Причина незадовільного розвантаження пульпи розвантажувальним пристроєм 
з радіальними прямими лопатями полягає в тому, що ковзання продукту по підйомній 
лопаті відбувається надто пізно. Пульпа піднімається лопаттю високо, а потім руха-
ється по траєкторії на периферії розвантажувального пристрою з окружною швидкі-
стю, близькою до критичної. Тому дана частина пульпи має далеку траєкторію і не 
встигає потрапляти до середини розвантаження для викиду в горловину цапфи.  
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Досвід показує, що розвантажувальні пристрої, що застосовуються, з прямими 
радіальними ліфтерами не забезпечують заданої продуктивності при низьких рівнях 
пульпи. Для того, щоб змусити пульпу ковзати від лопаті до центру розвантаження, 
необхідно, щоб площина лопаті складала певний кут з площиною, нормальною до ра-
діусу, проведеного через точку перетину кривої лопаті і радіусу. 

Конструкція, експлуатація, ремонт барабанного млина є предметом розгляду у 
ряді праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників [1-14].  

Мета статті – ознайомлення фахового середовища науковців і практиків з ре-
зультатами експериментальних досліджень і впровадження нової конструкції розван-
тажувального вузла барабанного млина.  

Виклад основного матеріалу  
1. Дослідження і рекомендації. Національним гірничим університетом та Ме-

ханобрчермет виконані теоретичні і експериментальні дослідження руху пульпи по 
розвантажувальній лопаті, які дозволили розробити розвантажувальний пристрій із 
спіральними та похилими ліфтерами (рис. 1).  

Для порівняльної оцінки працездатності розвантажувальних пристроїв, що за-
стосовуються і розроблених, в лабораторних умовах були виготовлені їх моделі з ура-
хуванням геометричної подібності. Випробування розвантажувальних пристроїв про-
водилися на моделі кульового млина. 

Метою експериментальних досліджень було отримання залежностей продукти-
вності розвантажувального пристрою від форми лопатей-ліфтерів і коефіцієнта рівня 
розвантаження матеріалу, що виражається: 

 
де: h – висота рівня пульпи біля грат; D0 – внутрішній діаметр барабана розвантажу-
вального пристрою. 

Випробування розвантажувального пристрою з прямими радіальними лопатями 
проводилися для трьох значень коефіцієнта рівня розвантаження ky = 0,1; 0,2; 0,28 при 
швидкостях обертання барабана від нуля до критичної. Аналіз отриманих даних (рис. 
2) показує, що максимальна продуктивність розвантажувального пристрою відпові-
дає швидкостям обертання барабана, що приймаються в промислових умовах, і прямо 
пропорційна рівню пульпи біля розвантажувальних грат. 
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Рис. 1. Розвантажувальний пристрій із спіральними ліфтерами (розміри вказані в 

мм) 

 
Рис. 2. Залежність продуктивності моделі розвантажувального пристрою з прямими 

радіальними ліфтерами від рівня пульпи в млині 

На рис. 3 представлені графіки продуктивності розвантажувального пристрою 
із спіральними ліфтерами при коефіцієнтах рівня пульпи ky = 0,1 і 0,2. 
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Із зіставлення графіків (рис. 2 і 3) видно, що продуктивність розвантажуваль-
ного пристрою із спіральними ліфтерами в 3 рази вище, ніж з прямими радіальними. 

 
Рис. 3. Залежність продуктивності моделі розвантажувального пристрою із спіраль-

ними ліфтерами від рівня пульпи в млині 

Як випливає з аналітичних викладок і досвіду експлуатації млинів [2, 4-7], для 
інтенсифікації розвантаження подрібненого матеріалу з барабана млина і підвищення 
ефективності його роботи розвантажувальні елеватори і грати млина повинні мати 
конструкцію, що забезпечує проходження в розвантажувальну камеру максимального 
об'єму пульпи, в той же час перешкоджає її виливанню назад в подрібнюючу камеру. 

Цим вимогам відповідає конструкція розвантажувальних елеваторів з бічними 
стінками, що мають нахил до грат млина у бік обертання її барабана, розроблена на 
підставі результатів проведених експериментальних досліджень (рис. 4). 

 
Рис. 4. Розроблена конструкція розвантажувальних елеваторів барабанного млина: 1 
– загальний вигляд; 2,3 – поперечний перетин старої і нової конструкції відповідно; 

4,5 – конструктивне виконання для млинів МШР 
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Для перевірки ефективності роботи запропонованої конструкції розвантажува-
льного пристрою млина були виготовлені і пройшли напівпромислові випробування 
на дослідній фабриці інституту Механобрчермет розвантажувальні елеватори цієї 
конструкції. В результаті порівняльних випробувань встановлено, що за ідентичних 
умов роботи млин з новою конструкцією розвантажувальних елеваторів в порівнянні 
з існуючою конструкцією може розвивати в середньому на 30-40% більшу продукти-
вність по класах -0,040 та -0,074 мм при роботі у відкритому циклі. Для замкнутого 
циклу подрібнення приріст продуктивності складе 15-20%.  

Із застосуванням методик багатофакторного планування експериментів дослі-
джувалися залежності продуктивності проточної частки млина від технологічних і 
конструктивних параметрів: ступені заповнення барабана ϕ (%), вмісту твердого в 
пульпі P (%), гранулометричного складу продуктів подрібнення g (%) і кута нахилу 
розвантажувального конуса α° (рис. 2). Для проведення досліджень були спеціально 
спроектовані і виготовлені напівпромислова і лабораторна подрібнювальні устано-
вки. Для методу крутого сходження була прийнята модель вигляду: 

 
де у = Q – продуктивність – параметр оптимізації (функція відгуку).  

Встановлені закономірності руху подрібненого матеріалу, отримані рівняння 
регресії (за двома методиками Фішера і Бокса-Вілсона), що відображають залежність 
продуктивності проточної частини від технологічних і конструктивних параметрів: 

 
Вільні члени і величини коефіцієнтів при змінних чинниках в рівняннях, отри-

маних двома методами, трохи відрізняються один від одного. Експериментальна пе-
ревірка отриманих рівнянь показала, що значення питомої продуктивності задовільно 
співпадають з її величинами, отриманими розрахунковим шляхом з використанням 
виведених рівнянь, і вони можуть бути рекомендовані для практичного застосування. 

Зокрема, при розробці конструкції розвантажувальної частини млина необхідно 
враховувати що, як випливає з виведеної залежності (2), кут нахилу розвантажуваль-
ного конуса істотно не впливає на продуктивність млина і його можна приймати мі-
німальним. З урахуванням цього запропонована нова конструкція розвантажуваль-
ного конуса циліндро-конічної форми і розвантажувальних елеваторів коробчатої фо-
рми і з похилими стінками з мінімальним кутом конусності (10-15°).  

З використанням запропонованого технічного рішення розроблені робочі крес-
лення розвантажувальної частини для всіх млинів самоподрібнення і кульових МШР 
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4500×5000 і МШР 4000×7500, що експлуатуються на ГЗК країни. Розроблена конст-
рукція розвантажувальних елеваторів прийнята до впровадження також на млині 
ММС-105×54, що входить до комплексу збагачувального устаткування продуктивні-
стю 5 млн т/год. 

Проведені також експериментальні дослідження зносу футерувань і грат млинів 
самоподрібнення ММС-70-23 і ММС-90-30 в промислових умовах. Встановлені хара-
ктер і закономірності зносу футерувань і грат, виявлені причини, що знижують ефек-
тивність їх роботи. Встановлено, що максимальний знос мають футерування цилінд-
ричної частини барабана біля грат, а грати мають максимальний знос в периферичній 
частині (біля обичайки барабана). 

 
Рис. 2. Схема багатофакторного планування експериментів для проведення 

досліджень проточної частини млина самоподрібнення: α – кут нахилу розва-
нтажувального конуса, град; ψ – ступені заповнення барабана %; Р – вміст 

твердого в пульпі %; g – гранулометричний склад руди 

Розроблені теоретичні передумови, а також результати експериментальних до-
сліджень послужили науково-технічною основою для вдосконалення конструкції і 
підвищення ефективності роботи проточної частини барабанних млинів. З їх викори-
станням розроблені наступні науково-обгрунтовані рекомендації по конструкції ос-
новних вузлів проточної частини млина:  

1. розвантажувальні грати виконувати перфорованими квадратними отворами 
тільки в периферичному поясі, при цьому розмір отворів рекомендується в межах 
65×65-90×90 мм, а висота перфорованого поясу 0,05-0,1 діаметру;  
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2. можливий варіант виконання розвантажувальних грат комбінованого типу з 
чергуванням секторів з квадратними і щільовидними отворами у співвідношенні 1:3; 

3. розвантажувальні грати млина повинні мати конструкцію, що забезпечує са-
моочищення і що виключає забивання її отворів шматками матеріалу критичної вели-
чини; для млинів, призначених для подрібнення і диспергації глинистих руд (напри-
клад, марганцевих), розвантажувальні грати рекомендується виконувати у вигляді се-
ктора, обмеженого хордами з кутом між ними 120-240°;  

4. футерування і ліфтери циліндрової частини барабана виконувати змінною, 
що криволінійно зменшується від центральної частини до торцевих стінок висоти по 
еліпсоїдному закону; відповідно до характеру зносу кожен елемент може мати жоло-
бчасту Ш-подібну форму з певним співвідношенням розмірів ребер (ліфтерів), яка за-
безпечує зносостійкість і термін служби при мінімальній металоємності і оптималь-
них технологічних параметрах роботи млинів;  

5. кріплення ліфтерів здійснювати глибоким посадочним містом і приляганням 
по всій довжині, а безліфтерне футерування відливати спільно з ліфтерами різної ви-
соти;  

6. розвантажувальні елеватори виконувати з бічними стінками, що мають нахил 
до розвантажувальних грат убік, протилежну обертанню млина;  

7. для забезпечення максимально раннього початку ковзання матеріалу на роз-
вантаження бічні стінки елеватора рекомендується розташовувати по дотичній до 
кола розвантажувальної, втулки, при цьому їх периферійну частину виконувати кри-
волінійною;  

8. розвантажувальний конус виконати циліндро-конічної форми з незначним 
кутом конусності і відкритою більшою і меншою підставою (для можливості радіоі-
зотопного контролю ступеня заповнення барабана);  

9. розвантажувальну втулку виконувати із спеціальним пристроєм для запобі-
гання викиду пульпи при запуску млина;  

10. для млинів одностадіального подрібнення (ММС 70-60 і ін.) обладнати роз-
вантажувальну частину поворотною бутарою спеціальної конструкції. 

2. Впровадження розробок в промисловість.  
Результати досліджень проточної частини барабанних млинів послужили нау-

ковою базою для створення нових конструкцій вузлів проточної частини і їх широкої 
реалізації в промисловість. Так, на Північному ГЗК на млинах ММС 90-ЗОА упрова-
джена нова конструкція футерувань жолобчастої форми з криволінійною формою ро-
бочої поверхні, що дозволяє істотно підвищити зносостійкість і інтенсифікувати рух 
всередині-млинового завантаження. Промисловими випробуваннями встановлено, 
що термін служби нового футерування склав 6000 маш. год. (на 60% вище, ніж ста-
рого), питома витрата 41,25 г/т, питомий знос 18,56 г/т, що на 40% нижче, ніж в старій 
конструкції.  
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На Інгулецькому ГЗК упроваджена розроблена конструкція футерувань жолоб-
частої форми млинів ММС 70-23 з різновисокими ліфтерами, що інтенсифікують рух 
внутрішньомлинового завантаження при мінімальній металоємності. Впровадження 
такої конструкції футерування на всіх 24 млинах РОФ-2 і РОФ-3 ІнГЗК дозволило 
підвищити термін служби, збільшити міжремонтний період, скоротити витрату футе-
рувальної сталі і отримати реальний економічний ефект в сумі 18,2 тис. грн за рік. 

Для найбільшого в наший країні Північного ГЗКа так само розроблені нові кон-
струкції розвантажувальних грат, реалізовані на млинах ММС 90-З0А і МРГ 55×75, 
експлуатованих на РЗФ-2. Грати млина ММС 90-ЗОА виконано комбінованими з се-
кторів з вузькими щілинами шириною 12 мм і секторів з квадратними отворами роз-
міром 65×65 мм (співвідношення 14:14), при цьому отвори розташовані в перифери-
чному поясі грат заввишки 650-850 мм. Ширина щілин грат МРГ 55×75 – 12 мм. Впро-
вадження даної розробки на ПівнГЗКа дозволило інтенсифікувати вивід з млина кон-
диційного по крупності матеріалу, підвищити ефективність роботи подрібнюючого 
відділення збагачувальної фабрики.  

Розвантажувальні грати такої ж конструкції упроваджені так само на млинах 
ММС 70-23, експлуатованих на ЗФ-2 і ЗФ-3 Інгулецького ГЗКа. В результаті підви-
щилася ефективність роботи млинів, що дозволило збільшити випуск концентрату на 
21 тис. тонн на рік.  

Враховуючи перспективність і високу ефективність розробленої конструкції 
розвантажувальних грат комбінованого типу, в промислових умовах Інгулецького 
ГЗК були проведені широкомасштабні дослідження такої конструкції грат з метою 
оптимізації виводу з млина гальки і скрапу і мінімізації його роботи по критерію 
втрати заліза в хвостах.  

На підставі результатів цих досліджень для умов Інгулецького ГЗК запропоно-
вана конструкція грат комбінованого типу із співвідношенням площ живого перетину 
секторів з щілиновидними і квадратними (або круглими) отворами 3:1. Це технічне 
рішення успішно апробовано в промислових умовах і реалізовано на 20-ти млинах 
ММС 70-23 на ІнГЗК. Впровадження цієї розробки дозволило підвищити ефектив-
ність роботи млинів, підвищити масову частку заліза в концентраті на 0,05%. 

Основні закономірності руху матеріалів в проточній частині млина і результати 
експериментальних досліджень цього процесу послужили науковою основою для 
створення принципово нових конструкцій елеваторів, що дозволяють підвищити ефе-
ктивність розвантаження кондиційного по великій матеріалу, усунути внутрішньо-
млинову циркуляцію, підвищити продуктивність, зменшити питому витрату електро-
енергії на подрібнення і, зрештою, істотно підвищити ефективність роботи барабан-
них млинів.  
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Розроблені на цій науковій основі нові технічні рішення реалізовані в новій кон-
струкції розвантажувальних елеваторів млинів самоподрібнення. По технічній доку-
ментації розробленій в інституті Механобрчермет, на Криворізькому ЦРЗ, було орга-
нізовано серійне виробництво запропонованої конструкції елеваторів для млинів 
ММС 90-З0А, експлуатованих на РЗФ-2 Північний ГЗК. Впровадження нової конс-
трукції елеваторів на цих млинах дозволило підвищити ефективність їх роботи, збі-
льшити термін служби розвантажувальних пристроїв в три рази (з 4000 до 12000 год) 
і скоротити простій кожного млина на 56 год. на рік.  

Результати аналітичних і експериментальних досліджень послужили так само 
науковою основою для створення конструкції розвантажувальних елеваторів бара-
банних млинів похилого типу що дозволяють істотно підвищити ефективність роботи 
млина. 

Відмінною особливістю нової конструкції розвантажувальних елеваторів є те, 
що вони виконані V-подібної форми, при цьому бічні стінки елеваторів виконані з 
нахилом до розвантажувальних грат убік протилежно напряму обертання барабана 
млина. В результаті похилого розташування стінок елеваторів вони утворюють жолоб 
V-подібної форми, тому матеріал, що знаходиться в елеваторі, розташований істотно 
нижче за рівень отворів грат, отже, пульпа не має можливості в процесі обертання 
барабана млина виливатися назад в подрібнюючу камеру барабана через отвори роз-
вантажувальних грат. Завдяки цьому усувається внутрішньомлинова циркуляція і 
прискорюється вивід з млина готового продукту, що дозволяє підвищити ефектив-
ність подрібнення, і, отже, питому продуктивність по знов утвореному класу, а також 
понизити питому витрату електроенергії на подрібнення, оскільки виключаються не-
продуктивні витрати електроенергії на переподрібнення вже кондиційного по вели-
чині матеріалу.  

Проведені випробування і впровадження нової конструкції розвантажувальних 
елеваторів млинів МШР-40×50 і МШР-45×50 в промислових умовах збагачувальних 
фабрик ПівнГЗК і НКГЗК.  

Випробуваннями встановлено, що створена конструкція розвантажувальних 
елеваторів дозволяє підвищити питому продуктивність млинів на 5-10% і понизити 
питому витрату електроенергії на подрібнення на 5-11%. Крім того, нова конструкція 
елеваторів має значно меншу металоємність, тому маса комплектів елеваторів млинів 
МШР-40×50 на 3700 кг, а млинів МШР-45×50 на 500 кг менше мас комплектів елева-
торів цих млинів старої конструкції, відповідно і вартість їх менше. Тривалими дос-
лідженнями надійності, характеру і закономірностей зносу нової конструкції розван-
тажувальних елеваторів встановлено, що питомий знос їх склав 0,49 г/т, а термін слу-
жби 20000 год., що на 4500 год. більше, ніж термін служби старої конструкції елева-
торів. 
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Враховуючи високу ефективність створеної конструкції розвантажувальних 
елеваторів вони рекомендовані до широкого впровадження на всіх типах барабанних 
млинів з гратами. Тому така конструкція розвантажувальних елеваторів використана 
при розробці проекту млина самоподрібнення ММС-105-90 з об'ємом барабана 400 м3 
і потужністю приводу до 10000 кВт .  

Крім того, за замовленням Інгулецького ГЗКа інститутом Механобрчермет було 
розроблено технічне завдання, а НКМЗ виготовлені нові універсальні млини МШЦ-
40×75 і МШР-40×75, при створенні яких упроваджені нові конструкції розвантажува-
льних елеваторів і втулки. Ці млини є універсальними, оскільки вони можуть працю-
вати в режимі як рудногалечного так і кульового подрібнення, а принципово нова 
конструкція їх розвантажувальної частини не тільки істотно підвищує ефективність 
їх роботи, але і дозволяє проводити радіоізотопний контроль ступеня заповнення мли-
нів з боку розвантаження. Млини. пройшли промислові випробування на ЗФ № 2 
ІнГЗК. Випробуваннями встановлено, що застосування нових універсальних млинів 
МШР-40×75 (рис. 5, 6) в схемах повного самоподрібнення дозволяє підвищити про-
дуктивність секції на 5,4 т/год., а якість концентрату на 0,05%. Застосування їх в схе-
мах комбінованого подрібнення дозволяє підвищити продуктивність секції на 30 
т/год. 

 
Рис. 5. Нова конструкція розвантажувальної частини універсального барабанного 
млина МШР-40×75: 1 – грати, 2 – розвантажувальний елеватор похилого типу, 3 – 

втулка, 4 – цапфа, 5 – бутара 

Таким чином, результати виконаних аналітичних і експериментальних дослі-
джень послужили науковою базою для створення принципово нової конструкції про-
точної частини барабанного млина, широко реалізованого у виробництві. 
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Рис. 6. Нова конструкція розвантажувальної частини барабанного млина: 1 – розван-

тажувальні грати комбінованого типу; 2 – розвантажувальні елеватори похилого 
типу; 3 – розвантажувальний елеватор коробчатої форми; 4 – розвантажувальна вту-

лка 

Висновки  
1. На основі експериментальних даних розроблені математичні моделі, що опи-

сують механізм руху пульпи в проточній частині барабанного млина і відображають 
фізичну суть і закономірності процесів, що відбуваються в робочій камері млина.  

2. Доведено, що при роботі барабанного млина через недосконалості конструк-
ції його проточної частини значна частина подрібненого матеріалу не розвантажу-
ється з млина, а повертається назад в подрібнюючу камеру барабана, істотно знижу-
ючи ефективність її роботи.  

3. Показано що розвантажувальна частина барабанного млина (грати, елева-
тори, конус) повинна мати конструкцію, що забезпечує проходження з подрібнюва-
льної камери в розвантажувальну максимального об'єму пульпи і що перешкоджає її 
виливанню назад при максимально ранньому початку ковзання матеріалу по розван-
тажувальних елеваторах на розвантаження.  

4. Раціональною є конструкція розвантажувального вузла, яка унеможливлює 
внутрішньомлинову циркуляцію, тобто коли весь матеріал пройшов через грати в ро-
звантажувальні елеватори і вивантажується з млина.  

5. Живий перетин грат, перетин і об'єм розвантажувальних елеваторів повинні 
бути такими, щоб за час руху в пульпі розвантажувальна камера повністю заповни-
лася, в той же час різниця між часом руху сектора в пульпі і необхідним часом його 
заповнення повинна бути мінімальною або рівною нулю.  

6. З використанням розроблених теоретичних передумов і експериментальних 
досліджень запропоновані науково-обґрунтовані конструкції основних вузлів прото-
чної частини млина: розвантажувальні грати комбінованого типу з робочими поверх-
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нями, що самоочищаються; футерування змінної висоти Ш-подібної форми, що змі-
нюється по еліпсоїдному закону; розвантажувальні елеватори похилого типу і з кри-
волінійною робочою поверхнею; розвантажувальний конус циліндро-конічного типу; 
розвантажувальна втулка з пристроєм для запобігання викиду пульпи; поворотні бу-
тари.  

7. Розроблені науково-технічні рішення широко упроваджені у виробництво і 
використовуються машинобудівними заводами країни при створенні комплексів ру-
доподрібнювальних млинів великої одиничної потужності.  

8. Результати виконаних теоретичних і експериментальних досліджень є нау-
ково-технічною основою для створення нового покоління подрібнюючого устатку-
вання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КІНЕТИКИ ДРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ У ВІД-
ЦЕНТРОВО-УДАРНІЙ ДРОБАРЦІ 

Постановка проблеми та стан її дослідження Основним елементом відцентрово-
ударної дробарки (ВУД) є ротор, розташований на вертикальному валу. Ротор забез-
печений розгінними елементами (ребра, лопаті, канали тощо). Матеріал, який підля-
гає дробленню, подається в центральну частину ротора, прискорюється розгінними 
елементами і з високою швидкістю викидається на відбивні поверхні, розташовані на 
периферії камери дроблення, де руйнується при ударі.  

Розглядаючи типи подрібнювачів ударної дії, Х. Ууемис [1] вказує, що тут мо-
жливі три основних механізми руйнування шматка матеріалу. Залежно від конструк-
ції і принципу дії машини, має місце: (а) зіткнення з перешкодою, (b) взаємне зітк-
нення шматків між собою або (с) зіткнення з рухомим робочим елементом. 

Робочий процес роторної або молоткової дробарки протікає, переважно, за ме-
ханізмом (с): відомо, що в цих апаратах дроблення відбувається здебільшого при ко-
нтакті з молотком або билом.  

Основна відмінність ВУД від інших дробарок ударної дії полягає в тому, що акт 
дроблення практично повністю переміщений з обертового робочого органу на пери-
ферійну відбивну поверхню. Ротор при цьому виконує тільки розгінну функцію. 
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Практично траєкторії частинок в робочій камері дробарки можуть бути дуже різні, 
при цьому мають місце всі вищевказані механізми руйнування, але руйнування типу 
(а) – ударом об перешкоду – превалює.  

Техніка і технологія відцентрово-ударного дроблення описана і досліджується 
в ряді робіт [1-9]. 

Так, в роботах [6, 7] розглядаються питання дезінтеграції металургійних шлаків 
в апаратах відцентрово-ударного дроблення. Представлена модель руйнування шма-
тка матеріалу в камері відцентрово-ударної дробарки. Розроблено схему силової вза-
ємодії шматка шлаку і плити камери дробарки з урахуванням розподіленого харак-
теру інерційних навантажень. Встановлено взаємозв'язок конструктивних параметрів 
апарату і технологічних властивостей дробленого матеріалу, отримана залежність 
швидкості шматка матеріалу від його фізико-механічних характеристик. Пропону-
ється вибір оптимальної швидкості обертання прискорювача дробарки. Встановлено, 
що мінімально необхідна для руйнування шматка швидкість обертання прискорювача 
відцентрово- ударної дробарки і фізико-механічні характеристики шлаків пов'язані 
залежністю, до якої входять параметри: межа міцності при стисненні; модуль пруж-
ності; коефіцієнт Пуассона; маса шматка; радіус шматка, а також емпіричний коефі-
цієнт. 

У роботі [8] для моделювання процесів у відцентрово-ударній дробарці засто-
совано метод дискретних елементів (DEM, від англ. Discrete element method) – метод 
розв'язання геомеханічних задач, який іноді називають молекулярною динамікою 
(MD), навіть коли частинки не є молекулами [9, 10]. Автори [8] аналізують різні уда-
рні події між частинками та елементами подрібнювача та між частинками. Процес 
руйнування у відцентрово-ударних подрібнювачах (аналог фрезерування) може бути 
використаний у багатьох промислових секторах для скорочення розмірів частинок. 
Хоча він відомий давно, але вважався неефективним з точки зору споживання енергії 
і його оптимізація залишається дуже складною, в основному завдяки відсутність на-
укового розуміння комплексу механізмів руйнування матеріалу. Показано, що процес 
руйнування у відцентрово-ударних подрібнювачах дуже чутливий до характеру ре-
жиму напружень і швидкості деформації, накладеної на частинки в млині (дробарці). 
Виконано чисельне дослідження дроблення з використанням методу DEM для оцінки 
впливу напруги на результати операції "ударного шліфування". Крім того, одержані 
результати використовуються для встановлення матеріаломісткості апарата в кон-
тексті забезпечення необхідних напруг в робочій зоні руйнування матеріалу. 

У [11, 12] показано, що ударні подрібнювачі належать до найбільш часто засто-
совуваних на сучасних фабриках для тонкого та дрібного дроблення (подрібнення). 
Їх різні механічні конструкції дозволяють враховувати особливості дробимого мате-
ріалу. Типові ВУД включають швидкісні обертові диски, молот. Матеріал утворює 
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осьовий і кільцевий потік. Обертові диски дробарки мають шпильки або леза на кож-
ному диску, які обертаються на високих швидкостях до близько 150 м/с. Цим забез-
печується багаторазовий ударний вплив на дробимий матеріал. Подрібнювач моде-
лювався за допомогою методу ДЕМ, який широко визнаний як придатний інструмент 
для моделювання матеріалів, таких як породи, ґрунти та мінеральні руди [13]. Симу-
ляції були виконані за припущення вакуумного стану середовища та жорстких части-
нок. Разом з тим, огляд і аналіз досліджень і публікацій з тематики відцентрово-уда-
рного дроблення (подрібнення) показує брак досліджень з математичного моделю-
вання кінетики процесу руйнування матеріалу в ударно-відцентрових подрібнювачах, 
що необхідно для їх технологічних розрахунків. 

Мета роботи – розробка математичної моделі для розрахунку кінетичних па-
раметрів руху матеріалу у зоні розгінного ротора відцентрово-ударної дробарки, а та-
кож одержання вихідних даних для розрахунків продуктивності, споживаної потуж-
ності, оцінки зносу розгінних елементів ротора дробарки. 

Основний виклад матеріалу. Феноменологічний аналіз [14] процесу дроблення 
у ВУД дозволяє розділити розглянутий процес на кілька основних під процесів (суб-
процесів), що протікають на робочому органі і в камері дроблення: 

– завантаження матеріалу, що переробляється в завантажувальну зону ротора;  
– переміщення матеріалу в завантажувальній зоні до контакту з розгінними по-

верхнями ("розподіл");  
– переміщення матеріалу в розгінній зоні ротора ("розгін");  
– виліт матеріалу з ротора і політ до контакту з відбивною поверхнею ("політ");  
– руйнування частинок матеріалу на відбивній поверхні ("дроблення");  
– розвантаження продукту. 

Розбиття процесу дроблення в ВУД на вказані підпроцеси обумовлено особли-
востями геометрії робочої камери ВУД і, відповідно, різною природою сил, що впли-
вають на матеріал в кожному випадку. Так, зокрема, завантаження і розвантаження 
ВУД є практично чисто гравітаційними, в той час як субпроцеси "розподілу" і "роз-
гону" відбуваються в інтенсивному відцентровому полі. Основною цільовою функ-
цією при ударному дробленні прийнято вважати швидкість удару, яка обумовлює гра-
нулометричний склад продукту на етапі субпроцесу "дроблення". Завдання оптиміза-
ції для ВУД: досягнення максимальної швидкості вильоту в заданих габаритах, при 
максимальній продуктивності, мінімальній споживаній потужності і мінімальному 
зношуванні робочих поверхонь. Однак, особливістю робочого процесу ВУД є неади-
тивність його вищенаведених субпроцесів. Тому досягнення максимальних значень 
цільових функцій в кожному з них не призводить до досягнення максимуму цільових 
функцій процесу дроблення. Це викликає необхідність пошуку раціональних параме-
трів таких дробарок на основі багатокомпонентної математичної моделі.  
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У цій статті розглядається математична модель субпроцесу "розподілу" техно-
логічного навантаження на робочому органі ВУД. Фізичним змістом даного процесу 
є переміщення матеріалу в завантажувальній зоні до контакту з розгінними поверх-
нями, а саме – розгін частинок дробимого матеріалу по шорсткій поверхні обертового 
диска. При цьому припускається, що рух частинки відбувається без втрати контакту 
з поверхнею розгону. 

1. Основне рівняння і початкові умови.  
Ротор ВУД обертається з постійною кутовою швидкістю ωе (переносна кутова 

швидкість). Введемо пов'язану з диском полярну систему координат з полюсом О1, 
що збігається з віссю обертання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розрахункові схеми швидкостей одиничної частинки: а – в початковий мо-

мент часу (при t = 0); б – при t ≠ 0; в – при t >>0 

Контакт частинок з поверхнею диска відбувається на початковому радіусі ρо 
при початковій радіальній швидкості руху νρ0, початковій коловій (дотичній) швид-
кості абсолютного руху ντо. Рух частинки, яку приймаємо за матеріальну точку, опи-
сується основним рівнянням динаміки: 
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де m – маса частинки, a – вектор її абсолютного прискорення; Fmp = mgk1 – сила 
тертя; k1 – коефіцієнт тертя ковзання між частинкою і розгінним диском; g – приско-
рення вільного падіння. 

Частинка бере участь в складеному русі: разом з диском – переносному, безпо-
середньо по поверхні диска – відносному і щодо землі – абсолютному. Прискорення, 
набуті частинкою в цих рухах, позначимо відповідно: 

 
де ac – прискорення Коріоліса. 

Рух частинки від початкового стану і закінчуючи досить віддаленим у часі мо-
ментом, показано на рис. 1.  

Момент початку руху показаний на рис. 1а (t = 0). Завантажувальна швидкість 
частинки в радіальному напрямку визначає початкову абсолютну радіальну швид-
кість частинки νρ0. Завантажувальна швидкість частинки в коловому напрямку визна-
чає початкову абсолютну колову швидкість частинки ντ0. Ці швидкості відомі за умо-
вами завантаження.  

Переносна початкова швидкість частинки становить: 

 
Відносна швидкість ковзання по диску в цей початковий момент максимальна. 

Відповідно до теореми про складання швидкостей в складеному русі маємо: 

 
В проекціях на радіальний і коловий напрямок з урахуванням  рівняння (5) на-

буває вигляду: 

 
З цієї системи рівнянь визначаємо величину складової початкової відносної 

швидкості руху частинки по диску: 

 
де vrp0– початкова відносна радіальна швидкість частинки; vrτ0– початкова відносна 
колова швидкість частинки. 

Таким чином, всі початкові швидкості точки відомі.  
У наступні моменти часу картина розподілу швидкостей частинки змінюється 

відповідно до рис. 1б, 1в. 

123



Кут α, утворений вектором відносної швидкості vr і радіус-вектором частки, на 
початку руху набуває максимального значення, яке становить: 

 
Далі розглянемо набуті точкою початкові прискорення (рис. 2а). Зміна картини 

прискорень точки в даному процесі показана на рис. 2б. 

 
Рис. 2. Розрахункові схеми прискорень одиничної частинки: а – в початковий 

момент часу (при t = 0); б – при t>>0 

Початкове абсолютне радіальне прискорення становить: 

 
Початкове абсолютне колове прискорення тоді складе: 

 
Початкове переносне прискорення визначається тільки відцентровим приско-

ренням частинки, тому 

 
Модуль вектора початкового прискорення Коріоліса з урахуванням: 

 
складе: 

 
а його складові по радіальному і коловому напрямкам відповідно: 
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Відповідно до теореми про додавання прискорень (теорема Коріоліса) 

 
Або, після перетворень, в проекціях на радіальний і коловий напрямки: 

 
Таким чином, початкові параметри руху частинки повністю визначені. 

2. Рівняння руху 
Переходячи від векторної форми рівняння (3) до проекцій, маємо: 

 

 

 
Система диференціальних рівнянь (16) являє собою шуканий закон руху. Рі-

шення її має певні труднощі через наявність змінної функції кута α в часі [1]. 

3. Рішення рівнянь руху  
Розглянемо процес зміни в часі кута α. Його початкове (найбільше) значення 

становить α0. Далі необхідно зазначити, що в процесі руху і, отже, 
прискорення Коріоліса не може приймати нульове значення. Крім цього, вектор αr не 
може бути направлений проти дії сили тертя, тобто завжди αrτ>0 . Припущення, що α 
= 0 або α → 0 означало б, що αrτ+ αcτ = 0 що неможливо. Звідси випливає, що кут α 
після початку руху починає зменшуватися і через деякий час, досягаючи граничної 
(мінімальної) величини, залишається постійним. У геометричному сенсі це дозволяє 
визначити траєкторію частинок на "розподільній" ділянці ротора ВУД як фрагмент 
логарифмічної спіралі. Це дозволяє перейти до вирішення рівнянь (16) у сталому, по 
зміні кута α, режимі руху. 

Диференціюючи обидва рівняння системи (16) з урахуванням 
Одержимо 

 
При цьому. Тоді 

 
З першого рівняння (18) витікає: 
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Похідна одержаної функції швидкості: 

 
Враховуючи і приводячи до канонічного вигляду, знаходимо 

кінцеву формулу: 

 
Рівняння (21) – лінійне однорідне диференціальне рівняння з постійними кое-

фіцієнтами.  
Опускаючи техніку рішення, наводимо зведення результатів. 

 
 
 

Висновок  
1. Запропонована модель дозволяє визначити кінетичні параметри руху матері-

алу в зоні субпроцесу "розподілу" відцентрово-ударного дроблення. Фізичним зміс-
том даного субпроцесу є переміщення матеріалу в завантажувальній зоні до контакту 
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з розгінними поверхнями, а саме – розгін частинок дробимого матеріалу по шорсткій 
поверхні обертового диска.  

2. Практичне використання результатів включає розрахунок продуктивності і 
компонент споживаної потужності, оцінку зносу розгінних елементів ротора. Зазна-
чені розрахунки є предметом наших наступних досліджень. 
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М.І. СОКУР, д-р техн. наук (Україна, Кременчук, Кременчуцький національний 
університет ім. Михайла Остроградського)  

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ БАРАБАНА РУДОПОМО-
ЛЬНОГО МЛИНА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО РЕСУРСУ 
SolidWorks 

Постановка проблеми та стан її дослідження. Для вивчення напруженого 
стану барабана рудопомольного млина застосовується фізичне і математичне, зок-
рема, комп’ютерне, моделювання. Водночас, фізичне моделювання багатотоннажних 
млинів самоподрібнення (AG) та напівсамоподрібнення (SAG) стикається зі знач-
ними проблемами, обумовленими труднощами в отриманні високоякісних даних для 
промислових обʼєктів, що суттєво ускладнює експеримент [1]. У роботі [2] успішно 
розроблено динамічну модель напівсамоподрібнення руди. Набір звичайних дифере-
нціальних рівнянь було вирішено за допомогою платформи графічного програму-
вання MATLAB / SIMULINK. Модель протестовано та перевірено на продуктивності 
самоподрібнення 1800 т/год в умовах міднорудного комбінату. Для дослідження на-
пруженого стану конструкцій багатотоннажних млинів прийнято використовувати 
імітації навантаження в полі відцентрових сил [3,4]. Актуальність дослідження на-
пруженого стану конструкцій млина показана, зокрема, в роботах [5-9].  

Сучасним продуктивним ресурсом вивчення напруженого стану елементів по-
дрібнювальних та аналогічних апаратів є комп’ютерне моделювання, зокрема, з ви-
користанням програмного ресурсу SolidWorks [10-11]. 

Мета статті – одержання моделей напруженого стану елементів барабана ру-
допомольного млина з використанням програмного ресурсу SolidWorks [12]. 

Виклад основного матеріалу. У нашому досліді моделювалися режими холос-
того ходу барабана рудопомольного млина і номінального режиму при завантаженні 
барабана рудою. При цьому у другому випадку прийнято навантаження на робочу 
зону контакту матеріалу в барабані 1 МПа/м2 . Матеріалом барабана закладено литу 
вуглецеву сталь густиною 7800 кг/м3 , коефіцієнт Пуассона 0,32; границя міцності – 
482,549 МН/м2 , межа текучості 248,2 МПа Спершу нами було отримано 3D-модель 
барабана млина (рис. 1).  

1. Режим холостого ходу млина Для тестування навантажень холостого ходу 
барабана був використаний вбудований в SolidWorks інструмент SolidWorks 
Simulation Statics. В першу чергу модель була зафіксована в районі цапфи, після цього 
була створена сітка моделі, за допомогою якої задача розділяється на прості елементи. 
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Потім модель була навантажена відцентровою силою, яка відповідає швидкості обе-
ртання барабану 11 хв-1 .  

На рис. 2 і 3 наведено параметричні поля напружень барабана рудопомольного 
млина при його холостому ході і різних конфігураціях стінки барабана: рис. 2 – стінка 
прямокутна товщиною 70 мм; рис. 3 – стінка трапецевидна з основами: верхня – 70 
мм, нижня – 200 мм. На рис. 4 наведено епюри напружень Р (r) стінок барабана млина. 

 
Рис. 1. 3D-модель барабана млина 
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Рис. 2. Параметричне поле напружень барабана рудопомольного млина при його хо-
лостому ході. Стінка барабана прямокутна товщиною 70 мм: а – ізометрична проек-

ція барабана; б – вид барабана спереду; в – вид барабана збоку (профіль) 

 

140



 

 
Рис. 3. Параметричне поле напружень барабана рудопомольного млина при його хо-

лостому ході. Стінка барабана трапецевидна з основами: верхня – 70 мм, нижня – 
200 мм: а – ізометрична проекція барабана; б – вид барабана спереду; в – вид бара-

бана збоку (профіль) 

 
Рис. 4. Епюри напружень Р (r) стінок барабана млина: а – прямокутна стінка; б – тра-

пецевидна стінка. По осі абсцис показані точки на радіусі барабана (r) від твірної 
(ліворуч) до цапфи (праворуч) 
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Прокоментуємо одержані результати. Шкала параметричного поля має межі 
0,2303-0,0126 МПа. Виділені більш навантажені ділянки, які відповідають області 
обичайки, а синім – менш навантажені. Незалежно від конфігурації профілю стінки 
барабана (прямокутна чи трапецевидна) спостерігається чітке зростання напружень в 
районі цапфи. При цьому для прямокутного профілю стінки барабана вони досягають 
0,155 МПа, а для трапецевидного 0,09 МПа (рис. 4). Тобто трапецевидний профіль 
стінки барабана забезпечує в 1,7 рази менші механічні напруження в районі цапфи у 
порівнянні з прямокутним профілем стінки. Зазначимо, що крива напружень Р (r) у 
випадку трапецевидного профіля стінки барабана лежить нижче аналогічної кривої 
для барабана з прямокутним профілем стінки. Виключення складає область стінки 
безпосередньо поблизу обичайки – тут для прямокутного профілю стінки максима-
льні напруження складають 0,05 МПа, а для трапецевидної вони дещо більші – 0,073 
МПа.  

Таким чином, слід рекомендувати трапецевидну форму стінки барабана млина 
з потовщенням в області цапфи, так як така конструкція забезпечує зменшення на-
пружень в 1,7 рази. 

2. Режим номінального навантаження млина  
На рис. 6 наведено параметричні поля напружень барабана рудопомольного 

млина при його номінальному навантаженні.  
На рис. 6 наведено епюри напружень Р (r) стінок барабана млина при його но-

мінальному завантаженні.  
Аналіз одержаних результатів полів та епюри механічних напружень в стінці 

барабана рудопомольного млина показує наявність двох зон максимальних значень 
навантажень: перша – в області подрібнюваного рудного тіла (на графіку рис. 6 – лі-
воруч); друга – в околиці цапфи (на графіку рис. 6 – праворуч). Зона мінімальних на-
вантажень розташовується діаметрально протилежно розташуванню подрібнюваного 
рудного тіла.  

При цьому значення напружень суттєво більші від холостого ходу і складають 
в області подрібнюваного рудного тіла – 50-60 МПа, а в області цапфи сягають 40 
МПа. Разом з тим, зони найбільших напружень на цапфі не потрапили в радіальний 
перетин, зображений на рис. 6.  
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Рис. 5. Параметричне поле напружень барабана рудопомольного млина при його но-
мінальному завантаженні. Стінка барабана прямокутна товщиною 70 мм: а – ізомет-
рична проекція барабана; б – вид барабана спереду, на радіусі показані точки заміру 

напружень поданих на рис. 6 
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Рис. 6. Епюри напружень Р(r) стінок барабана рудопомольного млина при його номі-

нальному завантаженні 

 
Рис. 7. Фрагмент параметричного поля напружень стінок барабана рудопомольного 
млина в області цапфи при його номінальному завантаженні. Зона максимальних на-

пружень кількісно оцінюється 72-82,5 Мпа 
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Виходячи з даних полів напружень рис. 5, максимальні напруження на цапфі 
значно більші 40 МПа.  

Для поглибленого аналізу області цапфи ця ділянка виділена нами окремо (рис. 
7). Як показує аналіз зона максимальних напружень вона кількісно оцінюється в 72-
82,5 МПа. 

Висновки  
1.Таким чином, за допомогою програмного ресурсу SolidWorks виконано моде-

лювання напруженого стану барабану, зокрема, його стінок в холостому режимі та 
при номінальному навантаженні.  

2. Одержані параметричні поля та епюри напружень корелюють з експеримен-
тальними даними, одержаними при фізичному моделюванні. Незалежно від конфігу-
рації профілю стінки барабана (прямокутна чи трапецевидна) спостерігається чітке 
зростання напружень в районі цапфи. При цьому трапецевидна форма стінки бара-
бана млина з потовщенням в області цапфи забезпечує зменшення напружень в 1,7 
рази. Зона максимальних напружень при номінальному навантаженні кількісно оці-
нюється 72-82,5 МПа.  

3.Достовірність одержаних результатів дослідження напруженого стану бара-
бана рудопомольного млина підтверджується збіжністю даних математичного та фі-
зичного моделювання. 
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університет ім. Михайла Остроградського)  

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОЦЕСУ РУДОПІ-
ДГОТОВКИ В УМОВАХ РЗФ-1 ПІВНІЧНОГО ГЗК 

Постановка проблеми і стан її дослідження. Основними галузями промисло-
вості України є гірничо-видобувна, хімічна, чорна металургія, машинобудування, 
енергетика, деревообробка, будівельних матеріалів. Ці галузі промисловості відрізня-
ються великою енергоємністю. Це обумовлює актуальність поліпшення викорис-
тання енергоресурсів, забезпечення науково-технічної обґрунтованості норм їхніх ви-
трат, налагодження чіткого контролю за їхнім дотриманням, здійсненням політики 
енергозбереження в усіх галузях промисловості України. 

Розвиток і оптимальне функціонування паливно-енергетичного комплексу 
(ПЕК) країни є найважливішим чинником забезпечення життєдіяльності нашої еко-
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номіки. Рішення задач, що стоять перед ПЕК, може здійснюватися в наступних на-
прямках: розвиток традиційної енергетики, уніфікація джерел імпорту енергоносіїв, 
пошук перспективних нових джерел енергії, впровадження енергозберігаючих захо-
дів і технологій, підвищення ефективності використання енергоресурсів. Найбільш 
перспективним і ефективним напрямком для економіки України є політика енерго-
збереження.  

Сказане вище повною мірою стосується гірничорудної промисловості України, 
зокрема, процесів підготовки залізних руд до плавки. При цьому одними з найбільш 
енергоємних процесів рудопідготовки є збагачування і грудкування корисних копа-
лин. Енергоспоживання збагачувальними і грудкувальними фабриками росте в 
зв’язку з розширенням виробництва, використанням сучасного технологічного обла-
днання, а також підвищенням якості збагачування руд, якого не можна досягти без 
впровадження комплексної системи автоматизації на всіх етапах технологічних ліній 
збагачування і грудкування. Важливим є аналіз, раціональне використання електро-
споживання, науково обґрунтоване нормування, розподіл і прогнозування питомого 
видатку електроенергії в процесах рудопідготовки.  

У технології збагачування руд найбільш енергоємним процесом є дезінтеграція 
(дроблення і подрібнення) руд, частка якого складає понад 60% енерговитрат, які про-
порційні новій відкритій внаслідок руйнування мінеральних зерен, поверхні. Відомо, 
що тільки 5% енергії потрібно на процеси дроблення, а близько 60% – на процеси 
подрібнення [1]. 

Тому перспективною є концепція перерозподілу енерговитрат між процесами 
дроблення і подрібнення, збільшення питомої ваги циклу дроблення в загальному 
процесі дезінтеграції руд. Для цього необхідно зменшити крупність дробленого про-
дукту з 25-30 мм до 10 мм, бо кожний міліметр зниження крупності дробленої руди 
дозволяє на 1,2-1,5% знизити енергоємність і на стільки ж підвищити продуктивність 
наступних операцій рудопідготовки [1-3]. Таку крупність дробленого продукту мо-
жна отримати тільки в апаратах нового типу, найбільш перспективними з яких є дез-
інтегратори відцентрованого типу, в яких реалізується принцип руйнування матері-
алу вільним ударом у полі відцентрових сил. Широке застосування цих апаратів при 
збагаченні руд дозволить істотно знизити енерговитрати в процесах рудопідготовки. 
Існує і багато інших засобів енергозбереження в процесах рудопідготовки, але успі-
шне застосування їх можливе лише в результаті проведення спеціальних досліджень 
енергоспоживання в цій галузі. 

Мета статті – створення і апробація імітаційної моделі електроспоживання в 
процесі збагачення залізних руд в умовах РЗФ-1 Північного ГЗК. 
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Виклад основного матеріалу. Для вирішення комплексу проблем з аналізу та 
пошуку шляхів економії енергоресурсів при оптимізації процесів збагачення нами ро-
зроблена імітаційна модель енергоспоживання, укрупнена блок-схема якої показана 
на рис. 1.  

Ця модель має універсальний характер і призначена для вирішення таких за-
вдань:  

- аналіз впливу факторів на параметри енергоспоживання;  
- вибір шляхів економії електроенергії;  
- обґрунтування оптимальної структури систем керування процесами техноло-

гічної лінії збагачення.  
Модель інтерпретується як ситуаційна модель причинно-наслідкових зв’язків і 

може бути включена до складу АСУТП збагачувальної лінії [4].  
Укрупнено математична модель включає такі блоки програми:  
1) блок аналізу вибору структури моделі;  
2) блок технічних моделей для мети контролю, діагностики та управління;  
3) блок програми логічного допускового контролю і програм ситуаційної діаг-

ностики;  
4) блок програм імітації керуючих впливів;  
5) блок програм адаптивної ідентифікації та вибору оптимальних параметрів 

керування;  
6) блок програм статистичного моделювання і прогнозування.  
Блок аналізу вибору структури моделі призначений для формування конкретної 

моделі залежно від умов роботи імітаційної моделі, яка може функціонувати в дослі-
дницькому і робочому режимах. Робочий режим включає: «порадник», пряме циф-
рове керування, супервізорне керування. В блоці аналізу здійснюється спрощення ви-
хідної моделі структури об’єкта, зображеної у вигляді граф-моделі, вибір мінімальної 
кількості параметрів моделі з програми DIAGN, нормування вихідної і перетворюю-
чої топологічної моделей об’єкта дослідження в залежності від заданих умов і класу 
вирішуваних завдань [5]. 
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Рис. 1. Блок-схема імітаційної моделі енергоспоживання і оптимізації процесу 
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Блок технічних моделей включає в себе моделі основних технологічних проце-
сів – подрібнення, класифікації і магнітної сепарації – як статистичні, так і детермі-
новані, до складу яких входять статична і динамічна моделі, модель САУ і модель 
АСУ. До окремого класу зведені моделі власне енергоспоживання по операціях, по-
будовані на основі обробки даних статистики, отриманих у режимах активних і паси-
вних експериментів.  

Блок програми логічного допускового контролю включає програми координації 
окремих моделей і програми в загальній моделі при імітаційному моделюванні, а в 
режимах керування крім того здійснює порівняння поточних і прогнозованих значень 
параметрів з допусками на них, із врахуванням реальної ситуації та обмеженнями на 
енергоспоживанні [5].  

Блок програми керівних впливів включає підпрограми П, І, ПІ, ПІД законів ке-
рування, програму вибору оптимальної частоти квантування KVANT, програму роз-
рахунку оптимальних налаштувань регуляторів за критерієм максимального ступеня 
стійкості [5].  

Блок програм адаптивної ідентифікації включає програми пасивної (PASS) і ак-
тивної (IDEN, IDENA) ідентифікації, які призначені для оперативної, в темпі з проце-
сом, ідентифікації змінних статистичних і динамічних параметрів об’єкта [5-7].  

Блок програми статистичного моделювання і прогнозування вміщує підпрог-
рами: ідентифікації стохастичної моделі (POSM), попереднього оцінювання парамет-
рів моделі (IDSM), прогнозування (PROGN).  

Блок-схема алгоритму наведена на рис. 2.  
У результаті дослідження були отримані рекомендації зі зниження питомих ви-

трат електроенергії та оптимізації технологічних процесів.  
Комплекс адаптивного керування складається із диспетчерського пункту і до 32 

контрольних пунктів, до кожного з яких може бути підключено до 32 датчиків. Кон-
трольовані пункти можуть бути розширені по входу до 64 датчиків. 

Адаптивна система керування енерговикористанням першочергово розробля-
лась як система керування електроспоживанням у режимі «Порадник енергодиспет-
чера». Налагодження модулів програм здійснювалося на рудозбагачувальній фабриці 
РЗФ-1 Північного ГЗК. Результати роботи програми керування енергоспоживанням 
показані на рис. 3, причому крива 1 являє собою екстрапольоване на 1 годину реко-
мендоване системою керування значення витрат електроенергії, крива 3 – фактичні 
витрати електроенергії, а крива 2 – фактичне значення виробництва концентрату. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритму стохастичного моделювання енергоспоживання 
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Рис. 3. Результати імітаційного моделювання електроспоживання на РЗФ-1 Північ-

ного ГЗК 

З аналізу рис.1 видно, що рекомендовані (розрахункові) рівні енерговитрат до-
бре корелюють з виробництвом концентрату, фактичні ж енерговитрати корелюють 
значно гірше, особливо у нічний час. З того ж рисунка видно, що ранковий та вечірній 
максимуми енерговитрат можуть бути значно знижені. 

Висновки  
1. Використання імітаційної моделі електроспоживання процесу збагачення в 

умовах РЗФ-1 Північного ГЗК показало кореляцію кривих виробництва концентрату 
і розрахункових енерговитрат на збагачення залізної руди.  

2. Запропонована система керування електроспоживанням рудозбагачуваль-
ного виробництва може дати реальний економічний ефект за рахунок зниження ран-
кового та вечірнього максимумів енерговитрат. 
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АНАЛІЗ ЕНЕРГОВИТРАТ У ХВОСТОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ ГІР-
НИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ 

Постановка проблеми і стан її дослідження. Хвостові господарства гірничо-
збагачувальних комбінатів призначені для організованого гідротранспорту і складу-
вання відходів (хвостів) збагачувальних фабрик у спеціально відведені місця (хвосто-
сховища). Сучасні хвостосховища будують із розрахунку роботи ГЗК протягом 5-10 
і більше років, їх периметр досягає 10-15 км, довжина напірних сталевих пульпопро-
водів діаметром 600-1200 мм складає від 0,5 до 9 км, транспортується пульпа з масо-
вою часткою 3-6% твердого землесосами різних марок (20Гр-8Т; 28Гр-8Т; НП-500; 
НП-800 та ін.) [1-3]  
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Усі застосовувані методи розрахунку гідротранспортних установок враховують 
певні умови роботи: діаметр трубопроводу, густину гідросуміші, довжину пульпо-
проводів, шорсткість внутрішньої стінки поверхні трубопроводів, середню крупність 
хвостів і т.д. При цьому для розрахунку гідротранспорту відходів збагачення необ-
хідні такі вихідні дані: річна кількість відходів центральної збагачувальної фабрики 
(ЦЗФ) Qρ, млн. т/рік; відстань транспортування L, м, кількість робочих днів ГТС на 
рік N1, тривалість роботи ГТС на добу t, годин, коефіцієнт використання ГТС у часі 
k1 = 0,93 – 0,98, режим роботи ГТС – робота у три зміни по 8 годин, у тому числі 4 
години ремонту, середня густина породи ρS, кг/м3, насипна густина породи ρн, кг/м3. 
Визначають: масову та обʼємну пропускну здатність ГТС по твердому матеріалу (в 
щільному та насипному стані)[4].  

При вивченні роботи напірного гідротранспорту хвостів ГЗК виявилось, що для 
нормальної роботи системи «землесос-пульпопровід» необхідно змінювати в земле-
сосі робоче колесо залежно від висоти і дальності подачі. Це дає можливість підби-
рати характеристику землесосів до змінної характеристики мережі. Це дозволяє ви-
ключити режими, при яких відбувається зализування труб, зайві витрати електроене-
ргії, зменшуються паразитні потоки всередині землесосів, зменшується гідроабрази-
вний знос, подовжуються строки служби обладнання[5]. 

Мета роботи – зниження енерговитрат у хвостовому господарстві.  
Відповідно до мети роботи визначені такі завдання досліджень:  
– обстеження хвостових господарств ГЗК Кривбасу з метою систематизації об-

ладнання і споруд;  
– вивчення статистичних матеріалів і даних замірів роботи великих енергоспо-

живачів: землесосів 28Гр-8, 28Гр, НП-500, П-800 та аналіз їх роботи.  
а) залежно від місця установки (І чи II підйому. І, II, III і т.д. фундаменту);  
б) залежно від конструктивного виготовлення (сплав СС, корундування шла-

ками, корундом або іншими матеріалами);  
– аналіз витрат електроенергії залежно від висоти і дальності транспортування 

хвостів;  
– узагальнення всіх матеріалів і видача рекомендацій ГЗК з економії енергоре-

сурсів у хвостовому господарстві.  

Методика аналізу енерговитрат у хвостовому господарстві ГЗК. В основу ме-
тодики досліджень покладені методи математичної обробки статистичних даних з ро-
боти хвостових господарств, одержаних з «Листків запитань» і безпосереднім замі-
ром на підприємствах. Перерозрахунок характеристики насоса при обрізанні коліс 
було виконано у відповідності з ГОСТ 9075-75 «Насоси центробіжні грунтові». При 
цьому зміни подачі й напору визначені за залежністю: 
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Споживана потужність визначена за формулою: 

 
При аналізі впливу кількості обертів робочого колеса (n) на характеристику на-

соса використані такі залежності: 

 
Вплив діаметра пульпопровода на роботу землесоса визначався за: 

 

Коефіцієнт однорідності ∆0 визначається: 

 
У таблиці 1. наведена характеристика напірної подачі хвостів по ГЗК Кривбасу 

землесосами 28ГР-8т. 

Аналіз роботи пульпонасосних станцій (ПНС), роботи землесосів, методів під-
вищення надійності їх роботи здійснювався методами збирання статистичних да-
них їх роботи та безпосередніми замірами.  

Основними методами, прийнятими для оцінки експлуатаційної надійності зем-
лесосів 28Гр-8Т є експериментальні дослідження та аналітичні розрахунки із засто-
суванням методів математичної статистики.  

В основу методу покладені такі принципи:  
– хронометражні спостереження за термінами служби землесосів, їх деталей та 

вузлів;  
– вивчення можливих методів регулювання режимами землесосів, попере-

дження відмови, пошкоджень, поломок деталей вузів.  
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Визначення кількості споживаної окремими апаратами електроенергії викону-
валося за допомогою трифазного лічильника. Визначення тиску в гідромережі – ма-
нометрами і вакуумметрами.  

Оскільки робочі колеса зазнають гідроабразивного зносу, витрати електроене-
ргії при подачі в одну і ту саму точку будуть змінюватися. Проведено дослідження у 
промислових умовах впливу гідроабразивного зносу на витрати електроенергії.  

В результаті досліджень визначено енергоємні режими гідротранспорту хвостів 
та їх складування, рекомендовано найбільш економні типорозміри землесосів, напі-
рна мережа до них. 

Таблиця 1 

 
Таким чином, на початковому етапі роботи пульнонасосних станцій (напірного 

гідротранспорту) землесоси не використовують свою напірну характеристику. 

Робота хвостових господарств вітчизняних залізорудних збагачувальних фаб-
рик  

Хвостові господарства фабрик є дорогою ланкою у технологічному ланцюзі 
збагачення руди. Оскільки хвости складають 60-65% від обсягу вихідної руди, то на 
сучасних збагачувальних фабриках, що переробляють у рік десятки мільйонів тонн 
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руди, утворюються сотні мільйонів кубічних метрів пульпи (в середньому 400-600 
млн. м3 на кожному ГЗК).  

Масова частка твердого в пульпі коливається в межах 3-6%, питомі витрати еле-
ктроенергії на гідротранспорт одного кубометра пульпи складає від 0,2 до 0,52 
кВт.год.  

Спочатку хвости в хвостосховища надходять самопливом по залізобетонних ло-
тках. Після того, як самоплив себе вичерпає, переходять на напірний гідротранспорт 
хвостів. Звичайно пульпу відкачують вітчизняними землесосами великої продуктив-
ності 20Гр-8Т, 28Гр-8Т з електродвигунами відповідно 1600 і 3200 кВт. Землесоси 
розташовують групами по 4-12 шт. в одній споруді (пульпонасосній). При переході 
на більш високі відмітки зашламування хвостосховища і більш віддалені місця ски-
дання змушені переходити па відкачку пульпи в два прийоми (1 підйом, 2 підйом і 
т.д.). 

Основне використання енергетичних ресурсів у хвостових господарствах спря-
мовано на гідротранспорт рідких пульп від проммайданчиків до хвостосховища. В 
даний час у нас відсутній параметричний ряд землесосів, які можна було б застосову-
вати в кожному конкретному випадку: при перекачуванні пульп на невелику висоту і 
коротку відстань одні насоси, при перекачуванні на максимальну висоту і довжину – 
інші. Тому практично на всіх комбінатах змонтовано ті самі землесоси 28Гр-8Т з еле-
ктродвигунами 3200 кВт. В одних випадках при значних видаленнях місця скидання 
і при подачі на велику висоту продуктивність цих землесосів падає до мінімуму, що 
природно викликає зниження швидкості руху пульпи в трубах. Коли швидкість зни-
жується нижче критичної в трубах осаджується тверда складова, що приводить іноді 
до повною замулення пульпопроводу. При подачі на коротку відстань і невелику ви-
соту не використовується напірна характеристика землесосів. 

Одним з можливих методів регулювання роботи існуючих землесосів є підбір 
діаметрів робочих коліс і діаметра магістрального пульпопроводу. Монтаж у кож-
ному конкретному випадку необхідного діаметра робочого колеса значно оптимізу-
вало б роботу землесосів і скоротило б непродуктивну витрату електроенергії.  

Аналізуючи роботу згущувачів на вітчизняних ГЗК, а також роботу аналогічних 
апаратів за кордоном виникає нагальна потреба в згущенні вихідних хвостів, що ско-
рочує непродуктивну витрату електроенергії на переміщення мільйонів кубічних ме-
трів пульпи (табл. 2, риc. 1 та 2). 
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Таблиця 2 
Вихід пульпи і необхідні витрати електроенергії на її гідротранспорт по ГЗК 

Кривбасу за період 1989-2005 рр. 

 

158



 
Рис. 1. Залежність об´єму пульпи від проценту твердого компонента і обсягу 

переробки руди 

 

Рис. 2. Залежність виходу пульпи від обсягу переробленої руди і проценту твердого 
компонента 
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Робота хвостових господарств за кордоном  
За кордоном велику увагу приділяють питанням видалення хвостів мокрого ма-

гнітного збагачення. В ряді випадків застосовують спіральні класифікатори (фабрики 
Різерв Майнінг, Міннтак, Атлантік-Сіті, Мінорка, Евелет майнз (США), Сікартса 
(Мексика) або гідросепаратори (Ері Майнінг (США)) [80]. Для виділення грубозер-
нистих пісків використовують гідросепаратори (фабрика Атлантік-Сіті (США)) або 
конуса (фабрики Сікартса, Різерв Майнінг). Тонкі хвости, зливи гідросепараторів і 
конусів, а також зливи інших знешламуючих апаратів направляють у згущувачі діа-
метром від 60 по 137 м: Мінорка – 122, Різерв Майнінг – 120 м, Тілден – 137. Збезво-
днені продукти грохотів і класифікаторів транспортують залізничним або автомобі-
льним транспортом. Згущені продукти згущувачів з масовою часткою твердого 53% 
напірним гідротранспортом подають у хвостосховища. На всіх збагачувальних фаб-
риках повертають в обіг від 75 до 98% оборотної води, у тому числі зливів згущувачів 
– 75%, оборотної води з хвостосховища – 20%. Для більш повного прояснення води в 
пульпу додають спеціальні реагенти. Замив хвостосховищ роблять із плавучих пуль-
попроводів діаметром 600 мм (фабрика Різерв Майнінг). Флотаційні хвости вуглезба-
гачувальної фабрики Мерайн Коллері (Південний Уельс) крупністю менш 0,5 мм кі-
лькістю 20 т/год масовою часткою твердого в пульпі 3% разом з розчином флокулянта 
розподіляються по п'ятьох конусах – згущувачам. Згущені до 60% твердого хвости 
надходять на стрічковий конвеєр і скидаються в буферну ємність. З неї хвости безу-
пинно завантажуються в бетономішалку, куди одночасно дозується цемент у співвід-
ношенні 1:25. Одержувана суміш напіврідкої консистенції похилим конвеєром пода-
ють у відвал териконного типу. Суміш швидко схоплюється і через 48 год стає твер-
дою і крихкою. У ФРН і Австралії для згущення хвостів вуглезбагачувальних фабрик 
широко застосовуються центрифуги. У Японії грубозернисті хвости крупністю 0,3 мм 
реалізуються як самостійний товарний продукт для виробництва легкого бетону; дрі-
бнозернисті хвости із середньою крупністю 0,1 мм після згущення до 40% твердого у 
вигляді пульпи насосами направляються на закладку гірських вироблень; тонкі хво-
сти з крупністю частини 0,03 мм після згущення у вигляді пульпи з масовою часткою 
твердого 50-55% направляються в кар'єри відпрацьованих недіючих рудників. Є при-
клади одержання зневодненого кеку, гранульованого і зміцненого за допомогою спо-
лучного – (3-10%) портландцементу. Після чотири-недільної витримки ця суміш має 
міцність від 2,5·105 до 9,5·105 н/м2. 

В Росії практично на всіх комбінатах відкачують пульпу з дуже низьким вміс-
том твердого. Виключенням є Лебединський ГЗК (РФ), па якому в зв'язку з дефіцитом 
технічної води запроектований і побудований вузол згущення і внутрішньо-фабрич-
ного водообігу. Згущення хвостової пульпи здійснюється на чотирьох згущувачах  
діаметром 50 м з центральним приводом, чотирьох згущувачах діаметром 50 м з пе-
риферичним приводом і двох згущувачах діаметром 100 м. Досягнута масова частка 
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твердого в пісках складає 32%, а в оборотній воді не перевищує 0,5 г/л. Для інтенси-
фікації процесу згущення застосовують поліакриламід (ПАА-8% концентрації) з ви-
тратою 0,6-1 г/м3 вихідної пульпи. Згущені хвости землесосами 12Гр-8Т відкачують 
із хвостосховища, а оборотну воду збирають у резервуари, що окремо розташовані, й 
насосами Д6300/80 подають на збагачувальну фабрику.  

В останні роки для згущення тонких пульп використовують гіпербарфільтри 
(комбінований фільтр, який поєднує дію вакууму і надлишкового тиску). Область їх 
застосування – при фільтруванні тонкодисперсних матеріалів в схемах збагачення ву-
гілля, бокситів, мідних і свинцевих руд та ін. Продуктивність по мінеральному кон-
центрату 140-240 т/год. Якщо при вакуумній фільтрації досягається вологість кеку 
(осаду) 11- 13%, то на цьому ж матеріалі гіпербарфільтри показують результат по во-
логості 8,5-9%. Вміст твердого у фільтраті – 3 г/л. Фірма-виробник – ANDRITZ (Ав-
стрія) [6, 7].  

Ґрунтові насоси, що випускаються за кордоном, охоплюють широке поле подач 
і напорів, що дозволяє задовольнити самі різні запити споживачів[8]. Особливо ве-
лика кількість типорозмірів насосів з діаметром патрубка від 1,5 до 3 дюймів перед-
бачається для покриття області малих подач (починаючи з 3 м3 /год).  

Сфера великих подач (по 15 тис. м3 /год) і малих напорів забезпечується спеці-
альними низьконапірними землесосами. Ґрунтові насоси з аналогічними параметрами 
у вітчизняному стандарті не передбачені, незважаючи на велику потребу в них. Для 
зменшення загальної кількості типорозмірів насосів і розширення діапазону роботи 
одного типорозміру багато фірм рекомендують експлуатувати насоси при різних чи-
слах оборотів і застосовувати обточування робочих коліс по зовнішньому діаметрі. У 
насосних агрегатах застосовується з'єднання валів насоса і двигуна як безпосереднє, 
так і за допомогою пасової передачі, що дозволяє змінювати числа оборотів вала на-
соса в широкому діапазоні. 

Значний інтерес являє досвід західнонімецької фірми «Хумболдт», що випускає 
високонапірні двоступінчасті насоси для перекачування абразивних пульп. Такі на-
соси, незважаючи на їхню складність широко застосовуються в цементній промисло-
вості, їхні напори досягають вод. ст. при подачі 400 м3 /год.  

Американські землесоси підвищених напорів комплектуються електродвигу-
нами великої потужності. Питома потужність, що приходиться на одиницю площі пе-
рерізу напірного патрубка, досягає в окремих землесосів до 160 к.с/дм2 , що значно 
вище, ніж у європейських землесосів відповідних розмірів.  

Серед фахівців немає єдиної точки зору в питанні широкого застосування двох 
корпусних машин. Застосування цілком футерованих землесосів знижує вартість екс-
плуатації на 20%, крім того, знос облицювання не впливає на герметичність і міцність 
корпуса.  
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У Голландії рідко створюються двокорпусні насоси. Можливо, це пояснюється 
більш легкими умовами експлуатації. Поряд з литими конструкціями, у великих ма-
шин широко застосовуються зварені корпуси. Кути лопатей на виході в коліс більшо-
сті американських ґрунтових насосів знаходяться в діапазоні 22-35°, а в деяких зем-
лесосах (наприклад фірми «Комбер») вони осягають 40-60°. Останнім часом помітна 
тенденція до зменшення цього кута до 20-30°. Величина кута лопатей на вході знахо-
диться в межах 16-24°. Однак існує думка, що кути входу можуть досягати 37-40°. 

Висновки  
1. Проаналізовано енерговитрати у хвостових господарствах гірничо-збагачу-

вальних комбінатів, а також в цілому дана характеристика роботи вітчизняних та за-
кордонних хвостових господарств.  

2. На основі обстеження хвостових господарств ГЗК Кривбасу виконано аналіз 
витрат електроенергії залежно від висоти і дальності транспортування відходів.  

3. Одним з можливих методів регулювання роботи існуючих землесосів є підбір 
діаметрів робочих коліс і діаметра магістрального пульпопроводу. Монтаж у кож-
ному конкретному випадку необхідного діаметра робочого колеса значно оптимізу-
вало б роботу землесосів і скоротило б непродуктивну витрату електроенергії.  

4. Аналізуючи роботу згущувачів на вітчизняних ГЗК, а також роботу аналогі-
чних апаратів за кордоном слід констатувати доцільність згущення вихідних хвостів, 
що скорочує непродуктивну витрату електроенергії на переміщення мільйонів кубіч-
них метрів пульпи. 
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ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ ВІДЦЕНТРОВО-УДАРНОЇ 
ДРОБАРКИ ЦД-50 НА ДРОБИЛЬНІЙ ФАБРИЦІ ПІВНІЧНОГО ГІРНИ-
ЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ 

Постановка проблеми. Перспективною науковою стратегією стосовно дроб-
лення залізовмісної руди є зниження крупності дробленого продукту з 25-30 мм до 5-
10, так як кожний міліметр зниження номінальної крупності продуктів циклів дроб-
лення дозволяє на 1,0…1,5% знизити енерговитрати і на стільки ж підвищити проду-
ктивність циклів подрібнення [1]. Таку крупність дробленого продукту можна отри-
мати в дробильних апаратах нового покоління, найбільш перспективними з яких є 
відцентрово-ударні дробарки (дезінтегратори), які реалізують принцип руйнування 
матеріалу ударом в полі відцентрових сил [1-7].  

Разом з тим, автори [8] наголошують, що сьогодні відсутній комплексний мате-
матичний опис, який дозволяє точно прогнозувати продуктивність відцентрово-уда-
рних дробарок. Однією з причин цього є обмежені знання про взаємодію частинок та 
їх рух всередині машини. Суттєвий внесок у вирішення цієї проблеми зроблено в ро-
ботах [9, 10].  
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Продуктивним методом дослідження відцентрово-ударних дробарок сьогодні є 
метод дискретних елементів (DEM) [8, 10, 11]. При цьому для отримання первинної 
емпіричної інформації, а також перевірки адекватності отриманих моделей, верифі-
кації розрахункових даних використовують промисловий експеримент (промислові 
випробовування дробарок) [10].  

У комплексних дослідженнях [12] використано тривимірну модель ротора. За-
вдяки імпорту 3-D моделі в ADAMS для динамічного моделювання імітується процес 
руху матеріалу під час процесу дроблення. Імітаційний аналіз показав, що швидкість 
обертання ротора є важливим чинником, який впливає на якість та ефективність дро-
блення у вертикальній ударній дробарці, але ефект дроблення не завжди зростає, коли 
збільшується швидкість, а висока швидкість посилює знос робочих поверхонь. Діапа-
зон робочих швидкостей ротора становить 1400-1500 хв-1 або 1600-1750 хв-1 . 

В Україні дослідно-експериментальний зразок відцентрово-ударної дробарки 
виготовлений на механічному заводі інституту «Механобрчормет». Відцентрово-уда-
рна дробарка ЦД-50 з регульованим приводом має продуктивність 50- 100 т/год. 

Мета статті – ознайомлення фахівців з результатами випробувань дослідно-
промислового зразка відцентрової дробарки ЦД-50 в промислових умовах Північного 
гірничо-збагачувального комбінату (Криворізький басейн). 

Виклад основного матеріалу. Після монтажу дробарки ЦД-50 була проведена 
підготовка до її випробувань, зокрема, наладка та випробовування на холостому ході 
в три етапи:  

- при частоті обертів до 500 хв-1 протягом 21 год. (3 зміни по 7 годин);  
- до 1000 хв-1 – 21 годину;  
- до 1500 хв-1 21 годину.  
Для проведення попередніх випробовувань виготовлено декілька конструкцій 

роторів, а саме:  
1) ротор напівзакритого типу з литими розгінними ребрами, з листовими реб-

рами , з колосниковими ребрами;  
2) ротор закритого типу з литими розгінними ребрами криволінійної форми.  
Схема установи дробарки ЦД-50 на дробильній фабриці Північного гірничо-

збагачувального комбінату наведена на рис 1. 
Виконані попередні випробовування дробарки під навантаженням для всіх кон-

струкцій роторів, метою яких було встановлення працездатності запропонованих кон-
струкцій. 

При цьому на першому етапі була проведена приробка (обкатка) і налагодження 
дробарки протягом 10 змін (70 годин) при частоті обертів 1000 хв-1 і продуктивності 
40-50 т/год. 
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Рис. 1. Схема установи відцентрової дробарки ЦД-50 на дробильній фабриці Північ-

ного ГЗК 

На другому етапі виконані випробовування дробарки при частоті обертів 1000 
хв-1 і продуктивності 50-60 т/год. 

На третьому етапі виконані випробовування дробарки при зміні частоти обер-
тання ротора в межах 200-1200 хв-1 і продуктивності 50-60 т/год.  

При проведенні випробовувань використовувалась руда поточного видобутку, 
яка надходить на дробильну фабрику з кар’єру.  

Дробилися залізисті кварцити Ганнівського родовища Північного ГЗК крупні-
стю 100-0 мм (після попереднього дроблення в дробарці середнього дроблення КСД). 
Характеристика вихідної руди подана в табл. 1-3. 
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Таблиця 1 

 
Таблиця 2 

 
Таблиця 3 

 
Всі зазначені конструкції роторів в серії попередніх випробовувань показали 

свою працездатність. Для подальших (основних) випробовувань відцентрової дроба-
рки вибраний ротор напівзакритого типу і литими ребрами, який в порівнянні з ін-
шими відрізняється кращою технологічністю виготовлення. 

В процесі проведення основних випробовувань частота обертів ротора зміню-
валась в межах від 250 до 1115 хв-1 (відповідно лінійна швидкість матеріалу з ротора 
дорівнювала від 28,0 до 128 м/с). Продуктивність дробарки при проведенні випробо-
вувань складала 55-85 т/год. Результати випробовувань наведені в таблиці 4. 

Дослідженнями встановлено, що споживана дробаркою потужність зі збільшен-
ням частоти обертів ротора у вказаних вище межах збільшується з 26,0 до 99,0 кВт 
при навантаженні 75-85 т/год, а при холостому ході від 12,0 кВт до 37,0 кВт (рис. 2, 
криві 1, 2).  

Питомі витрати електроенергії (без врахування ступеня дроблення) змінюються 
в межах від 0,37 до 1,16 кВт/год (рис. 2, крива 3).  

Встановлено, що середня крупність дробленого продукту при зміні частоти обе-
ртів ротора зменшується з 18,3 мм до 3,0 мм, а ступінь дроблення зростає з 1 до 7, при 
цьому спостерігається тенденція до зниження кратності дроблення при збільшенні 
продуктивності по вхідному живленню (графіки на рис. 3) 
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Таблиця 4 

 

 
Рис. 2. Залежність енергетичних параметрів роботи дробарки від частоти обертання 
ротора (ПівнГЗК): 1 – потужність, споживана приводом при холостому ході; 2 – по-

тужність, споживана приводом при навантажені; 3 – питомі витрати енергії 
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Рис. 3. Завантаженість технічних показників дроблення від частоти обертів розгін-

ного ротора (ПівнГЗК): 1 – ступень дроблення; 2 – середньозважена крупність дроб-
лення; 

Дослідженнями також встановлено, що максимальний приріст класу крупності 
мінус 5,0 мм складає 62,2%, класу крупності мінус 10,0 мм складає 55,5% (при мак-
симальній частоті обертів ротора 1115 хв-1 і продуктивності 85 т/год).  

Масова частка класів крупності мінус 5,0 мм і мінус 10,0 мм в дробленому про-
дукті склала при цьому відповідно 75-80 % і 90-95% відповідно (рис 4., графіки 2, 1). 

Масова частка класу мінус 1,0 мм в дробленому продукті при тому ж режимі 
роботи дробарки склала 55% (рис. 4, графік 3). При цьому середня крупність дробле-
ного продукту в дослідах склала 3-5 мм (при n = 900-1000 хв-1). 

При проведенні дослідів з ротором напівзакритого типу з колосниковими роз-
гінними ребрами технологічні показники не погіршились і змінились у незначних ме-
жах, що підтверджує працездатність і технологічну доцільність такої конструкції ро-
тора. Тому при відсутності ливарного виробництва така конструкція ротора може 
бути рекомендована до застосування. 

При використаннях ротора закритого типу встановлено, що на холостому ході 
спостерігається збільшення споживаної електродвигуном потужності до 90 кВт при 
1000 хв-1 у зв’язку із збільшенням вентиляційного ефекту і маси ротора. 

У процесі випробувань встановлено конструктивний недолік ротора, а саме 
складності заміни розгінних ребер ротора, це необхідно врахувати при удосконаленні 
його конструкції і розробки удосконалених конструкцій відцентрових дробарок біль-
шої продуктивності. 
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Рис. 4. Залежність крупності дроблення від частоти обертів розгінного ротора: 1 – 
масова частка класу -10,0 мм; 2 – масова частка класу -5,0 мм; 3 – масова частка 

класу -1,0 мм; 

Встановлені також конструктивні недоліки ротора напівзакритого типу з висо-
тою розгінних ребер 62 мм, які не виключають можливості викиду крупних шматків 
матеріалу безпосередньо з розгінного диску, мимо розгінних ребер, що знижує ефек-
тивність дроблення, тому розгінні ребра повинні бути не більше висоти розгінного 
ротора. 

Висновки  
1. Отримані в процесі промислових випробувань технологічні показники ро-

боти відцентрової дробарки ЦД-50 задовольняють вимоги галузі по дробленню маг-
нетитової руди.  

2. Створена інноваційна конструкція відцентрової дробарки ЦД-50 з регульова-
ним приводом дозволяє за рахунок плавної зміни швидкісного режиму отримувати 
необхідні технологічні показники дроблення у залежності від фізико-механічних вла-
стивостей вхідного матеріалу, що дробиться.  

3. Відцентрова дробарка ЦД-50 рекомендується для застосування в стадіях дрі-
бного дроблення дробильних фабрик гірничо-збагачувальних підприємств, а також 
для дроблення інших твердих матеріалів у будівельній та хімічній галузях.  

4. З використанням результатів проведених досліджень рекомендується розро-
бити конструкції відцентрових дробарок більшої потужності – 200-300 т/год для дро-
блення магнетитових кварцитів і будівельних матеріалів із крупністю 100,0 мм до 
крупності 10,0 мм.  
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Напрямками подальших досліджень, зокрема, є моделювання і автоматизація 
відцентрової дробарки ЦД-50 із використанням сучасного методичного апарату [13-
17]. 
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ВІДЦЕНТРОВИЙ ДЕЗИНТЕГРАТОР НА МАГНІТНІЙ ПОДУШЦІ 

Постановка проблеми і стан її вивчення. Дроблення і подрібнення є найбільш 
енергоємними і дорогими процесами у циклі збагачення корисної копалини. Капіта-
льні та експлуатаційні витрати на них складають 50-70% від усіх затрат на збагачення. 
Це актуалізує проблему удосконалення дробильного і подрібнювального обладнання 
[1-3].  

Пошук ефективних способів подрібнення руд сьогодні здійснюється в різних 
напрямках. Зокрема, ведеться пошук адекватних математичних описів процесу руй-
нування руд і визначення енергії, яка для цього потрібна. Так, в роботі [4] досліджено 
співвідношення між енергією подрібнення і розміром одержуваного продукту для ма-
гнетитових руд. Встановлено, що рівняння Ріттінгера задовольняє експерименталь-
ним даним. Водночас, рівняння Бонда не відповідає експериментальним даним і пот-
ребує модифікування. В дослідженні [5] теж виявлена невідповідність між експери-
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ментально встановленою і розрахованою за рівнянням Бонда енергією при руйну-
ванні руди в щоковій дробарці. Проводяться роботи з оптимізації роботи дробарок. 
При цьому критерій оптимальності – зниження споживання енергії та збільшення 
продуктивності. Автори [6] виконали дослідження залежності між швидкістю дефор-
мації, енергією удару, ступенем подрібнення і енергетичною ефективністю процесу 
руйнування мінералів. Для цього досліджувалося руйнування зразків руди при різних 
швидкостях деформації. Інший напрямок досліджень використовує фізико-хімічні 
впливи на саму гірську породу з метою її розміцнення. При цьому використовується 
відомий ефект Ребіндера [7], який проявляється в зниженні міцності і підвищенні кри-
хкості, пластичності твердих тіл, що полегшує їх руйнування, диспергування. 

Тривають дослідження руйнування руди у відцентрованих дезінтеграторах [8]. 
Найбільш перспективними вважаються дробарки інерційного типу (КІД) і дезінтегра-
тори відцентрового типу (ЦД), що реалізують принципи руйнування матеріалу віль-
ним ударом у полі відцентрових сил. Дробарки нового покоління можуть застосову-
ватися як на підприємствах, що споруджуються, так і для модернізації існуючих дро-
бильних фабрик [3, 8, 9].  

Формування мети статті. Широке впровадження у виробництво способу руй-
нування матеріалу вільним ударом в полі відцентрових сил стримувалося низькою 
надійністю і працездатністю апаратів, що реалізовують цей прогресивний спосіб. 
Створення надійних і працездатних апаратів для реалізації цього принципу вимагало 
вирішення двох складних науково-технічних проблем – розробки способів компенса-
ції значних дисбалансів швидкісного обертового ротора відцентрового дезінтегратора 
і зведення до мінімуму абразивного зносу розгінного ротора. Основними причинами 
дисбалансу ротора є нерівномірний знос диска і розгінних ребер і завантаження ма-
теріалу з широким діапазоном крупності частинок.  

Для вирішення зазначених проблем поставлена задача створення демпфуючої 
підвіски розгінного ротора відцентрового дезінтегратора. Ця задача включає, по-пе-
рше, створення теоретичних основ створення принципово нових апаратів відцентро-
вого типу з демпфуючою підвіскою розгінного ротора, по-друге, розробку нових кон-
струкцій відцентрових дезінтеграторів.  

Викладення основного матеріалу. Згідно поставленої задачі цей розділ включає 
теоретичні основи апаратів відцентрового типу з демпфуючою підвіскою і розробку 
технічного рішення конструкції відцентрових дезінтеграторів.  

Теоретичні основи апаратів відцентрового типу з демпфуючою підвіскою.  
Розглянемо питання визначення динамічних навантажень на основні вузли від-

центрового дезінтегратора.  
На діаметрально протилежних частинах розгінного диска відцентрового дезін-

тегратора в процесі подрібнення мінеральної сировини знаходяться шматки різних 
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мас, що інколи відрізняються в десятки разів. Це приводить до виникнення дисбала-
нсу, який можна оцінити за формулою: 

 
де (m1-m2) – різниця мас матеріалу кг; (r1-r2) – різниця відстаней центрів цих мас від 
осі обертання, м.  

Враховуючи, що сили інерції: 

 
Зауважимо, що при високих частотах обертання розгінного ротора (ω=1000-

5000 хв1), виникають величезні сили інерції, що приводять до виникнення коливань 
із значною амплітудою, мм 

 
Ці коливання створюють великі динамічні навантаження на основні вузли від-

центрового дезінтегратора що знижує його працездатність і зрештою приводить до 
руйнування підшипників приводного валу і розгінного ротора апарату.  

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є зменшення до мінімальних значень 
зносового і технологічного дисбалансу і створення демпфуючої підвіски розгінного 
ротора, що дозволяє ефективно компенсувати шкідливі впливи дисбалансу і вібрації.  

На підставі результатів аналітичних і експериментальних досліджень парамет-
рів вібрації основних вузлів дезінтегратора розроблено декілька типів оригінальних і 
високоефективних систем підвісок розгінного ротора відцентрового дезінтегратора: 
гідростатична підвіска, магнітна подушка, підвіски на механічних і еластомерних де-
мпфуючих елементах. Створені конструкції демпфуючих підвісок пройшли випробу-
вання в лабораторіях, напівпромислових і промислових умовах і підтвердили свою 
високу ефективність.  

У даній роботі зроблена спроба побудови нелінійної моделі магнітного підвісу 
роторів відцентрового дезінтегратора з урахуванням експериментальних даних.  

Схема магнітної підвіски представлена на рис. 1. На цьому рисунку зліва пока-
заний позитивний напрям швидкості υ переміщення «підвішеного» тіла 1, суміще-
ного з постійним магнітом. Електромагніт 2 управляється обмоткою, на яку подається 
напруга U. Струм, що протікає через обмотку, позначений через і. Відстань між зави-
слим тілом і електромагнітом позначено через S. 

Праворуч на рис. 1 наведено схему сил, діючих на зважене тіло: РЕМ – сила ство-
рювана електромагнітом 2; Р – вага зважуваного тіла; FIH – сила інерції зваженого 
тіла. 
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Рис. 1. Схема електромагнітного підвісу і схема сил, що діють на зважене тіло 

На експериментальній установці магнітного підвісу ротора дезінтегратора (рис. 
4), виготовленого в інституті Механобрчормет (м. Кривий Ріг) отримані залежності 
сили підйому (відштовхування) від величини струму в обмотці (рис. 2) і від величини 
відстані між електромагнітом і підвішуваним тілом (рис. 3).  

З цих даних виходить, що величина підйомної сили прямо пропорційна квад-
рату струму в обмотці і обернено пропорційна відстані між підвішуваним тілом і еле-
ктромагнітом. 

З урахуванням цього рівняння механічних сил матиме вигляд 

 
де т – маса; β – коефіцієнт пропорційності. 

 
Рис. 2. Залежність сили відштовху-
вання РЕМ від магнітної індукції на 
поверхні полюса при постійному 

повітряному зазорі 

Рис. 3. Залежність сили відштовху-
вання РЕМ від повітряного зазору S 

при АiW=const 

 
Функція sin g(i) враховує зміну знаку РЕМ при зміні напряму струму в обмотці. 
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У електричній частині системи діють наступні величини: е.р.с. самоіндукції, па-
діння напруги на активному опорі обмотки, прикладена напруга і е.р.с., що наво-
диться в обмотці при русі завислого тіла. Остання прямо пропорційна струму в об-
мотці і обернено пропорційна відстані S. Отже, рівняння електромагнітної частини 
системи має вигляд: 

 
де L – індуктивність обмотки; R – активний опір; C – коефіцієнт пропорційності.  

Рівняння (4) перетвориться до вигляду: 

 
де g – прискорення вільного падіння.  

Визначимо параметри одного електромагніту експериментальної установки ви-
ходячи з таких вихідних величин: індукція 600 гс; площа перетину електромагніту 
f=54 см2; кількість витків обмотки W=7000; величина м.р.с 4000iW; опір обмотки 
постійному струму при робочій температурі R =385 см; струм в обмотці 0,571 А; сила 
тяги одного електромагніту 1,5 кг  

Маса підвішуваного тіла т = P/g =0,153 кг.  
Всі параметри (окрім індуктивності) розраховуватимемо, приймаючи за основу 

не м.р.с, а величину струму.  
Величину β визначимо з рівняння (6) без урахування знаку, кг  

 
При розрахунковому струмі 0,571 А і відстані між магнітом і тілом 2 см: 

 
індуктивність, Гн 

 
Електромагнітна постійна часу 

 
Коефіцієнт С, що визначає величину е.р.с. Е, наведену підвішеним тілом, що 

переміщається, в обмотці визначимо з рівняння: 

 
На підставі отриманих даних визначаємо приріст індукції на 1см за 1 сек. при 

середній відстані S=2 см і струмі 0,571 А. 
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Звідки 

 

 
З урахуванням прийнятих позначень рівняння (4), (5), (6) представимо у вигляді 

системи: 

 
Відзначимо наявність особливої точки S=0. Поблизу цієї точки необхідне уточ-

нення математичної моделі підвісу. Фізично це аварійний режим, коли може відбу-
тися зіткнення зважуваного тіла і електромагніту. Для усунення такої можливості 
необхідно передбачити спеціальні заходи.  

Для переходу від безперервної моделі до дискретної необхідно знайти зв'язок 
між сусідніми значеннями величин через заданий інтервал дискретності θ, Для пер-
шого рівняння системи (7) 

 
Враховуючи значення підінтегральної функції постійним на інтервалі (α, θ), от-

римаємо 

 
Діючи аналогічним чином відносно рівнянь системи (7), що залишилися, при-

ходимо до системи різницевих рівнянь 
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Вказані параметри при Θ = 0,005 для експериментальної установки склали 
H0 = 60,14; H1 = 0,061; H2 = 46,1 ; H3 = 0,00244. 

Виберемо наступні одиниці вимірювання 

 
Для практичного використання запропонованої математичної моделі при ро-

зрахунках відцентрових дезінтеграторів розроблений алгоритм розрахунку і про-
грамне забезпечення моделі, що реалізовується на комп’ютері.  

Таким чином розроблені наукові основи створення принципово нових апаратів 
відцентрового типу з демпфуючою підвіскою розгінного ротора для надтонкого дроб-
лення мінеральної сировини і промислових відходів. 

Розробка нових конструкцій відцентрових дезінтеграторів. З використанням 
створеної наукової бази розроблена конструкція дезінтегратора з підвіскою робочого 
органу на магнітній подушці (рис. 2). 

 
Рис. 4. Відцентровий дезінтегратор на магнітній подушці: 1 – корпус; 2– 

кришки; 3 – ротор; 4 – розгінні ребра; 5 – вал ротора; 6 – відбійні плити; 7 – муфта; 
8 – двигун; 9, 10 – постійні магніти і електромагніти магнітної подушки вертикаль-

ного підйому; 11, 12 – магніти; що створюють магнітну подушку горизонтальної 
стабілізації; 13 – вікно для завантаження вихідної сировини; 14 – кожух; 15 – вікно 

для розвантаження подрібненого продукту 

Відцентровий дезінтегратор працює в такий спосіб. Вихідний матеріал по-
дається у вікно 13 і потрапляє на ротор 3 з розгінними ребрами 4. Матеріал розга-
няється і за певної швидкості відкидається на відбійні плити 6, де подрібнюється. Го-
товий продукт потрапляє на кожух 14 і вивантажується через вікна 15.  
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Ротор обертається від двигуна 8 через муфту 7 і вал ротора 5. Ротор 3 через вал 
5 і підшипники опирається на платформу з постійними магнітами 9. Останні розта-
шовані над електромагнітами 10. При подачі напруги на обмотки електромагнітів 10 
створюється електромагнітна подушка вертикального підйому платформи ротора 3. 
Магніти 11-12 створюють магнітну подушку горизонтальної стабілізації.  

Запропонована конструкція дезінтегратора на магнітній подушці вигідно відрі-
зняється від традиційної на гумових і пружинних демпферах тим, що більш ефекти-
вно компенсує дисбаланси ротора від нерівномірного навантаження на нього потоку 
вихідного матеріалу.  

Розробки реалізовані в моделі дезінтегратора, що діє, яка пройшла всебічні ви-
пробування в інституті Механобрчормет. Доведена можливість створення відцентро-
вих дезінтеграторів на магнітній подушці і висока ефективність запропонованого те-
хнічного рішення. Розроблена технічна документація на відцентровий дезінтегратор 
на магнітній подушці, продуктивністю 10 т/год. Розроблені варіанти магнітних поду-
шок з електромагнітними і магнітними полями.  

Науково-технічні розробки по гідростатичній підвісці розгінного ротора реалі-
зовані при створенні відцентрового дезінтегратора продуктивністю 5-10 т/год (ЦД-
0,5; ЦД-10) для дроблення мінеральної сировини крупністю 100-0 мм до крупності 
10-0 мм. 

Висновок  
1. Створена магнітна демпфуюча підвіска розгінного ротора відцентрового дез-

інтегратора. Подані теоретичні викладки щодо функціонування принципово нових 
апаратів відцентрового типу з демпфуючою магнітною підвіскою розгінного ротора. 
Запропонована нова конструкція відцентрових дезінтеграторів.  

2. Виконаний обсяг робіт дозволяє констатувати створення основ для проекту-
вання і виробництва нової конструкції відцентрових дезінтеграторів на магнітній по-
душці. 
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РАЦІОНАЛЬНІ КОМПОНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ВІДДІЛЕНЬ ПОДРІБ-
НЕННЯ РУДОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК 

Постановка проблеми. Проектно-компонувальні рішення виробничих і допомі-
жних цехів істотно впливають на рівень техніко-економічних показників проекту й 
умови експлуатації збагачувальної фабрики. Вони повинні забезпечити найбільш еко-
номічні умови експлуатації фабрики з максимальною механізацією й автоматизацією 
всіх процесів при мінімальних капітальних витратах, а також забезпечити здорові і 
безпечні умови праці. При проектуванні повинні бути дотримані вимоги уніфікації 
будинків і споруд на основі Єдиної модульної системи.  

179



При виборі й компонуванні обладнання з метою одержання найбільш економі-
чного рішення треба приймати мінімальне число окремих машин, потоків і секцій, а 
продуктивність їх – можливо більшою, максимально використовуючи рельєф місце-
вості для самопливного транспорту продуктів найбільшого об’єму. Якщо самоплив 
неможливий, основний потік матеріалу необхідно піднімати на достатню висоту в мі-
німальній кількості місць для того, щоб розгалужений рух потоку йшов через фабрику 
самопливом. 

При виборі основного й допоміжного технологічного обладнання треба 
прагнути до його максимальної уніфікації. Апарати, що виконують однакові техно-
логічні операції, для зручності обслуговування і ремонту доцільно групувати в од-
ному або сусідніх прольотах.  

З метою створення найкращих умов для організації ремонтної служби, поста-
чання запасними частинами, скорочення термінів ремонтних робіт всі апарати по-
винні обслуговуватися вантажопідйомними механізмами.  

Великогабаритне і важке обладнання по можливості варто розташовувати на 
нульових відмітках. У робочих приміщеннях повинна бути забезпечена нормальна 
освітленість денним і штучним світлом. За умовами зручності і безпеки технологіч-
ного й ремонтного обслуговування обладнання розміри проходів встановлюють 
відповідно габаритним розмірам обладнання і його експлуатаційним особливостям. 
Мінімальні розміри проходів повинні прийматися відповідно до вимог Єдиних пра-
вил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і грудкуванні 
руд та концентратів.  

Розгляд і аналіз раціональних компонувальних рішень окремих цехів збагачу-
вальних фабрик є актуальною задачею при проектуванні збагачувальних фабрик.  

Мета – узагальнення досвіду та введення у науковий обіг раціональних компо-
нувальних рішень відділень подрібнення рудозбагачувальної фабрики.  

Виклад основного матеріалу. Залежно від схеми подрібнення, типу і числа мли-
нів у секції (стержневі, кульові, рудно-галькові, рудного самоподрібнення), класифі-
каційного обладнання, грохотів і (в окремих випадках) дробарок, необхідної площі 
для розміщення збагачувальних апаратів (флотаційних машин, сепараторів і т.п.), а 
також рельєфу і ґрунтових умов площадки будівництва збагачувальної фабрики може 
застосовуватися однорядне або дворядне компонування з поперечним, подовжнім або 
змішаним розташуванням млинів.  

Відділення подрібнення, як правило, компонують в одному прольоті шириною 
12 – 36 м, обладнаним мостовим краном вантажопідйомністю 30 – 50 т. Оптимальне 
компонувальне рішення секцій подрібнення і усього відділення подрібнення в цілому 
приймається на основі техніко-економічного порівняння конкуруючих варіантів.  

На рис. 1 показано схеми однорядного компонування млинів у секціях при од-
ностадійному подрібненні. 
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Рис. 1. Схема однорядного компонування млинів у секціях при одностадійному по-
дрібненні: І – бункерний прогін; ІІ – відділення подрібнення; ІІІ – насосна галерея. 1 
– стрічкові конвеєри; 2 – млини; 3 – спіральні класифікатори; 4 – гідроциклони; 5 – 

насоси 

При одностадійному подрібненні осі млинів перпендикулярні осі бункера дріб-
нодробленої руди. Млини працюють у замкненому циклі або зі спіральними класифі-
каторами (рис. 1 а), або з гідроциклонами (рис. 1 б). На розвантажувальній горловині 
млинів передбачені бутари для вловлювання скрапу куль і найбільш крупних класів 
руди. Переваги компонувальних рішень з однорядним розташуванням млинів при од-
ностадійному подрібненні полягають у їхній простоті, невеликій ширині прольоту по-
дрібнення, зручності обслуговування і ремонту. Однак перевагу варто віддати схемі 
з застосуванням гідроциклонів, тому що класифікатори громіздкі і займають багато 
місця в прольоті подрібнення. Схеми зі спіральними класифікаторами сьогодні засто-
совуються рідко і тільки на фабриках малої й середньої продуктивності. На збагачу-
вальних фабриках великої продуктивності застосовуються тільки схеми з гідроцик-
лонами.  

Схема однорядного компонування млинів у секціях при двостадійному подріб-
ненні показана на рис. 2.  

Як і в попередніх схемах однорядного компонування, у розглянутій схемі осі 
млинів також перпендикулярні осі розподільного бункера дрібнодробленої руди. 
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Рис. 2. Схема однорядного компонування млинів у секціях при двостадій-

ному подрібненні: І – бункерний прогін; ІІ – відділення подрібнення; ІІІ – насосна 
галерея. 1 – стрічкові конвеєри; 2 – стержневий млин першої стадії подрібнення; 3 

– кульовий млин другої стадії подрібнення; 4 – гідроциклони; 5 – насоси 

При двостадійному подрібненні звичайно в першій стадії застосовується стер-
жневий млин, який працює у відкритому циклі, а в другій стадії – один або два кульо-
вих млини, які працюють у замкненому циклі з гідроциклонами. При подрібненні тве-
рдих руд у розвантаженні стержневого млина може виявитися багато крупних класів, 
у цьому випадку класифікація виконується за два прийоми: на дугових ситах і далі у 
гідроциклонах.  

При двостадійному подрібненні може виявитися раціональним дворядне розта-
шування млинів (рис. 3).  

Стержневі млини з центральним розвантаженням (МСЦ) застосовують для 
мокрого грубого подрібнення різних матеріалів крупністю до 20 мм (іноді до 40 мм) 
з одержанням подрібненого продукту з максимальною крупністю 0,5-6 мм. Подрібне-
ний продукт виходить одноманітним і рівномірним за крупністю і являє собою ідеа-
льне живлення для кульових млинів. Стержневі млини звичайно працюють у першій 
стадії багатостадійних схем збагачення при направленні подрібненого продукту пер-
шої стадії в цикл збагачення (наприклад, в схемах збагачення магнетитових, 
олов’яних, вольфрамітових руд). Стержневі млини застосовують також у першій ста-
дії подрібнення поліметалічних руд. 
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Рис. 3. Схема дворядного компонування млинів у секціях при двостадійному 
подрібненні: І – бункерний прогін; ІІ – відділення подрібнення; ІІІ – насосна гале-
рея. 1 – стрічкові конвеєри; 2 – стержневі млини першої стадії подрібнення; 3 – ку-

льові млини другої стадії подрібнення; 4 – гідроциклони; 5 – насоси. 

У першій схемі (рис. 3 а) на один стержневий млин першої стадії встановлюють 
два млини другої стадії. При цьому вісь стержневого млина паралельна осі розподіль-
них бункерів, а осі кульових – перпендикулярні. Схеми застосовуються на багатосек-
ційних збагачувальних фабриках. Перевага цієї схеми – компактність.  

Друга схема (рис. 3 б) аналогічна попередній, але в цьому випадку осі всіх мли-
нів перпендикулярні осі розподільного бункера. Недолік схеми – великі вільні площі 
по обидва боки стержневого млина.  
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У третій схемі (рис. 3 в) використане Т-подібне компонування млинів: вісь сте-
ржневого млина перпендикулярна осі розподільних бункерів, а осі кульових – пара-
лельні. Розвантаження всіх млинів повернено до центра вузла для зручності збору ма-
теріалу в зумпф насоса і подачі його в гідроциклон. Для збагачувальних фабрик з од-
нією секцією подрібнення Т-подібне компонування визнане найбільш доцільним.  

Проектно-компонувальні рішення відділень подрібнення з млинами типу «Кас-
кад» включають вузли класифікації, грохочення, подрібнення і, при необхідності, ви-
ділення гальки. Відділення подрібнення з млинами типу «Каскад» при одностадійній 
схемі подрібнення компонують за однорядною поперечною схемою. При двостадій-
ній схемі з подрібненням розвантаження млинів першої стадії в кульових млинах (або 
рудно-галькових) можливо змішане дворядне розташування агрегатів. Найбільш роз-
повсюджений варіант компонування – однорядне розташування млинів обох стадій 
подрібнення в одному прольоті (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема компонування відділення подрібнення з млинами типу «Кас-

кад»: 1 – стрічкові конвеєри; 2 – млин самоподрібнення з бутарою; 3 – грохот ві-
браційний; 4 – конусна дробарка; 5 – кульовий млин; 6 – гідроциклони; 7 – на-

соси 

Млини самоподрібнення завантажуються крупнодробленою рудою зі складу. 
Виключення з головного корпуса бункерів дрібнодробленої руди і створення єдиного 
запасу руди в складі приводить до істотного зниження капітальних витрат на будів-
ництво. Матеріал, що розвантажується з млина, звичайно піддається грохоченню для 
виділення кусків крупніших 10 мм. При необхідності з нього виділяється крупна 
галька, яка використається як молольне середовище при рудно-гальковому подріб-
ненні.  
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Підрешітний продукт грохочення насосами подається на двоступінчасту кла-
сифікацію в гідроциклонах або на дугових ситах і в гідроциклонах. Надрешітний про-
дукт грохочення дробиться в конусній дробарці і повертається в млин. 

Висновки  
У статті узагальнено досвід інституту «Механобрчермет» з проектування зба-

гачувальних фабрик залізних руд для Криворізького басейну. Описано раціональні 
компоновки обладнання при одно- і двостадійному подрібненні руд. Запропоновано 
раціональні проектно-компонувальні рішення відділень подрібнення з млинами типу 
«Каскад», які включають вузли класифікації, грохочення, подрібнення і виділення 
гальки. Запропоновано інноваційну технологічну схему рудопідготовки для техно-
логії збагачення магнетитових руд. 
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Постановка проблеми і стан її вивчення. Розробка теоретичних основ дроб-
лення і подрібнення корисних копалин розглядається науковцями в галузі збагачення 
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корисних копалин як актуальна задача, з огляду на високу енергоємність процесу, 
його багатофакторність і великий ресурс способів і технічних засобів дроблення і 
подрібнення. Крім того, актуальність теоретичного аналізу процесів дезінтеграції 
мінеральної сировини перед основними процесами збагачення обумовлюється їх 
тісним взаємозв’язком, що вимагає комплексного підходу. Розробці наукових основ 
дроблення і подрібнення руд присвячено ряд праць вітчизняних [1-9] і закордонних 
[10-15] вчених.  

Мета статті – одержання аналітичних виразів для визначення продуктивності 
барабанного млина, введення у науковий обіг методики розрахунку продуктивності 
барабанного млина за питомим навантаженням і за ефективністю подрібнення.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі дослідницькі задачі:  
– проаналізувати фактори, що впливають на продуктивність барабанних мли-

нів;  
– викласти методики розрахунку продуктивності барабанного млина за пито-

мим навантаженням і за ефективністю подрібнення.  

Виклад основного матеріалу  

Аналіз факторів, що впливають на продуктивність барабанних млинів. Проду-
ктивність барабанних млинів вимірюється:  

– кількістю тонн подрібненого вихідного матеріалу (т/год., т/добу);  
– кількістю новоутворених поверхонь-тонн за одиницю часу;  
– кількістю тонн новоутвореного розрахункового класу крупності (звичайно – 

0,074 мм) за одиницю часу. Продуктивність млинів визначається багатьма факторами, 
які можна розділити на три групи: 

– технологічні фактори, які залежать від властивостей матеріалу – крупності 
вихідного матеріалу і подрібненого продукту, подрібнюваності руди;  

– конструктивні фактори, які залежать від конструкції млина, його розміру, 
форми футеровки;  

– експлуатаційні фактори, які визначаються умовами роботи млина – відкри-
тий або замкнений цикл, ефективність роботи класифікаційного апарата, заповнення 
млина подрібнювальним середовищем, характеристика крупності, форма, густина і 
твердість подрібнювальних тіл, розрідженість пульпи, число обертів млина.  

Регулюванню при експлуатації піддаються тільки фактори третьої групи, а та-
кож крупність вихідної руди і продукту подрібнення.  

Між продуктивністю млина і подрібнюваністю матеріалу, його крупністю і кру-
пністю подрібненого продукту існує прямо пропорційна залежність. Практикою вста-
новлено, що оптимальна крупність живлення стержневих млинів – 15 – 20 мм, а ку-
льових – 10 – 15 мм (така крупність може бути отримана після тристадіального дроб-

186



лення). Для млинів самоподрібнення крупність живлення – 300 – 500 мм (така круп-
ність може бути отримана після одностадіального дроблення). Чим менше крупність 
вихідного матеріалу і чим крупніше подрібнений продукт, тим вище продуктивність 
млина. Теоретичним підтвердженням цієї залежності є закон Ріттінгера [2]: 

 
де Q – продуктивність млина; δ – густина вихідного матеріалу; D i d – середній розмір 
вихідного і подрібнюваного матеріалу; kn – коефіцієнт пропорційності, який залежить 
від подрібнюваності матеріалу; N – корисна потужність, що споживається млином.  

Якщо позначити через Э = kn/[6δ−1(d−1 − D−1)]  , формула (1) може бути предста-
влена так: 

 
Коефіцієнт пропорційності Э чисельно дорівнює кількості тонн матеріалу, який 

подрібнюється за 1 годину і приходиться на одиницю споживаної потужності, тобто 
він являє собою ефективність подрібнення. Таким чином, при постійних умовах по-
дрібнення матеріалу продуктивність млина пропорційна споживаній корисній поту-
жності. За практичними даними корисна потужність складає 75 – 90 % від загальної 
споживаної потужності [4].  

Між корисною потужністю і геометричними розмірами барабанного млина іс-
нує визначена залежність, яка представлена формулою [4]: 

 
де k – коефіцієнт пропорційності; D і L – діаметр і довжина барабана млина.  

Формула (3) правильна при визначеному і постійному режимах роботи млина. 
При збільшенні довжини кульового млина з решіткою і при роботі його у замкненому 
циклі з класифікатором необхідно знижувати його питому продуктивність. Оптима-
льне циркуляційне навантаження цих млинів при визначеному режимі роботи обер-
нено пропорційне довжині їхнього барабана.  

Якщо підставити значення N з формули (3) у формулу (2) і позначити Эk = с, то 
отримуємо: 

 
Таким чином, при інших рівних умовах продуктивність млина пропорційна ді-

аметру його барабана в степені 2,5 ÷ 2,6 і його довжині. Показник степені D для ку-
льових млинів складає 2,5, а для млинів самоподрібнення 2,6.  

Питома продуктивність, тобто продуктивність, що припадає на одиницю внут-
рішнього об’єму (при а = 4с/π) становить: 

 
тобто питома продуктивність млина пропорційна діаметру його барабана в сту-

пені 0,5 ÷ 0,6.  
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З викладеного витікає, що відношення питомих продуктивностей двох млинів, 
які подрібнюють один й той же матеріал при однаковому режимі роботи, дорівнює 
відношенню їхніх діаметрів в степені 0,5 ÷ 0,6: 

 
Продуктивність млина пропорційна витратам енергії на подрібнення, а витрати 

енергії пов’язані зі ступенем заповнення млина подрібнювальним середовищем. З ро-
стом ступеня заповнення φ млина подрібнювальним середовищем зростає витрата 
енергії на подрібнення і досягає максимуму при ступені заповнення φ = 50 %. Відпо-
відно зростає й продуктивність млина.  

З підвищенням відносної частоти обертання спостерігається підвищення спо-
живаної питомої потужності. Одночасно продуктивність і вихід класу – 0,074 мм в 
розрахунку на 1 кВт·год зростають приблизно так само, як і частота. Однак це спра-
ведливо до деякої межі (для млинів типу «Аерофол» до ψ = 0,95; для млинів типу 
«Каскад» до ψ = 0,85). Якщо у живленні млина самоподрібнення міститься багато 
дріб’язку, його продуктивність знижується, тому що немає достатньої кількості кру-
пних грудок, які могли би подрібнити грудки середньої величини, руда подрібню-
ється дуже повільно і, головним чином, стиранням.  

Оптимальні ступені заповнення млина подрібнювальним середовищем φ і від-
носні частоти обертання барабана ψ, при яких досягаються найбільш високі показ-
ники подрібнення, наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

 
Розрідження пульпи у млині визначає масу або об’єм твердого матеріалу, який 

знаходиться у ньому у кожний даний момент, а також ефективність дії подрібнюва-
льних тіл. Загальний об’єм пульпи у млині приблизно постійний, тому зі збільшенням 
вмісту у пульпі води вміст твердого зменшується, і навпаки. При меншому вмісті води 
густина пульпи збільшується і, отже, подрібнювальні тіла при русі у більш густому 
середовищі будуть мати меншу силу удару.  

Вміст води у пульпі визначає її текучість і здатність проходження через млин. 
При вмісті води близько 20 % матеріал достатньо вільно проходить через млин[16]. 
Чим більше густина пульпи, тим більше крупних частинок досягає розвантажуваль-
ного кінця млина. У млинах з центральним розвантаженням цей крупний матеріал іде 
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у розвантаження і вміст крупного класу у продукті подрібнення збільшується. У мли-
нах з решіткою густа пульпа, яка містить крупні частинки затримується решіткою і 
збільшення вмісту крупного класу у розвантаженні млина не спостерігається. При ве-
ликих розрідженнях пульпи матеріал швидше проходить млин з решіткою, що приво-
дить до укрупнення продукту подрібнення. У млинах з центральним розвантаженням 
великі розрідження, навпаки, спричиняють збільшення вмісту дрібних класів у подрі-
бненому продукті.  

Продуктивність млина тим вище, чим вище ефективність класифікації. Низька 
ефективність класифікації особливо негативно впливає на роботу млина при малих 
циркуляційних навантаженнях. Підвищення ефективності класифікації визначає зме-
ншення кількості переподрібненого матеріалу. Збільшення швидкості проходження 
матеріалу через млин, що спостерігається при зростанні циркуляційного наванта-
ження, сприяє підвищенню ефективності роботи подрібнювального середовища, зме-
ншенню ступеня переподрібнення і підвищенню продуктивності млина.  

Вплив конструкції млинів і форми футеровки на їхню продуктивність встанов-
лений на основі практичних даних. Млини, які працюють з низьким рівнем пульпи, 
мають продуктивність дещо більшу, ніж млини з високим рівнем пульпи. Так, про-
дуктивність млинів з решіткою приблизно на 15 % вище продуктивності млинів з цен-
тральним розвантаженням. Цей факт пояснюється тим, що при низькому рівні пульпи 
елементи подрібнювального середовища діють більш ефективно. Продуктивність 
млинів з гладкою футеровкою менше, ніж млинів з ребристою футеровкою.  

Всі зазначені особливості суттєво впливають на розрахунок продуктивності 
млина і повинні знаходити своє відображення в аналітичних та емпірико-аналітичних 
розрахункових формулах. 

Розрахунок продуктивності барабанних млинів. Продуктивність барабанних 
млинів в сучасній практиці розраховують за методом подібності, виходячи з практич-
них даних роботи млинів на подібній сировині при режимах, близьких до оптималь-
ного. Розрахунок роблять за питомою продуктивністю або за ефективністю подріб-
нення. При розрахунку враховують відмінності в подрібнюваності, крупності вихід-
ного і подрібненого продуктів, розмірах млинів і способі їхнього розвантаження.  

Розрахунок продуктивності млина за питомим навантаженням. За цим мето-
дом необхідно спершу експериментально визначити питому продуктивність еталон-
ного млина за новоутвореним розрахунковим класом (як правило, клас крупності – 
0,074 мм). Питома продуктивність проектованого млина за новоутвореним розрахун-
ковим класом визначається за формулою [16]: 
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де q – питома продуктивність проектованого млина за новоутвореним розрахунковим 
класом, т/год·м3; qе – питома продуктивність еталонного млина за новоутвореним ро-
зрахунковим класом, т/год·м3; kп – коефіцієнт, що враховує відмінності в подрібню-
ваності проектованої до переробки руди і руди, що переробляється; kk – коефіцієнт, 
що враховує розбіжності в крупності вихідного і кінцевого продуктів на діючій та 
проектованій фабриках; kТ – коефіцієнт, що враховує розбіжності в типі проектова-
ного і працюючого млинів; kφ – коефіцієнт, що враховує розходження в об’ємному 
заповненні проектованого і працюючого млинів подрібнювальним середовищем; kψ – 
коефіцієнт, що враховує розходження в частоті обертання проектованого і працюю-
чого млинів; kL – коефіцієнт, що враховує розходження в довжині барабанів проекто-
ваного і працюючого млинів; kD – коефіцієнт, що враховує розбіжності в діаметрах 
барабанів проектованого і працюючого млинів. 

Коефіцієнт подрібнюваності руди kп визначають експериментально у процесі 
досліджень проектованої руди на подрібнюваність. Звичайно kп > 1, якщо проектована 
для переробки руда має меншу міцність від еталонної, і kп < 1, якщо проектована для 
переробки руда має більшу міцність від еталонної. Якщо міцність проектованої для 
переробки руди і еталонної однакова, то коефіцієнт подрібнюваності kп = 1 [4] . 

Коефіцієнт крупності руди kk визначається співвідношенням відносної проду-
ктивності проектованого і еталонного млинів: 

 
де m – відносна продуктивність проектованого млина за новоутвореним розрахунко-
вим класом при заданій крупності вихідного і кінцевого продуктів; mе – те ж для ета-
лонного млина.  

Відносну продуктивність млини приймають відповідно до даних табл. 2. 
Таблиця 2 

 
Коефіцієнт типу млина kТ (табл. 3) враховується, якщо тип розвантаження про-

ектованого млина відрізняється від еталонного. 
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Таблиця 3 

 
Коефіцієнт частоти обертання барабана kψ вводять при розбіжності між часто-

тами обертання проектованого ψ і еталонного ψе млинів (табл. 4): 

 
Таблиця 4 

 

 
Коефіцієнт заповнення подрібнювальним середовищем kφ запроваджується при 

розбіжності в ступені заповнення проектованого φ й еталонного φе млинів подрібню-
вальними тілами (максимальний ступінь заповнення – табл. 5): 

Таблиця 5 

 
Середня насипна густина середовища при розрахунках приймається для куль 

4,6 т/м3, для стержнів 6,6 т/м3.  
Коефіцієнт довжини млина kL визначають за формулою: 

 
де L і Lе – довжина проектованого і еталонного млинів, м.  

Коефіцієнт діаметра млина kD визначають за формулою: 

 
де D і Dе – діаметри проектованого і еталонного млинів, м; t і tе – товщина футеровки 
проектованого і еталонного млинів: 

 
Продуктивність млина по вихідній руді: 
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де V – номінальний об’єм барабана проектованого млина, м3; q – питома продуктив-
ність проектованого млина за новоутвореним розрахунковим класом, т/год·м3; βв і βк– 
вміст розрахункового класу крупності відповідно у вихідному живленні і готовому 
кінцевому продукті, частки од.  

Визначивши продуктивність млинів декількох типорозмірів, необхідно зробити 
їхнє порівняння і вибрати варіант найменш метало- і енергоємний. Практично у всіх 
випадках доцільний перехід від використання млинів меншого об’єму до більшого. 

Викладену методику розрахунку за питомим навантаженням рекомендується 
використовувати для визначення продуктивності барабанних млинів зі сталевими по-
дрібнювальними тілами.  

Розрахунок продуктивності млина за ефективністю подрібнення  
Ця методика використовується при розрахунку продуктивності млинів самопо-

дрібнення. Ефективність подрібнення для проектованого млина розраховують за фо-
рмулою [15]: 

 
де e – ефективність подрібнення проектованого млина за новоутвореним розрахунко-
вим класом, т/кВт·год; eе – ефективність подрібнення еталонного млина за новоутво-
реним розрахунковим класом, т/кВт·год; kn і kk – коефіцієнти подрібнюваності і кру-
пності, обумовлені так само, як і при розрахунку млина за питомою продуктивністю.  

Коефіцієнти, що враховують розміри і тип млина, у формулу не включені, тому 
що ці фактори мало впливають на ефективність подрібнення.  

Продуктивність млина по вихідній руді визначається за формулою: 

 
де N – установлена потужність електродвигуна млина, кВт; η – коефіцієнт викорис-
тання потужності електродвигуна (η = 0,85– 0,90); інші позначення ті ж самі.  

Вибір варіанта установлення млинів здійснюється так само, як і при викорис-
танні попередньої методики.  

Висновки  
1. Проаналізовані фактори, що впливають на продуктивність барабанних мли-

нів, запропонована їх класифікація і виділені найбільш значимі чинники, які надалі 
використані в методиках розрахунку продуктивності барабанного млина.  

2. Викладені методики розрахунку продуктивності барабанного млина за пито-
мим навантаженням і за ефективністю подрібнення. 
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ВІДЦЕНТРОВИЙ ДЕЗІНТЕГРАТОР З ГІДРОСТАТИЧНОЮ ПІДВІСКОЮ 
РОЗГІННОГО РОТОРА 

Вступ. У 1990-х роках в Україні розроблена оригінальна конструкція відцент-
рового дезінтегратора ЦД-10 з гідростатичною підвіскою розгінного ротора. Таке на-
уково-технічне рішення дозволяє суттєво зменшити дисбаланс ротора, вібрації при 
роботі дезінтегратора і збільшити його надійність, строк служби.  

Розроблена конструкція відцентрового дезінтегратора рекомендована до засто-
сування в якості дробарки дрібного дроблення при переробці руд чорних і кольорових 
металів, будівельних матеріалів і іншої мінеральної сировини.  

Відцентровий дезінтегратор ЦД-10 впроваджений на дробильній фабриці інсти-
туту Механобрчормет і використовувався як дробарка дрібного дроблення при дроб-
ленні руд, будівельних матеріалів (вапняку, пісковика, крейди, клінкеру) і іншої мі-
неральної сировини. Було організовано промислове виробництво дезінтегратора ЦД-
10 на механічному заводі інституту Механобрчормет, виготовлено 4 апарати на замо-
влення НПВО "Київінновація".  

Разом з тим, політико-економічна ситуація 1990-2000 рр. привела до реоргані-
зації багатьох структур, зокрема розробника дробарки ЦД-10 «Механобрчормету». 
Це призупинило її дослідження і впровадження. Разом з тим, експериментальний зра-
зок відцентрової дробарки ЦД – 10 продуктивністю 5-10 т/год. не має аналогів в Ук-
раїні і за кордоном[1-15], захищений патентом України [16].  
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Мета статті – введення у науковий обіг дослідницької інформації щодо ре-
зультатів випробування дробарки ЦД-10 для дроблення магнетитових руд, будівель-
них матеріалів і промислових відходів (пластин феритових магнітів).  

Виклад основного матеріалу. Зупинимося спершу на особливостях конструкції 
дезінтегратора ЦД-10, а потім на результатах її випробовування на різних матеріалах. 

Особливості конструкції дробарки  
Схема відцентрової дробарки з гідростатичною підвіскою ротора ЦД-10 приве-

дена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема відцентрової дробарки ЦД-10 з гідростатичною підвіскою ротора: 1 – 

циліндричний корпус; 2 – кришка з приймальні лійкою; 3 – ротор; 4 – розгінний 
диск; 5 – ребро; 6 – відбивні плити; 7 – вертикальний вал; 8 – муфта; 9 – електродви-
гун; 10 – поплавок; 11 – підвіска ротора; 12 – внутрішній борт ванни; 13 – зовнішній 

борт ванни;14 – конічна кришка; 15 – розвантажувальний бункер 

Експериментальний зразок відцентрової дробарки містить циліндричний кор-
пус 1, закритий зверху кришкою з приймальні лійкою 2 і забезпечений в нижній час-
тині розвантажувальними бункерами 15. По периферії кришки корпусу 1 розташовані 
відбивні плити 6, які встановлені під кутом до радіусу 4 і обмежують обсяг камери 
дроблення. У центрі камери дроблення розташований ротор 3 із розгінним диском 4 і 
ребрами 5, встановлений на вертикальному валу 7. Вал приводиться в обертання від 
електродвигуна 9 через пелюсткову муфту 8. 

Особливістю даної конструкції є гідростатичний вузол підвіски ротора, викона-
ний у вигляді кільцевої ванни 11, заповненої водою, встановлений в нижній частині 
корпусу і розташованого в ній кільцевого поплавка 10, змонтованого на валу 7 за до-
помогою підшипників.  

З метою запобігання витоку рідини з ванни в процесі роботи, внутрішній борт 
13 ванни 11 виконаний більш високим, ніж зовнішній борт 13. Поплавок 10 забезпе-
чений конічною кришкою 14.  
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При роботі дробарки ротор 3 приводиться в обертання від електродвигуна 9 за 
допомогою муфти 8 і вала 7. Матеріал надходить через приймальню воронку 2 на 
розгінний диск 4 і ребро 5, прискорюється і з високою швидкістю викидається на від-
бивні плити 6, де дробиться, падає на конічну кришку 14 і вивантажується з дробарки 
через розвантажувальні бункери 15.  

Осьові і радіальні сили від нерівномірного завантаження ротора врівноважу-
ються моментом остійності поплавка і прецесійний моментом ротора.  

У приводі дробарки застосований асинхронний двигун з короткозамкненим ро-
тором. Регулювання частоти обертання здійснюється за допомогою тиристорного пе-
ретворювача частоти. 

 
Випробування відцентрової дробарки при дробленні різних матеріалів  
Випробування дробарки ЦД – 10 проведено в різних режимах дроблення маг-

нетитових кварцитів розміром 100 – 0,50 – 0 (мм) (табл. 1).  
Випробуваннями по дробленню магнетитових кварцитів встановлено, що при 

частоті обертання ротора 1500 хв-1 і крупності вихідного живлення 100 – 0 мм круп-
ність дробленого продукту становить 91-97% класу мінус 10 мм і 74- 86% класу мінус 
5 мм, а ступінь дроблення склала 10.  

Встановлено залежність технологічних показників дробарки від швидкісного 
режиму її роботи (рис. 2.) 

При крупності живлення 50-0 мм масова частка класу мінус 10 мм в подрібне-
ному продукті становить 90%, класу мінус 5 мм – 73%, а ступінь дроблення становить 
3,5 при питомій витраті електроенергії 3,0 – 4,8 кВт. год / т. 
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Рис. 2. Залежність приросту масової частки γ, % новостворених класів мінус 5мм 

(1) і мінус 10мм (2), ступеня дроблення Сдр (3) і середньозваженої крупності проду-
ктів дроблення d (4) від частоти обертання ротора n, хв-1 і швидкості вильоту мате-

ріалу, м/с 

В процесі випробувань встановлені залежності споживаної потужності від час-
тоти обертання розгінного ротора при різних режимах роботи відцентрової дробарки 
(рис. 3.). Показана можливість регулювання крупності дробленого продукту зміною 
частотних характеристик роботи дробарки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Залежність споживаної потужності Р(кВт) від частоти обертання n (хв-1) дро-

барки ЦД-10: 1 – потужність холостого ходу; 2 –потужність при продуктивності 
дробарки 8 т/год. 
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Таким чином, розроблена нова конструкція відцентрової дробарки може бути 
рекомендована до застосування для дрібного дроблення магнетитових залізних руд і 
іншої мінеральної сировини.  

Проведено всебічні дослідження по застосуванню відцентрових дезінтеграторів 
для дроблення різних будівельних матеріалів (клінкеру, пісковика, вапняку).  

Випробуваннями по дробленню окремих будівельних матеріалів в дезінтегра-
торі відцентрового типу встановлена можливість його застосування в будівельній га-
лузі. 

Таблиця 1 

 
При дробленні клінкеру розміром 100-0 мм крупність дробленого продукту 

склала 93-95% класу мінус 5 мм і 98-89% класу мінус 10 мм. При питомій витраті 
електроенергії 2,6 кВт. год / т.  

Випробуваннями по дробленню пісковика встановлено, що при крупності вихі-
дного живлення 100-0 мм крупність дробленого продукту становить 80-90% класу мі-
нус 5 мм і 91-97% класу мінус 10 мм.  

При дробленні вапняку такої ж крупності готовий продукт склав 100% класу 
мінус 5 мм.  

Дроблення суміші вапняку і пісковику дозволяє отримати рівномірну суміш цих 
матеріалів крупністю 98% класу мінус 5 мм і 99% класу мінус 10 мм.  

Дезінтегратори відцентрового типу рекомендуються до застосування в будіве-
льній індустрії як високоефективні апарати для дроблення будівельних матеріалів до 
крупності 5-10 мм, а при спеціальному виконанні і до меншої крупності (на вимогу 
замовника). 
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Виходячи з отриманих результатів з випробувань подрібнюваності магнетито-
вих руд і будівельних матеріалів, проведені дослідження по застосуванню нової кон-
струкції дезінтегратора для переробки промислових відходів (пластин феритових ма-
гнітів).  

При заміні магнітних систем сепараторів виникає необхідність в переробці 
дуже цінних відходів – пластин фериту барію розміром 84х64х16 мм. Через свою пло-
ску форму пластини не ефективно дробляться в конусних дробарках, так як "прова-
люються" в щілину між конусами.  

Випробування подрібнюваності пластин фериту проводилися при продуктив-
ності дезінтегратора рівній 8,7 т/год, частотою обертання розгінного ротора 1500 хв-1 

швидкості вильоту частинок з ротора дорівнює 135 м/с. 
Як випливає з аналізу результатів випробувань, при дробленні вихідного мате-

ріалу в одну стадію отримано продукт, що містить в середньому 89% класу мінус 10,0 
мм і 79% класу мінус 5,0 мм.  

Встановлено, що середньозважена крупність продуктів дроблення дорівнює 4,4 
мм. Споживана приводом дезінтегратора потужність дорівнює 26,2 кВт, а питома ви-
трата електроенергії склала 3,01 кВт • год/т вихідної руди. Слід зазначити, що при 
дробленні феромагнітів барію в одну стадію отримана дуже висока ступінь скоро-
чення крупності матеріалу – близько 12,5. Це говорить про ефективність застосування 
дезінтегратора відцентрового типу для дроблення пластин феромагнітів барію.  

Випробуваннями встановлено, що при повторному подрібненні отриманого 
продукту середньозважена крупність матеріалу зменшилася з 4,4 до 2,4 мм, а ступінь 
дроблення відповідно на 1,8. Але при цьому масова частка класу мінус 5,0 мм – з 78% 
до 92%, тобто на 13%. Споживана потужність залишилася на тому ж рівні (27,1 кВт), 
а питома витрата електроенергії склала 1,68 кВт • год/т.  

Розроблений дезинтегратор відцентрового типу може бути рекомендований для 
дроблення зазначеного вище матеріалу, а також інших відходів металургійного виро-
бництва.  

Виходячи з достатньої працездатності і надійності створеної конструкції відце-
нтрової дробарки з гідростатичною підвіскою розгінного ротора, а також з огляду на 
її високу технологічну ефективність при дробленні руд, відходів, будівельних мате-
ріалів і іншої мінеральної сировини, вона впроваджена в технологічному ланцюжку 
дробильного відділення дослідної збагачувальної фабрики МЕХАНОБРЧОРМЕТУ. 
Дробарка використовувалася при дробленні руд і будівельних матеріалів, а також при 
випробуванні на дробимість різної мінеральної сировини.  

З огляду на велику потребу промисловості України в апаратах подібного типу, 
на механічному заводу в Механобрчормета було організовано промислове виробниц-
тво відцентрових дезінтеграторів з гідростатичною підвіскою розгінного ротора. 
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Висновки  
1. Таким чином, в Україні створена наукова база і розроблена конструкція дез-

інтегратора відцентрового типу з гідростатичною підвіскою розгінного ротора.  
2. Проведені всебічні випробування дезінтегратора підтвердили його достатню 

працездатність і надійність. Встановлено високу ефективність застосування розроб-
леної конструкції дезінтегратора для дроблення магнетитових руд, будівельних мате-
ріалів і промислових відходів (пластин феритових магнітів). 
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УДК 332:504  

М.І. СОКУР, В.М. ШМАНДІЙ, В.С.БІЛЕЦЬКИЙ, О.В. ХАРЛАМОВА  

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ ЯК ДЖЕРЕЛО 
ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

1.1. Економічні аспекти забезпечення екологічної безпеки  

Людство є однією із найважливіших складових частин біосфери. Для свого ро-
звитку воно все у більшій мірі використовує природні ресурси. Але вони не безмежні. 
У зв’язку з цим виникає необхідність дбайливого відношення до природних ресурсів, 
їх охорони та раціонального використання. Тільки ретельним відношенням до приро-
дних ресурсів біосфера може забезпечити необхідні умови для життя людей.  

Це означає, що нова економічна, політична та екологічна ситуація, яка склалась 
на Україні, вимагає перегляду пріоритетів розвитку держави, оскільки, незважаючи 
на спад виробництва, серед європейських держав, вона має найбільший інтегральний 
показник антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище практи-
чно по всій території. Офіційно визнаний міжнародний статус нашої держави щодо її 
екологічного стану та рівня забруднення довкілля визначається як зона “екологічного 
лиха”.  

Особлива відповідальність у справі забезпечення екологічної безпеки поклада-
ється на інженерно-технічні кадри, які повинні впроваджувати сучасну техніку та 
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нову технологію виробництва з урахуванням збереження навколишнього середо-
вища, повного комплексного використання неживої природи та забезпечення розши-
реного відтворення живої природи.  

Виходячи з цього, виникає складна проблема гармонійного поєднання приско-
рення темпів росту ринкового економічного розвитку з необхідністю інженерно-тех-
нічного переозброєння підприємства, які забезпечували б умову госпрозрахункового 
використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.  

Проте, незважаючи на удосконалення інженерних методів управління екологі-
чною безпекою та природокористування, підприємства не будуть їх використовувати, 
якщо це не буде їм вигідно. Це впливає з того, що власна природоохоронна діяльність 
не дає прибутку підприємствам, за винятком утилізації відходів, які одержані внаслі-
док процесуочищення стічних вод і газів, що викидаються в атмосферу. Більшість 
уловлених речовин є цінною сировиною (сірка, пил кольорових металів та ін.) і мо-
жуть бути використані при виробництві продукції, забезпечуючи приріст додаткового 
прибутку. Проте обладнання для улову цих речовин та підготовка його для подаль-
шого використання потребує витрат щодо придбання, монтажу та експлуатації, які 
«з’їдають» прибуток від реалізації виготовленої продукції.  

Наступною причиною відсутності зацікавленості підприємств у забезпеченні 
екологічної безпеки є розходження в часі забруднення або заподіяні шкоди довкіллю 
в іншій формі з моменту настання відшкодування збитку. Наприклад, надмірний ви-
лов риби або надмірна вирубка лісу більш за все відбивається на економіці галузей у 
майбутньому, хоча у поточному часі навіть можуть забезпечити прибуток. Забруд-
нення повітря, води, продуктів харчування, може негативно відзначитись на стані здо-
ров’я людей через декілька років або десятиріч. Люди схильні турбуватися більше 
про сьогодення , ніж про майбутнє, не замислюючись над тим , що усунення збитків 
у майбутньому перевищуватимуть прибуток, який одержаний шляхом порушення за-
конів економічної екології. Це явище називається принципом віддаленості подій.  

Ще однією з причин того, що промислові підприємства не зацікавлені реалізо-
вувати заходи з забезпечення екологічної безпеки, є неузгодженість між підприємст-
вами-забруднювачами і підприємствами-реципієнтами, які зазнали найбільших ви-
трати від забруднення довкілля. У цьому контексті відзначимо, що основними забру-
днювачами є хімічна, нафтохімічна, металургійна, целюлозно-паперова галузі, енер-
гетичний комплекс та інше. Разом з тим найбільших витрат зазнають охорона здо-
ров’я, комунальне, сільське, лісове та рибне господарства, оскільки зростають ви-
трати на лікування хворих, ремонт будівель, насадження дерев замість загиблих, зни-
жується врожайність і якість продуктів рослинництва, продуктивність тваринництва. 
Галузі-забруднювачі також зазнають втрати, принаймні, через зростання захворю-
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вання своїх працівників, хоча вони значно менші, ніж витрати, які необхідні для здій-
снення повноцінної діяльності природокористування та охорони природи, з одного 
боку, та витрати, які спричиняються підприємствами-реципієнтами, з іншого.  

В зв’язку з цим важливим завданням перед державою є створення таких умов 
діяльності підприємств, за яких вони будуть змушені займатися діяльністю з забезпе-
чення екологічної безпеки та раціональним природокористуванням. Найкращих ре-
зультатів досягають при розумному поєднанні економічної зацікавленості з досить 
жорстким контролем та позаекономічним примусом.  

Одним із можливих шляхів вирішення вказаної проблеми є розробка науково 
обґрунтованої концепції взаємодії розвинутих продуктивних сил з бережливим госп-
розрахунковим використанням національного багатства.  

Вироблення такої концепції означає, що на стику екології та економіки повинен 
сформуватися новий міждисциплінарний напрямок економіки – економіка природо-
користування.  

Економічна зумовленість природокористування, яка знаходить своє виявлення 
у розвитку природи та суспільства, визначає:  

− економічну оцінку природних ресурсів;  
− шкоду від забруднення довкілля та спричинення збитків у грошовому виразі;  
− процеси та явища спільного життя природи і людини;  
− негативні явища, які виникли від забруднення довкілля;  
− проблеми ефективного використання природних ресурсів з урахуванням не-

вичерпності їх запасів.  
Економічна складова природокористування проявляє себе не тільки у вивченні 

стану екологічної безпеки, але й в урахуванні закономірності відтворення природних 
ресурсів, у визначенні відповідних грошових затрат. Найважливішими з них є:  

1) економічні збитки через екологічно забруднені продукти харчування;  
2) недобір врожаю сільськогосподарських культур через ерозію ґрунтів і інші 

деградаційні процеси; 
3) втрати суспільства через виникнення нових хвороб, захворювань та смертно-

сті людей працездатного віку, які викликані забрудненням землі, води, повітря;  
4) загроза вимирання нації, коли смертність перевищує народжуваність;  
5) соціальні забруднення, які пов’язані з нестачею вугілля, нафти, газу (закриття 

шахт, згортання цілих галузей, занепад міст тощо);  
6) необхідність організації на депресивних територіях виробництв з метою за-

безпечення працездатного населення працею.  
Різномасштабні екологічні системи природного та антропогенного характеру є 

об’єктом економічної складової забезпечення екологічної безпеки. Комплексний ха-
рактер економіко-екологічних проблем передбачає безпосередній зв’язок з економі-
кою промисловості, сільського, лісового і водного господарства та з іншими сферами 
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виробничої інфраструктури стосовно до регіональних особливостей розвитку ринко-
вої економіки.  

Взаємозв’язок екологічної безпеки з економікою промисловості виявляється за 
багатьма напрямками:  

1. Природні ресурси, як і основні виробничі фонди, є складовим елементом на-
ціонального багатства. Тому охорона навколишнього середовища та раціональне ви-
користання природних ресурсів – найважливіші чинники підвищення ефективності 
ринкової економіки.  

2. Раціональне природокористування, яке засноване на екологобезпечних тех-
нологіях, є потужним прискорювачем науково-технічного прогресу та зростання про-
дуктивності праці, оскільки при відповідних економічних стимулах воно покликане 
сприяти упровадженню у виробництво передової техніки та технологій;  

3. За ступенем впливу на економічні системи, стан та використання атмосфер-
ного повітря, мінерально-сировинних і паливно-енергетичних, земельних, водних, лі-
сових та інших природних ресурсів промисловість посідає одне із провідних місць; 

4. Раціональне використання природних ресурсів та охорона навколишнього се-
редовища – обов’язкові умови оптимального розміщення промислових об’єктів;  

5. Екологічні витрати суттєво впливають на собівартість виробленої продукції, 
на прибуток від її реалізації та на рентабельність.  

Відзначимо, що тісний взаємозв’язок існує також між екологічною безпекою та 
економікою сільського господарства, будівництва, житлово-комунального господар-
ства. Серед інших економічних наук, з якими тісно взаємодіє економіка природоко-
ристування, слід відзначити фінанси і кредит, ціноутворення, статистику, бухгалтер-
ський облік тощо.  

Велике значення у справі раціонального природокористування має добре нала-
годжена система моніторингу, тобто спостереження, система збору та обробки еко-
логічної інформації, організація обліку залучених в економічний обіг ресурсів, оцінка 
та прогноз стану навколишнього середовища в зв’язку з господарською діяльністю 
людини.  

В забезпеченні екологічної безпеки виключно велика увага приділяється еко-
логічному нормуванню, яке передбачає розрахунок таких спеціальних показників, як 
водоспоживання і водовідведення, рекультивація земель, гранично допустимі кон-
центрації та викиди, тимчасово узгоджені викиди, фактичні концентрації шкідливих 
речовин та інше. Розрахунок цих показників досить трудомісткий і потребує залу-
чення фахівців найрізноманітних галузей знання, що свідчить про взаємозв’язок різ-
них наук з економікою природокористування та поглиблюючим процесом їх інтегра-
ції.  
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Існуючий нині механізм господарювання у сфері екологічної безпеки та вико-
ристання природних ресурсів є недостатньо гнучким і вимагає подальшого удоскона-
лення. Стрижнем цього процесу є принципове положення про те, в економічних від-
носинах з навколишнім природним середовищем не існує яких-небудь другорядних 
питань. Всі вони економічно та екологічно обумовлені і складають єдине ціле. Розро-
бка такого механізму, який дозволяє урахувати суспільні інтереси безпосередніх при-
родокористувачів, також знаходиться підпорядкованою економіці природокористу-
вання, яка являє со бою особливу сферу соціально-економічних відносин ринкової 
економіки.  

Таким чином, одним із головних завдань екологічної безпеки є дослідження 
екологічних наслідків науково-технічного прогресу, упровадження нових технологій 
виробництва, вплив інвестицій в утворенні економічних механізмів регулювання та 
використання природи, у комплексному і раціональному її використанні, виявленні 
джерел забруднення природи та зменшення її негативного впливу на життя людини. 
Крім економічної користі, тобто ефективності, не слід забувати про соціальний та 
екологічний ефекти. Слід придержуватися при цьому загальновідомого принципу: не 
нароби шкоди природі, не заважай людині та усьому живому.  

Узгодження цих взаємозв’язків в економіці і природокористуванні є надзви-
чайно складним процесом, але його необхідно враховувати при пошуках шляхів ра-
ціоналізації природокористування. Перспективними напрямками раціонального при-
родокористування є:  

1. Забезпечення оптимального використання природних ресурсів, здійснення 
реструктуризації економіки, спрямувавши її у бік зменшення використання матеріа-
льних і енергетичних ресурсів, та використовуючи при цьому сучасні безвідходні та 
маловідходні технології у всіх галузях господарства.  

2. Подолання світової екологічної кризи, яка нестримно насувається. Для цього 
необхідно організовувати ефективну і постійно діючу міжнародну спільноту для ви-
рішення всіх економіко-екологічних проблем взагалі та раціональне природокорис-
тування зокрема.  

3. Міжнародне кооперування у науково-технічній галузі, з метою залучення до 
сучасного технічного прогресу менш розвинутих країн у технічному і у технологіч-
ному відношенні.  

4. Широке ефективніше використання енергії Сонця та інших «нетрадиційних» 
джерел енергії: вітру, термальних джерел, біогаз, депоноване тепло у глибинах зем-
них надр та Світового океану, зокрема. При цьому слід повсюдно використовувати 
більш ефективні технології енергозбереження.  

5. Використання біотехнологій у виробництві продуктів харчування, енергетиці 
та захисті біосфери від антропогенних забруднень, освоєння космічного простору з 
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господарськими цілями: прогнозування клімату, моніторинг біосферних процесів, до-
слідження клімату, дослідження антропогенних забруднень біосфери, а також з ме-
тою запобігання глобальних воєнних конфліктів та щодо уникнення небажаних нас-
лідків природних стихій (буревіїв, землетрусів, виверження вулканів, цунамі тощо).  

6. Втілення розвитку міжнародної програми екологічної освіти та виховання на-
селення планети з тим, щоб екологічне мислення людства спрямувати обличчям до 
Природи, створити культ Природи з метою подолання екологічної кризи та запобі-
гання екологічної катастрофи. На сьогодні більш значущої проблеми не існує. А тому 
для її вирішення необхідно залучати весь наявний потенціал усього людського суспі-
льства. 

1.2. Екологічна і економічна складова діяльності підприємства 

В останні роки простежується різке загострення суперечностей між природою і 
людиною. Тому охорона навколишнього середовища стає все більше актуальною у 
глобальному вимірі, оскільки структура економіки України формується без враху-
вання об’єктивних потреб суспільства та екологічних можливостей її території. У зна-
чній мірі це замовлено тим, що морально застаріле та фізично зношене обладнання 
зумовило інтенсивне використання природних ресурсів.  

Негативні наслідки цього очевидні: до 10% втрат ВВП мають місце через змен-
шення продуктивності та передчасної втрати фондів, природних та людських ресур-
сів, а ресурсоємність кінцевого продукту у 3 рази перевищує світові стандарти.  

Зважаючи на значну кількість публікацій, в яких розглядається питання впливу 
господарської діяльності на навколишнє середовище, відзначимо, що взаємозв’язок 
між виробничою діяльністю та забрудненням навколишнього середовища залежить 
від багатьох чинників:  

– обсягу споживаних природних ресурсів; 
– наукоємності та виробництва (технологія, ефективність використання приро-

дних ресурсів); 
– ступенів зношеності виробничих і невиробничих фондів.  
– виробничих потужностей;  
– асортименту продукції;  
– рівня споживання на душу населення;  
– чисельності населення.  
Відзначимо, що тільки сукупна дія чинників формує вплив на екологічний стан 

регіону. У контексті сказаного, гострою і надалі залишається проблема забруднення 
атмосферного повітря стаціонарними джерелами забруднення.  

Нині забруднення розглядається як неминучий результат виробництва та спо-
живання. При цьому, під забрудненням різні дослідники дають свої тлумачення 
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цьому поняттю, більшість з яких відображає взаємодію промислових викидів та на-
вколишнього середовища. У цьому зв’язку на нашу думку під забрудненням довкілля 
слід розуміти усі види речовини і енергії, які потрапляють у навколишнє середовище 
і які не входять у природний кругообіг речовин. Такий підхід вказує на необхідність 
не обмежувати коло ефектів взаємодії з середовищем тільки обліком відшкодування 
антропогенних витрат. Вузький підхід до оцінки ефективності виробництва без ура-
хування екологічної складової призводить до невиправданого розширення масштабів 
порушення природного стану природного середовища, формуванню неповної та спо-
твореної інформаційної бази.  

Забруднення навколишнього середовища призводить до виникнення додатко-
вих витрат та втрат у національному господарстві. Насамперед , це затрати на попе-
редження впливу забруднення середовища на реципієнтів. Цей вид затрат дозволяє не 
допускати або суттєво знизити негативний вплив шкідливих речовин, які містяться у 
воді і повітрі, на різні об’єкти. По-друге, це прямі витрати, які виражені у грошовій 
формі. Тут має місце прямий вплив забрудненого середовища суб’єкт господарю-
вання. По-третє, це витрати на ліквідацію наслідків забруднення на даному об’єкті.  

Узагальненні економічні розрахунки свідчать, що з початку періоду незалежно-
сті щорічні втрати валового національного продукту України в результаті забруд-
нення навколишнього середовища складали близько 15-20%, що є досить незадовіль-
ним показником.  

Досягнення фундаментальних наук дають підстави оптимістично спостерігати 
за процесом реалізації економіко-екологічної концепції держави. На практичних при-
кладах цих наук можна проілюструвати ті перші кроки, які здійснюються для упро-
вадження нових наукових розробок у справу охорони навколишнього середовища та 
створення нових екологічно чистих технологій, які базуються на фундаментальних 
наукових дослідженнях.  

B.I. Вернадський перший дав оцінку екологічній ситуації та екосвідомості в су-
часній науково-технічній революції, коли ще ніхто не передбачав її негативних нас-
лідків. Особливу увагу він звернув на хімічну та біохімічну сторону антропогенних 
змін навколишнього середовища, зв’язаних з міграцією елементів. Поява таких тех-
ногенних аномалій пояснюється цілковитою хімізацією, зростанням кількості гірни-
чорудних комбінатів, заводів, електростанцій, транспорту, зрошуваних територій, ве-
личезних водосховищ та невтомною агломерацією міст. На жаль, наука ще не зайня-
лась безпосередньо проблемою регенерації потоків речовин, які істотно відрізня-
ються від природних. У таких потоках речовин є висока концентрація різних хімічних 
елементів, часто токсичних для живих організмів. Це в першу чергу стосується урба-
нізованих зон, де є найбільша кількість джерел промислових, транспортних та побу-
тових джерел забруднення.  
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Вважається, що найшкідливішими компонентами забруднення для довкілля є 
оксиди вуглецю, сірки, азоту, сполучень фосфору, синтетичні органічні речовини, ра-
діоізотопи, протихімічні оксиданти, нафтопродукти. Кількість шкідливих викидів у 
повітря у містах швидко зростає і подвоюється приблизно за кожні десять років. Най-
більша кількість аерозолів потрапляє у атмосферу від спалювання палива, що вдвічі 
перевищує промислові відходи.  

Аналізуючи проблеми забруднення навколишнього середовища виявилось, що 
всі джерела забруднення атмосферного повітря можна умовно поділити на дві основні 
групи: 

 – організовані джерела основного викиду виробничих газів та вентиляційного 
повітря, які поступають у повітря через димові труби, шахти вентиляційних систем 
тощо;  

– неорганізовані джерела викиду газів, твердих і рідких часток аерозолів, які 
поступають в атмосферу через порушення у системі герметизації апаратури та кому-
нікації від внутрішньозаводських транспортних засобів та від сховищ сировини, на-
півфабрикатів, зольних відвалів, відвалів шлаку, із продухників ємнісного устатку-
вання тощо.  

За кількісним та якісним складом шкідливих викидів промисловості виробниц-
тва останні доцільно поділити на чотири групи:  

1. Виробництва, які викидають в атмосферу умовно чисті екологічні та венти-
ляційні викиди з наявністю шкідливих речовин, які не перевищують гранично допус-
тимі норми у робочій зоні виробничих приміщень.  

2. Виробництва, які викидають в атмосферу неприємно пахучі гази;  
3. Виробництва із значними викидами газу, який містить нетоксичні або інертні 

речовини.  
4. Виробництва, які викидають в атмосферу токсичні та канцерогенні речовини.  
Техніка очистки газів дуже різноманітна як за характером конструкцій апаратів 

щодо вилучення пилу та шкідливих газів, за їх масштабом, так і за методами вилу-
чення пилу та шкідливих газів.  

Вибір методу очистки газів визначається в першу чергу їх хімічними та фізико-
хімічними властивостями, характером виробництва, об’ємом газу та пилу, які вики-
даються, а також можливістю рекуперації або утилізації вилучених продуктів тощо.  

Як вже було вище сказано, що господарська діяльність підприємств може спри-
чиняти природному середовищу екологічні, економічні і соціальні збитки через зни-
щення елементів природного середовища, забруднення його викидами, стоками, від-
ходами, нераціональним використанням природних ресурсів, вичерпанням природ-
них комплексів; порушенням екологічних зв’язків у середовищі існування. 

Разом з тим погіршуються умови господарської діяльності підприємств. Оцінка 
збитків здійснюється у вартісному виразі за певний період часу. Збитки можуть бути 
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не суттєвими, коли вони не перевищують поріг чутливості системи та її стійкості, а 
також суттєвими, коли заданий поріг перебільшується. 

Загальна економічна шкода від впливу на природні комплекси господарської 
діяльності підприємств виражається за відомою формулою: 

 

 
(1) 

 
де і = 1, 2, 3…, п – число видів діяльності, які призводить до збитків; j = 1, 2, 3…, 
т – число природних комплексів, на які впливає господарська діяльність підприємс-
тва; Зij комплекс; – збитки від i-го виду впливів на j-й природний, kj – коефіцієнт, який 
ураховує стан природного комплексу.  

Економічні збитки, що були завдані природному середовищу, можна розраху-
вати як суму витрат на оновлення Во, відтворення Вв, оздоровлення природних ком-
плексів Возд та відшкодування збитків постраждалим від шкідливого впливу госпо-
дарської діяльності Взб: 

 
 

(2) 
На розмір збитків від забруднення навколишнього середовища впливає кіль-

кість постраждалих людей, опосередкований вплив забруднення на навколишнє сере-
довище та людей, можливість реалізації профілактичних заходів з ліквідацією шкід-
ливого впливу забруднень тощо.  

При визначенні шкоди, яка спричинила здоров’ю людей, ураховують ступінь 
втрати працездатності, витрати на лікування та реабілітацію, на догляд за хворими, 
компенсацію за загублені професійні можливості тощо. 

Підлягають також відшкодуванню збитки, які заподіяні майну громадян. При 
цьому враховуються прямі збитки та втрачені вигоди через втрату майна, врожаю, 
родючості земель тощо.  

Підприємства та окремі громадяни мають право подавати позов до суду щодо 
припинення екологічно шкідливої діяльності, яка заподіює шкоду здоров’ю та майну 
громадян і навколишньому середовищу.  

Таким чином, екологічні наслідки забруднення навколишнього середовища 
найбільш повно характеризують економічний збиток.  

Економічний збиток – це фактичні або можливі втрати, шкода, негативні зміни 
природи, живих істот, які виникають від будь-яких дій, утримування від них, на-
стання подій та їх комбінацій, які виникають від будь-яких дій, утримування від них, 
настання подій та їх комбінацій, які виражені у вартісній формі. Набагато частіше 
його позначають як економічний збиток від забруднення навколишнього природного 
середовища. Така практика склалась через те, що на перших етапах розвитку теорії 
збитку досліджувався та оцінювався тільки збиток від забруднення атмосфери.  
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З вище приведеного аналізу можна зробити висновок , що виробничий процес і 
довкілля мають тісний і нерозривний взаємозв’язок.  

Тільки повне та комплексне урахування екологічної складової в економічних 
показниках функціонування підприємства дозволить удосконалювати виробничий 
процес, нарощувати обсяги випускової продукції, не збільшуючи антропогенного на-
вантаження на довкілля.  

Одержані результати створюють науково-методичні передумови оптимізації 
процесу управління екологічною безпекою на промислових підприємствах шляхом 
вибору та реалізації економічно прийнятних варіантів розвитку ринкових можливос-
тей. Вони безпосередньо мають бути використані на підприємствах з метою екологі-
зації процесів виробництва .  

Найважливішою проблемою науки і практики є вимір інтегральної економіко-
екологічної ефективності виробництва та споживання кінцевої продукції на основі 
формування системи інтегральних економіко-екологічних показників: економічної 
оцінки природних ресурсів і економічного збитку від порушення природного середо-
вища.  

Принципові завдання проведення таких оцінок у певній мірі вже вирішені, що 
робить можливим практичне їх використання у господарських розрахунках. Пода-
льші дослідження повинні бути спрямовані на пошук шляхом просунення на ринку 
при виробництві та споживанні екологічної продукції, удосконалення методів стиму-
лювання її споживання, формування інформаційної бази, щодо прийняття екологічно 
орієнтовних рішень. 

1.3. Аналіз впливу промислового виробництва на стан екологічної безпеки 

В сучасних умовах процеси природокористування повинні базуватися на широ-
кому спектрі використання економічних інструментів екологічної політики, основ-
ними з яких є: екологічні податки, екологічні стандарти, екологічні фонди. Головна 
функція таких інструментів екополітики – формування механізмів мотивації раціо-
нального природокористування, шляхом зниження рівня забруднення, яке вира-
жається у наступних формах:  

– втрачається частина вже виробленої вартості у вигляді сировини та готової 
продукції, які у складі шкідливих відходів поступають у навколишнє середовище; 

– недовикористовуються за часом та продуктивністю трудові, капітальні і при-
родні ресурси, що зумовлює втрати знову створеної вартості;  

– з’являються додаткові затрати для запобігання або відшкодування негативних 
наслідків забруднення.  

На рівні підприємств це проявляється у підвищенні вартості продукції та втра-
тах прибутку на рівні територіальних адміністративних одиниць (місто, область), у 
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зниженні частки податкових надходжень у місцеві бюджети та додаткові виплати з 
них.  

На рівні національного господарства відбуваються втрати валового національ-
ного продукту (ВНП) та національного доходу (НД), додаткові витрати бюджетних і 
позабюджетних коштів щодо запобігання та компенсації наслідків забруднення.  

Треба сказати, що наслідки забруднення довкілля найбільше повно характери-
зуються показниками економіко-екологічного збитку. Встановлено, що основним за-
вданням, яке вирішується за їх допомогою, є визначення міри правової і економічної 
відповідальності за додаткові втрати, які несуть окремі суб’єкти господарювання. 
Практичний досвід свідчить, що у практиці визначення економі-ко-екологічних 
збитків найбільш зручним та поширеним є методичний підхід, який базується на 
прямій оцінці затрат.  

При цьому відзначимо, що результати негативного впливу забруднення дов-
кілля на економіку самого підприємства-забруднювача і визначають внутрішній еко-
номічний збиток. Критерієм оцінки внутрішнього економічного збитку є втрати чи-
стої продукції внаслідок недовикористання виробничих ресурсів та додаткових вит-
рат з усунення безпосередньо самих негативних наслідків забруднення. Досліджуючи 
проблеми внутрішніх економіко-екологічні збитки виявлено, що останні і повинні 
бути вираженими тільки на основі сформульованого підприємством нормативного 
базису, а тому являють собою сукупність двох складових: понаднормативних затрат 
та втрат, які викликані забрудненням.  

Високий рівень забруднення навколишнього середовища та погіршення еко-
логічної безпеки створюють на першому плані необхідність екологізації соціально-
економічного розвитку.  

У цьому зв’язку головна і неодмінна умова оцінки впливу виробництва на на 
навколишнє середовище – одночасність його проведення з розробкою всіх поточних 
рішень. Процедура цього виду діяльності має декілька етапів, результат завершення 
яких оформляється наступними документами:  

– повідомлення про наміри (ПН); 
 – заява про вплив на навколишнє середовище (ЗВНС);  
– протокол обговорювання ЗВНС;  
– заява про екологічні наслідки (ЗВН).  
Метою першого етапу є інформування колективу про намічувані дії, які приз-

ведуть до зміни економічних показників на даному підприємстві. 
Метою другого етапу є виявлення можливих впливів підприємства на довкілля, 

із урахуванням природних умов конкретної території.  
На третьому етапі виявляються екологічні, соціальні, економічні та інші, 

пов’язаних з ними, наслідків у роботі конкретного підприємства.  
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Метою четвертого етапу є розробка додаткових заходів, спрямованих на за-
побігання негативних екологічних та інших можливих наслідків проектного будів-
ництва підприємства.  

На п’ятому етапу проводиться підготовка документу, який містить гарантії сус-
пільству щодо недопущення негативних екологічних та пов’язаних з ним соціальних, 
економічних та інших наслідків на випадок реалізації даного проекту.  

У цьому зв’язку відзначимо, що підприємство буде активно працювати у галузі 
природоохоронної діяльності тоді, коли буде розроблений та широко упроваджений 
такий механізм стимулювання, при якому дотримується наступна нерівність: 

 
 
     (3) 

 

 
     (4) 

де Зпод. – затрати підприємств на природоохоронну діяльність; Рут. – прибуток від ути-
лізації відходів; Пп. – пільги оподаткування; Кп. – кредитні пільги; Цп. – посування у 
ціні; Пнв. – плата за понаднормативне використання ресурсів природи; Пнз. – плата за 
понаднормативне забруднення довкілля; Ппр. – плата за розміщення відходів у до-
вкіллі; Ш – штрафи; До – додаткове оподаткування. 

Складові формули (3) повинні збільшувати прибуток, який залишається у роз-
порядженні підприємства при умові реалізації ефективної природоохоронної діяль-
ності, а складові формули (4) – знижувати її, коли підприємство намагається заоща-
дити на природоохоронних витратах. 

Заходи щодо стимулювання за результатами раціонального природокористу-
вання повинні бути передбачені і для окремих працівників підприємства, які прийма-
ють безпосередню участь у ньому.  

Показники оцінки виробничих процесів за класифікаційними ознаками доці-
льно об’єднати у декілька груп:  

– за своїми властивостями – економічні, екологічні та показники безпеки;  
– за способом вирішення – ті, які виражаються розмірними одиницями, безроз-

мірні, вартісні;  
– за кількістю визначених характеристик – одиничні, комплексні;  
– за стадією визначення – базові, відносні. 
Економічні показники характеризують рівень шкідливих впливів на довкілля 

внаслідок видобування із нього шкідливих речовин та забруднення довкілля шкідли-
вими викидами, стоками, відходами. До економічних показників відноситься також 
кількість та концентрація шкідливих речовин у викидах, стоках і відходах, а також 
вірогідність аварійних викидів, стоків і відходів при функціонуванні виробництва.  

212



Коли виникають питання визначення екологічного ефекту природоохоронних 
заходів, які характеризуються обсягом зменшення антропогенного забруднення на-
вколишнього середовища (АЗНС), необхідно враховувати два моменти.  

Перший – полягає у можливостях використання показників відносної агресив-
ності шкідливих речовин, для зведення маси умовних інгредієнтів до умовної вели-
чини.  

Другий момент полягає у необхідності врахування наступного: реалізація захо-
дів щодо зменшення емісії одного інгредієнту одночасно призводить до зміни надхо-
джень у навколишнє середовище інших забруднюючих агентів.  

Показниками економіко-екологічної оцінки процесів та виробництв є також 
імовірність забруднення природних комплексів, небезпечність порушення екологіч-
ної рівноваги у довкіллі, можливість деградації природних комплексів, вірогідність 
захворювання людей і тварин від забруднення природних комплексів. 

Слід також відзначити, що важливе значення у вивченні впливу діяльності під-
приємства на навколишнє середовище має бути розумне обмеження числа і глибини 
цих впливів, що дозволяє знизити ступінь невизначеності до допустимого рівня та 
скоротити час проведення оцінки впливу виробничих процесів на навколишнє сере-
довище. При цьому виступають кількісні та якісні показники впливу, до яких відно-
сяться:  

– інтенсивність впливу (надходження забруднюючих речовин тощо за одиницю 
часу);  

– питома потужність впливу (утворення шкідливих речовин за одиницю часу);  
– періодичність впливу за часом (дискретний, безперервний, разовий вплив); 
 – тривалість впливу (рік, місяць тощо);  
– просторові межі впливу (глибина, розміри та форми зони впливу – м, км, м2, 

км2, м3, км3 тощо).  
Кількісна оцінка впливу не завжди можлива внаслідок відсутності методик ви-

значення тих чи інших параметрів якості навколишнього середовища, які будуть змі-
нюватися у результаті впливу. Наявність нормативів гранично допустимих викидів та 
скидів забруднюючих речовин (ГДВ і ГДС) не знижують ступінь невизначеності при 
інтегральній оцінці всіх видів впливу від одного джерела або комплексно по терито-
рії.  

Сучасна оцінка здійснюється за станом якості навколишнього середовища, 
тобто може використовуватись критерій оцінки зміни якості довкілля, позначений че-
рез П, величина якого визначається за формулою: 

 
     (5) 

де а – коефіцієнт пропорційності, який визначає максимально можливе значення П;  
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Е – нормальна рівновага стану будь-якого компоненту навколишнього середовища у 
заданих умовах; Д – максимально можливе відхилення від рівноваги у заданих умовах 
без урахування знаку.  

Прямий розрахунок величини П можливий, коли в об’єкті (підприємство) є при-
родні, чисельно визначені межі сталості. 

Наприклад:  
При термічному впливі існують природні межі, які визначені зміною фазового 

стану. Якщо такий вплив призводить до зміни фазового стану усієї маси речовини, то 
він у п’ятибальній системі дорівнює – п’ять.  

Щодо газового стану атмосфери, то використовуються відповідні нормативи 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин. Вплив на рівні 
ГДК можна зафіксувати як слабкий, середній – до 5 ГДК, дуже сильний – до 50 ГДК.  

Для біологічних систем та ґрунту перехід до іншого фазового стану можна вва-
жати переходом у другий тип, наприклад, перетворення лісу у чагарникові спільноти.  

Аналогічно може бути проведена якісна оцінка впливу і для інших компонентів 
навколишнього середовища (табл. 1). 

Таблиця 1 

 
 

Якісна оцінка у всіх випадках повинна враховувати максимально можливе змі-
ненім стану системи при безпідставному максимальному впливові, порівняно з нор-
мальними для даної території природними умовами.  
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Велике значення при визначенні критеріїв впливу має громадська думка, вияв-
лення позицій професійних товариств (коли мова йде про уразливі території, пам’ят-
ники природи та культури, незвичайно охоронні види рослин та тварин тощо).  

Проте, існують декілька критеріїв значущості впливу, які необхідно урахову-
вати при підготовці ЗВНС і які не залежать від результатів громадської думки з при-
воду проектних пропозицій. Цими критеріями є: значна по площі зона впливу; вплив 
на особливо охоронні території; особливо небезпечне виробництво.  

Слід відзначити, що на етапі підготовки ЗВНС необхідно враховувати чинне 
законодавство у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони 
навколишнього середовища, яке містить вимоги щодо регламентації проектування 
промислових об’єктів. Мета такого розгляду полягає у тому, щоб виявити області імо-
вірних конфліктів і там, де можливо, уникнути їх.  

Отже, після обговорення ЗВНС із зацікавленими сторонами замовником фор-
муються альтернативні варіанти розвитку подальших подій щодо наміченої діяльно-
сті.  

Всі висновки, природно, вимагають організації та проведення відповідних до-
даткових наукових досліджень та вишукувань. Результати громадських слухань офо-
рмляються протоколом, який є документом на основі чого провадиться корегування 
проектних рішень, а також складаються програми необхідних науково-дослідницьких 
та вишукувальних досліджень.  

Резюмуючи вищесказане, відзначимо, що визначення оцінки впливу виробни-
чих забруднень на ґрунт, воду і повітря, є найважливішим заходом у природоохорон-
ній діяльності. Система критеріїв для оцінки ефективності механізмів управління 
природоохоронною діяльністю у досліджуваному регіоні включає:  

– економічно ефективні заходи з забезпечення екологічної безпеки;  
– альтернативність заходів та їх допустимих наборів;  
– дискретність затрат на реалізацію заходів;  
– сумісні заходи;  
– заходи, оптимальний термін реалізації яких у нейтральних умовах більше за-

даного терміну скорочення забруднень; 
– абсолютна ефективність інвестицій у заходи;  
– припинення виробництва як захід з забезпечення екологічної безпеки;  
– екологічна точність методу;  
– відображення вартості заходів на собівартості виробництва продукції;  
– усунення зловживань окремими підприємствами щодо оцінки реальної варто-

сті заходів.  
Актуальність критеріїв, що нами висвітлено, мають суспільну значущість, оскі-

льки вони є світоглядним джерелом екологобезпечного природокористування.  
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Таким чином, на основі приведеного аналізу впливу промислового виробництва 
на стан екологічної безпеки, можна зробити наступні висновки:  

1. Одним із головних завдань економіки країни є поєднання темпів росту рин-
кового економічного розвитку із необхідністю інженерно-технічного переозброєння 
підприємств з метою оптимізації госпрозрахункового використання природних ресу-
рсів та охорони навколишнього природного середовища.  

2. Незважаючи на удосконалення інженерних методів забезпечення екологічної 
безпеки та природокористування, підприємства незацікавлені у їх використанні, оскі-
льки природоохоронна діяльність не забезпечує їм прибутку, за винятком утилізації 
відходів, які отримані внаслідок процесу очищення стічних вод та газів, що викида-
ються в атмосферу.  

3. Наступним фактором відсутності зацікавленості у діяльності з забезпечення 
екологічної безпеки є часті розходження у часі забруднення або спричинення шкоди 
довкіллю у іншій формі з термінами відшкодування збитків, а також неузгодженість 
між підприємствами-забруднювачами і підприємствами-реципієнтами, які зазнали 
великих втрат від забруднення навколишнього середовища.  

4. Одним із найважливіших шляхів вирішення вищевказаної проблеми є розро-
бка науково обґрунтованої концепції взаємозв’язку виробничих розвиваючих сил із 
дбайливим госпрозрахунковим використанням національного багатства. 

5. Тільки повне та комплексне урахування екологічної складової в економічних 
показниках функціонування підприємства дозволить удосконалювати виробничий 
процес, нарощувати обсяги випускової продукції, не збільшуючи антропогенного на-
вантаження на навколишнє середовище. До того ж, пильне визначення оцінки рівня 
впливу виробничих забруднень на ґрунт, воду та повітря є найважливішим заходом у 
природоохоронній діяльності. Першочерговими її завданнями у промисловості є: зни-
щення споживання природних ресурсів і зменшення кількості відходів, які розміщені 
у навколишньому середовищі.  

6. Отримані результати створюють науково-методичні передумови оптимізації 
процесу управління екологічною безпекою на промислових підприємствах шляхом 
вибору реалізації екологічно ефективних та економічно прийнятних варіантів розви-
тку ринкових можливостей. Вони безпосередньо можуть бути використані на підпри-
ємствах з метою екологізації процесів виробництва та збуту.  

7. Найважливішою економіко-екологічною проблемою є вимірювання інтегра-
льної економіко-екологічної ефективності виробництва та споживання кінцевої про-
дукції на основі формування системи інтегральних економіко-екологічних показни-
ків: економічної оцінки природних ресурсів та економічного збитку від порушення 
природного середовища. Принципові завдання проведення таких оцінок до теперіш-
нього часу вже вирішені, що дає можливим практичне їх використання у господарсь-
ких розрахунках. 
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1.4. Оцінка виробничих процесів за класифікаційними ознаками 

Показники оцінки виробничих процесів за класифікаційними ознаками можна 
об'єднати в декілька груп:  

– по своїх властивостях – економічні, екологічні, показники безпеки;  
– за способом вираження – ті, які виражаються розмірними одиницями, безроз-

мірні, вартісні;  
– за кількістю обумовлених характеристик – одиничні, комплексні;  
– по стадії визначення – базові, відносні.  
Економічні показники характеризують загальну вартість природних ресурсів, 

які використовуються у виробництві, їх вартість на одиницю продукції, що випус-
кається, величину сплати за забруднення навколишнього природного середовища, ви-
кидами, стоками, відходами і т.п., витрати на природоохоронні заходи та відшкоду-
вання збитків.  

Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів на навколишнє 
середовище внаслідок вилучення з нього шкідливих ресурсів і забруднення оточення 
шкідливими викидами, стоками, відходами. До екологічних показників відносять та-
кож кількість і концентрацію шкідливих речовин у викидах, стоках та відходах, а та-
кож ймовірність аварійних викидів, стоків та відходів при функціонуванні вироб-
ництва.  

Коли виникає задача оцінки екологічного ефекту заходів з забезпечення еко-
логічної безпеки, які характеризуються обсягом зменшення АЗНС (антропогенного 
забруднення навколишнього середовища) при їх реалізації, необхідно враховувати 
два специфічних моменту. Перший полягає у можливості використання показників 
відносної агресивності шкідливих речовин для зведення маси окремих інгредієнтів до 
умовної величин. Другий специфічний момент полягає в необхідності врахування 
наступної: реалізація заходів щодо зменшення емісії одного інгредієнта одночасно 
приводить до зміни надходжень у навколишнє середовище інших забруднюючих 
агентів. 

Для економіко-екологічної оцінки конкретних видів виробництв або 
підприємств у цілому використовуються такі показники:  

1) коефіцієнт загальної користі виробництва продукції: 

 

     (6) 

де Qкорис – корисний ефект функціонування підприємства для суспільства; Рнег – нега-
тивний вплив функціонування підприємства на навколишнє природне середовище; 
Звр – витрати на виробництво та запобігання негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище;  
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2) коефіцієнт суспільної корисності експлуатації виробів, випущених підприєм-
ством; 

 

     (7) 

де Qкор, Рнег- відповідно корисний і негативний ефект внаслідок експлуатації виробів; 
Зе – витрати на експлуатацію та запобігання негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище;  

3) коефіцієнт негативного впливу об'єктів на навколишнє природне середо-
вище: 

 

     (8) 

4) коефіцієнт ресурсоємності виробництва: 

 

     (9) 

де Rn, Re – кількість природних ресурсів, використаних для виробництва та експлуа-
тації продукції; 5) узагальнений коефіцієнт економіко-екологічної оцінки виробниц-
тва та експлуатації продукції: 

 

     (10) 

чи 

 
чи 

 

     (11) 

Зазначені вище показники розраховані за видами продукції підприємства.  
Іншими показниками економіко-екологічної оцінки процесів і виробництв є ві-

рогідність забруднення природних комплексів, безпеку порушення екологічної рівно-
ваги в навколишньому середовищі, можливість деградації природних комплексів, 
ймовірність захворювання людей і тварин від забруднення природних комплексів. 
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УДК 332:504  

М.І. СОКУР, В.М. ШМАНДІЙ, В.С.БІЛЕЦЬКИЙ, О.В. ХАРЛАМОВА  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ 

1.1 Удосконалення системи екологічного менеджменту промислових підпри-
ємств 

Економіка перехідного періоду в Україні характеризується базовими рисами, 
пов’язаними з формуванням власного народногосподарського комплексу, переходом 
на ринково-адміністративний механізм господарювання, глибокою економічною кри-
зою. Така ситуація не змогла не вплинути на природокористування та природоохо-
рону. Передусім, розробку та здійснення власної природоохоронної політики Україна 
почала в умовах недосконалого (а по багатьом проблемам і відсутності) законодав-
ства, недостатньої ролі і політичного впливу природоохоронних інституцій, дуже ни-
зького рівня поінформованості населення у сфері екологічних проблем, слабких прак-
тичних управлінських навиків у природоохороні, загальному недоліку матеріально-
фінансових ресурсів. У складних фінансових умовах формування оптимальної струк-
тури управління щодо урегулювання економіко-екологічних процесів йде занадто 
складно і не відповідає потребам оптимізації природокористування. Ці особливості 
були найбільш важливими з точки зору впливу в умовах перехідного періоду на мо-
жливості екологізації економіки.  

Як свідчить практика, екологічний менеджмент повинен існувати завжди, але в 
залежності від впливу на навколишнє середовище та відповідно предмету його за-
вдань, він може здійснюватись у спеціалізованій системі управління, як одна з функ-
цій того чи іншого елементу системи, а також може виділятися як окрема функція 
загальної системи управління в рамках господарських суб’єктів. Загальне управління 
природокористуванням та природоохоронною діяльністю передбачає реалізацію його 
вимог та принципів на рівні окремих підприємств. Перетворенням у життя норм при-
родокористування та природоохорони можуть займатися керівні органи господарю-
ючих суб’єктів, але на великих підприємствах-забруднювачах навколишнього сере-
довища або активних споживачах природних ресурсів можливе і навіть необхідне ви-
ділення спеціалізованого екологічного менеджменту.  

Необхідно погодитись з фахівцями, які вважають, що екологічний менеджмент 
на рівні окремих підприємств спрямований на вирішення двох взаємопов’язаних за-
вдань. Головним з них є управлінсько-організаційна діяльність щодо дотримання цим 
підприємством певних параметрів його впливу на довкілля та підтримку його відпо-
відної якості.  

Але виконання першого завдання екологічного менеджменту буде вступати у 
протиріччя з іншими функціями менеджменту підприємства, оскільки не передбачає 
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порівняння затрат і результатів. А тому, другим завданням екологічного менеджме-
нту є вибір варіантів, за яких затрати підприємством на охорону природи будуть мі-
німізовані. Як свідчить світовий досвід, для господарських суб’єктів важливим є зме-
ншення затрат на охорону природи, а тому цей напрямок діяльності є одним із осно-
вних завдань екологічного менеджменту.  

Екологічний менеджмент у Кіровоградському регіоні на потужніх підприємст-
вах здійснюється спеціалізованим структурним підрозділом у взаємодії з іншими слу-
жбами підприємств. Зрозуміло, що при наявності таких служб у будь-якому випадку 
спеціалізовані структури обов’язково контактують і узгоджують діяльність, напри-
клад, з фінансовими службами, технологічними відділами тощо. Так, наприклад, еко-
номічні служби на підприємствах обов’язково ураховують екологічні наслідки діяль-
ності підприємства, хоча б з точки зору зниження затрат на платежі за спеціальне ви-
користання природних ресурсів та забруднення. Екологічний менеджмент на підпри-
ємствах даного досліджуваного регіону бере участь в обґрунтуванні природоохорон-
них платежів, здійснює контроль за технологічними процесами з метою визначення 
їх відповідності природоохоронним нормам, визначає шляхи зниження ресурсо- і ене-
ргоспоживання, створення маловідходних та безвідходних технологій, планує прове-
дення природоохоронних заходів на підприємстві. 

 Слід відзначити, що до цього часу існує безпосереднє користування природ-
ними ресурсами та правами власності виробництва у плані володіння і розпоря-
дження. До цього часу закріплення природних ресурсів за підприємствами здійсню-
ється у формі «права користування», які розраховуються і відбиваються у розділі бу-
хгалтерського балансу «Облік нематеріальних активів».  

Для удосконалення екологічного менеджменту необхідно законодавче визначи-
тися з власністю на природні ресурси і чітко регламентувати права привласнення, ко-
ристування та розпорядження елементами природних систем.  

Надзвичайно важливим є кадрове забезпечення екологічного менеджменту. Як 
правило, на сьогодні ці служби включають у собі фахівців різних спеціальностей, які 
відповідають за окремі напрямки природоохорони на підприємстві. Слід узгодитися 
з практиками та науковими співпрацівниками, які вважають, що створені на заводах 
та підпорядковані головним електрикам або головним інженерам відділи охорони 
природи, не дають високих результатів у запобіганні забрудненню та марнотратності 
природних ресурсів. У цьому контексті важливим є чітке функціональне підпорядку-
вання природоохоронних служб. Дехто із фахівців вважає, що вони повинні підлягати 
першим особам (директорам), які володіють можливістю ухвалювати рішення. А 
тому вплив природоохоронних служб на діяльність підприємства буде великим і від-
повідно ефективним. Але тут є присутньою певна небезпечність. Як свідчить прак-
тика, той же директор буде підтримувати працівників служб природоохорони лише 
тоді, коли це буде йому вигідним. З іншого боку, служби природоохорони не можуть 
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бути підпорядковані стороннім особам та організаціям; інша справа, коли вони бу-
дуть зобов’язані беззаперечно виконувати законодавчі та нормативні акти щодо при-
родоохорони, то у таких випадках підпорядкованість першим особам підприємства 
буде цілком логічною та виправдуваною. А тому постає очевидним, що розвиток при-
родоохоронного менеджменту можливий лише при створенні дійової системи стиму-
лів природоохорони на державному та регіональному рівнях.  

В сучасних умовах функції екологічного менеджменту розширюються. Перехід 
до ринкових відношень вносить у господарське життя багато нових організаційно-
управлінських елементів, які раніше практично не використовувалися. Так, на біль-
шості підприємствах регіону провадиться бізнес-планування. Воно використовується 
для визначення перспективних планів, при спробі отримати кредити тощо. У відпо-
відності з міжнародними вимогами щодо складання бізнес-планів (а вони досить різ-
номанітні) майже у всіх до них поставлені вимоги щодо природоохоронних аспектів. 
У цілому вони зводяться до урахування економіко-екологічних ефектів, які визнача-
ються показниками зменшення викидів у довкілля, утилізацією відходів, іншими ефе-
ктами природоохоронного плану.  

Роль екологічного менеджменту у процесі приватизації безумовно повинна по-
чинатися з оцінки екологічної діяльності підприємства та включення її у систему за-
гальних оцінок. Але оцінка екологічності функціонування підприємства повинна від-
буватися до проведення приватизації (якщо воно міняє форму власності), при цьому 
мають бути чітко встановлені рамки відповідності за понесені збитки до проведення 
приватизації та можливі впливи на навколишнє середовище у майбутньому і 
пов’язані з цим ризики.  

Побудова екологічного менеджменту має базуватися на використанні планових 
методів, особливо на рівні внутрішньо-фірмового планування. Воно достатньо розви-
нуте у практиці діяльності закордонних підприємств, у тому числі і у сфері природо-
охоронних заходів, які проводяться на мікрорівні. Такі плани є взаємодоповнюючими 
один одного і важливим завданням управлінців підприємства є зведення їх у систему, 
щоб не було протиріч на цих рівнях регулювання.  

Важливим елементом природоохоронного менеджменту мають бути розраху-
нки за вплив довкілля на стан і функціонування основних фондів. Але вплив забруд-
нення навколишнього середовища на виробничий потенціал полягає у загальній про-
блемі визначення збитків економіко-екологічного характеру і це завдання міститься 
у спеціалізованому екологічному менеджменті органів охорони навколишнього сере-
довища та екологічної безпеки.  

Одним із напрямків діяльності управлінців у сфері природоохорони є форму-
вання фінансової складової підприємства, яка витрачається на підтримку екологічної 
безпеки. В умовах надзвичайно важкого фінансового стану більшості підприємств ре-
гіону коштів на проведення природоохоронних заходів у необхідному обсязі знайти 
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не легко, а тому може використовуватися змішана система фінансування за рахунок 
централізованих та децентралізованих інвестицій у фонди екологічного призначення. 
Зрозуміло, що такими фондами повинні керувати фахівці з екологічного менеджме-
нту.  

Важливим напрямком екологічного менеджменту на підприємствах досліджу-
ваного регіону є проведення роботи по екологічній паспортизації цих суб’єктів гос-
подарювання. А тому необхідні будуть фахівці з проведення екологічної експертизи. 
Така діяльність екологічного менеджменту буде базуватись на постійній необхідності 
удосконалення діяльності підприємств в аспекті її природоохоронних характеристик 
і, відповідно, таких же характеристик продукції, що випускається і буде випускатись. 
В загальному плані потрібно розробити ґрунтовний документ, який всебічно відобра-
жає місце і положення підприємства у навколишньому середовищі. У цілому при 
складанні екопаспорту необхідно вказати на технологію виробництва з точки зору 
матеріальних та енергетичних витрат, детально охарактеризувати відходи та викиди 
при виробництві, можливості використання відходів у власному виробництві та ін-
шими підприємствами, здійснити екологічний опис продукції з оцінкою її можливої 
шкідливості.  

Можливим напрямком розвитку екологічного менеджменту є проведення еко-
логічного аудиту. Слід зазначити, що аудит передбачає поглиблене дослідження еко-
логічного стану підприємства з урахуванням його бухгалтерських документів, особ-
ливо тих, що стосуються поліпшення використання природних ресурсів, зменшення 
забруднень довкілля та інше. Цей напрям є досить проблематичним в сучасних умо-
вах, оскільки екологічний аудит, як і інші форми аудиторських перевірок та виснов-
ків, є коштовним і результати таких перевірок з точки зору природоохорони для кері-
вництва переважної більшості підприємств виявляються непродуктивними. Тому до-
водиться ще раз констатувати, що такі форми будуть ефективними лише при ство-
ренні системи стимулів для раціоналізації природокористування.  

В умовах перехідного періоду важливим напрямком екологічного менеджменту 
є діяльність у сфері спеціалізованого екологічного підприємництва. Поступове фор-
мування ринку екологічних послуг і розвитку бізнесу у цій сфері викликає необхід-
ність існування кваліфікованих фахівців, які повинні проводити практичну діяльність 
щодо організації прибуткового підприємництва. Така ситуація ставить перед приро-
доохоронними нові складні завдання, які можна вирішувати на основі відповідних 
знань специфіки економіки перехідного періоду і фундаментальних знань розвитку 
природних систем.  

Одним з напрямків в економіці перехідного періоду є включення маркетингу у 
діяльність підприємств. На практиці це означає включення маркетингових дослі-
джень та робіт щодо одного з напрямків діяльності екологічного менеджменту. Оскі-
льки маркетинг є однією з функцій менеджменту, яка перетворює потреби споживача 
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(покупця) у доходи підприємства, то для екологічного менеджменту важливим є 
сприяння руху товарів підприємства на ринок. У цьому плані важливим є участь ме-
неджерів-екологів у формуванні споживчих характеристик товару з точки зору його 
екологічності. При дослідженнях споживачів даної продукції важливим є дослі-
дження їх відношення до того, наскільки цей товар чи послуга важливі з точки зору 
екологічної чистоти. Це відноситься до кінцевих споживачів-домашніх господарств, 
які є важливими споживачами продуктових товарів та послуг і для підприємств, як 
суб’єктів виробничого споживання. Для обґрунтування переваг своєї продукції у кон-
курентному відношенні завданням екологічного менеджменту є включення до рек-
лами та збуту продукції переконливих позитивних характеристик екологічності даної 
продукції не тільки з точки зору її кінцевого споживання, а й з точки зору екологіч-
ності виробництва і впливу цього виробництва на довкілля. Тому завданням екологі-
чного менеджменту є участь у маркетингових програмах своїх підприємств з метою 
підвищення конкурентноздатності продукції за рахунок її екологічності.  

Щодо підприємств, які використовують технології та технічні засоби, завдан-
ням екологічного менеджменту з точки зору маркетингової діяльності є обґрунту-
вання вигідності використання товарів з позицій енерго- та ресурсозбереження, міні-
мізації впливу на довкілля у процесі функціонування легкості утилізації після закін-
чення життєвого циклу продукції. А тому екологічний менеджмент повинен брати 
постійну участь у розробці маркетингової стратегії та програм підприємства, нада-
вати пропозиції та рекомендації щодо поліпшення доведення товарів та послуг до 
споживача, вивчати запити і формувати у зв’язку з цим природоохоронну стратегію 
розвитку фірми.  

Щодо екологічного менеджменту, залученого на тих підприємствах регіону, які 
здійснюють первинну переробку природних ресурсів і перетворення їх у сировинні 
та енергетичні матеріали, він повинен здійснювати аналіз реальних і потенційних по-
треб основних споживачів цієї продукції, ринку товарів та послуг екологічного приз-
начення. Обов’язковим є прогнозування ринкового попиту та можливої пропозиції 
сировинних товарів та продуктів екологічного спрямування, вироблення стратегії 
екологічного маркетингу і відповідних заходів її виконання.  

Підсумовуючи вище викладене, зазначимо, що в умовах перехідної економіки 
значним чином змінюються умови здійснення природокористування та забезпечення 
екологічної безпеки. Зміни державного регулювання природоохронними процесами 
на макроекономічному рівні повинні доповнюватися відповідними змінами на мікро-
рівні:  

– перш за все екологічний менеджмент на підприємствах-забруднювачах пови-
нен бути спеціалізованим і виділеним в окрему службу з чітким підпорядкуванням; 

– завданням екологічного менеджменту повинна бути комплексна оцінка стану 
підприємства у природоохоронній сфері, участь в обґрунтуванні природоохоронних 
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планів, здійснення контролю за технологічними процесами з метою визначення їх від-
повідності природоохоронним нормам, визначення шляхів зниження ресурсо- та ене-
ргоспоживання, створення маловідходних і безвідходних технологій;  

– побудова екологічного менеджменту повинна базуватись на використанні 
планових методів, особливо на рівні внутрішньо-фірмового планування, а також біз-
нес-плануванні, особливо при розробці інвестиційних проектів;  

– важливим напрямком екологічного менеджменту повинні стати екологічна 
експертиза, паспортизація, екоаудит. Обов’язковим напрямком є включення маркети-
нгових досліджень і робіт до одного з напрямків діяльності екологічного менеджме-
нту. 

1.2 Формування системи екологічного маркетингу 

Ринкова орієнтація економіки України викликала інтерес щодо методів, які за-
безпечують ефективне функціонування підприємницьких структур у нових умовах 
господарювання. Панівне місце серед них займає маркетинг, якому у вітчизняних 
умовах приділяється все ще недостатня увага. Це у значній мірі пояснюється падін-
ням конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, нераціональне використання 
ними і без того обмежених ресурсів, зосередження зусиль на короткочасних інтере-
сах, відсутність чітких перспектив розвитку. У цих умовах, саме їх існування можливе 
тільки при умові ефективного використання маркетингових методів управління, які 
спираються на глибокий та всебічний аналіз кон’юнктури ринку з метою пошуку мо-
жливостей розвитку, який прийнятний щодо конкретного підприємства в існуючих 
умовах зовнішнього середовища з урахуванням перспектив їх розвитку.  

Маркетинг, як методологія виробничо-збутової діяльності, яка підпорядкована 
вимогам ринку є фундаментом для довгострокового та оперативного планування, ос-
новою для розробки науково-технічної, технологічної, інвестиційної, виробничої та 
побутової програм розвитку. При нагоді, концепцію маркетингу можна виразити фра-
зою: «Виробляти те, що купується, а не продавати те, що виробляється».  

На наш погляд, екологічний маркетинг – це такий вид виробничо-збутової дія-
льності підприємства, який спрямований на створення умов щодо виробництва та ус-
пішної реалізації на ринку екологічно чистого продукту з метою повного задоволення 
попиту споживача. Головна відмінність екологічного маркетингу від традиційного – 
орієнтація процесів виробництва, постачання, збуту та споживання на вимоги еколо-
гічно сталого соціально-економічного розвитку. Основними завданнями екологічного 
маркетингу є: орієнтація технологій виробництва і самих товарів для задоволення 
екологічно орієнтовних потреб споживачів та суспільства у цілому; формування еко-
логічних потреб споживачів і стимулювання споживання екологічних товарів; інтен-
сифікація збуту продукції та отримання додаткового прибутку за рахунок екологізації 
виробництва.  
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Вирішення цих завдань потребує серйозних досліджень у галузі вивчення мо-
тивації поведінки споживачів через придбання екологічних товарів, особливо товарів 
промислового значення. На наш погляд, потребують суттєвих змін система ціноутво-
рення, системи стимулювання та просування на ринку екологічно орієнтовної проду-
кції.  

Специфіка екологічного маркетингу потребує удосконалення методичних під-
ходів щодо пошуку та обґрунтування варіантів розвитку на базі екологічно орієнтов-
них товарів. Необхідна система показників за допомогою якої можна було б здійснити 
порівняння та оцінку альтернативних варіантів з метою вибору оптимального.  

Традиційно пошук варіантів розвитку ринкових можливостей ведуть методом 
SWOT – аналізу. При цьому, склад чинників зовнішнього та внутрішнього середо-
вища приводяться до вигляду, який відбиває особливості розвитку на базі екологічно 
орієнтовних товарів (як з точки зору виробництва, так і з точки зору споживача).  

Слід зазначити, що у залежності від конкретної ситуації ринкові можливості 
розвитку можуть переходити у ринкові загрози так само, як і сильні сторони підпри-
ємств можуть переходити у свої протилежності.  

Отже, можна зробити висновок щодо застосування традиційних маркетингових 
досліджень для пошуку та реалізації економічно ефективних напрямків екологічно 
орієнтовної виробничо-збутової діяльності, які дозволять підприємству функціону-
вати у відповідності з принципами екологічно збалансованого сталого розвитку. 

 Нами досліджено, що основними функціями служби екологічного маркетингу 
є:  

– аналіз фактичних або потенційних споживачів екологічної продукції; 
 – пошук сегментів або «закутків» ринку щодо впровадження екологічних това-

рів;  
– дослідження екологічних товарів;  
– аналіз основних конкурентів; 
– аналіз динаміки витрат та прибутку у сполученні з екодеструктивним впливом 

на навколишнє середовище;  
– розробка ідей екологічних товарів (товарів і послуг) та технологій їх вироб-

ництва;  
– вивчення мотивації споживання екологічної продукції;  
– розробка методів стимулювання споживання екологічних товарів;  
– аналіз систем та методів реалізації екологічних товарів;  
– аналіз методів просування екологічної продукції на ринку; 
– формування системи ціноутворення на екологічні товари.  
Моделі екологічного маркетингу можуть бути використані для кількісного 

відтворення реальних процесів у природному середовищі і у системі маркетингу 
(рис.1).  
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Головним завданням, яке стоїть перед екологічним маркетингом, є скорочення 
ступені ризику в економіко-екологічному плануванні діяльності підприємства. Гомо-
генність підприємства і ринку є основою глобальної концепції екологічного маркети-
нгу, оскільки система маркетингу встановлює рамки, у яких відбуваються зміни, що 
спрямованні на задоволення вимог ринку та навколишнього середовища у цілому. 

 
 

Рис.1. Структурна схема екологічного маркетингу 
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З рис.1 видно, що підприємство (фірма) доставляє на ринок природні ресурси, 
відходи виробництва для переробки їх у різні екологічно чисті товари або вироби для 
захисту навколишнього середовища.  

Підприємства отримують від ринку кошти, які поступають з екологічного ба-
нку, і що знаходяться на рахунку підприємства. При цьому структура відношень роз-
вивається у двох кругообігах: внутрішній круг становить товарно-грошовий обіг, а 
зовнішній – обмін інформацією.  

Структурна схема екологічного маркетингу, яка показана на рис.1, може харак-
теризує основні відносини та взаємозалежність моментів у цій сфері. Необхідно під-
креслити, що специфіка екологічного маркетингу вимагає активізації робіт за моти-
вацією та стимулюванням виробництва і споживання екологічної продукції. Орієнта-
цію на екологічні товари варто розглядати як одну з різновидів інноваційного підп-
риємства, який передбачає не просто пошук місця ринку нових екологічно чистих то-
варів та послуг. А це потребує забезпечення та стимулювання екологічного попиту, 
екологічно орієнтовного виробництва, екологічно орієнтовних людських чинників та 
мотивів екологізації.  

Орієнтація на кінцеві народногосподарські (показники) результати, одним з 
яких є покращення якості навколишнього середовища, забезпечується системою по-
казників економіко-екологічних збитків при виробництві продукції (на всіх стадіях 
виробничого процесу) та її споживання (з урахуванням показників внутрішнього еко-
номіко-екологічного збитку).  

У розглядуваному нами регіоні екологічно орієнтовна служба маркетингу орга-
нізована у повному обсязі лише на окремих потужніх підприємствах: ВАТ фірма 
«Віра-Сервіс», ДХК «Олександріявугілля», ВАТ фірма «Червона Зірка», Кіровоград-
ський ремонтно-механічний завод ім. В.К. Таратути, Світловодське ВАТ «Чисті ме-
тали», ЗАТ «Радій», завод «Цукор. Гідромаш», ВАТ «Гідросила». На фірмі ВАТ «Кі-
ровоградолія» маркетингова служба не працює через відсутність свого товару і вся 
вироблена продукція повертається Київській холдинговій компанії, яка доставляє на 
завод свою сировину. На інших дрібних підприємствах регіону маркетингова служба 
присутня у особі однієї людини або її взагалі не має. При переході на екологічно 
орієнтовний шлях розвитку проблемам мотивації споживання екологічної продукції 
варто приділяти особливу увагу. Під екологічною продукцією розуміється продукція, 
виробництво та споживання якої не призводить до деструктивного впливу на спожи-
вача і довкілля (або мінімізує його), а сприяє збереженню природного середовища і 
відповідає принципам екологічно збалансованого сталого розвитку.  

Відзначене вище виробництво екологічної продукції у регіону потребує прове-
дення серйозних маркетингових досліджень за такими напрямками:  

– вивчення тенденцій розвитку взагалі і ринку екологічних товарів зокрема;  
– вивчення споживачів та мотивації їх поведінки;  
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– вивчення товарів;  
– вивчення конкурентів;  
– вивчення методів збуту екологічних товарів;  
– вивчення методів стимулювання щодо споживання екологічної продукції.  
Інформаційне забезпечення системи прийняття екологічно орієнтовних марке-

тингових рішень відноситься до функцій системи маркетингового інформаційного за-
безпечення промислового підприємства і містить низку підсистем, які вирішують свої 
специфічні завдання, мають свої методи збору та обробки інформації, що знайшло 
своє відображення у їх функціонально-структурній побудові (рис. 2). 

 
Рис. 2. Джерела формування маркетингової інформаційної бази. 

Функціонування інформаційної маркетингової системи дає підприємству низку 
суттєвих переваг, у числі яких слід відмітити наступні:  

– налагоджений збір інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середо-
вища функціонування підприємства;  

– збереження та постійне оновлення відомостей;  
– можливість прийняття обґрунтованих рішень;  
– можливість моніторингу результатів проведення маркетингових заходів та 

своєчасного внесення коректив до самої зміни пріоритетів у діяльності підприємств. 
 У якості основних груп економіко-екологічних показників, які використову-

ються при прийнятті рішень щодо просування на ринок екологічної продукції, про-
понується використати наступні (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Групи економіко-екологічних показників, які використовуються при прийнятті рі-

шень щодо просування на ринок екологічної продукції 

 
Виділяють три типи спонукальних мотивів споживання продукції: раціональні, 

емоційні, моральні. За силою впливу мотиви споживання екологічної продукції в умо-
вах перехідної економіки можна розмістити наступним чином: раціональні (вигода 
споживачеві), емоційні (пробудження певних почуттів у споживача), моральні (пок-
ликання до справедливості, порядності тощо), вони дієві переважно в екологічно ро-
звинутих країнах з високим рівнем «якості життя»). А тому у вітчизняних умовах, в 
першу чергу, слід звертати увагу на наявність раціональних мотивів (особливо це ха-
рактерно для продукції промислового виробництва), не випускаючи із виду також 
емоційні і моральні мотиви.  

Стимулювання ефективного виконання виділених функцій працівниками слу-
жби маркетингу (так само як і інших служб) у загальному випадку можна здійснювати 
одним із п’яти методів:  

− матеріальна винагорода, розмір якої залежить від кінцевих результатів діяль-
ності конкретних працівників;  

− психологічні заохочення або стимули (задоволення працею, велика відповіда-
льність, загальне визнання тощо);  
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− усунення негативних стимулів (нерівного відношення до співробітників, не-
справедливе виділення фаворитів, створення рівних умов щодо просування по слу-
жбі);  

− побічні зусилля (навчання на робочому місці, участь у виставках, конферен-
ціях тощо);  

− дисциплінарні методи (попередження, догана, позбавлення пільг, звільнення 
тощо).  

Реалізація на практиці екологічно орієнтовного маркетингу на підприємствах 
передбачає розробку відповідного економічного механізму, який забезпечує досяг-
нення поставлених цілей. Існуючі наукові розробки орієнтовані в основному на сти-
мулювання окремих функцій екологічного маркетингу таких, як дослідження ринку, 
збут екологічної продукції тощо.  

У них не розглядається економічний механізм як система, яка охоплює усі еле-
менти екологічного маркетингу. Використовуючи екологічно орієнтовний маркетинг 
підприємства, доцільно застосовувати системний підхід щодо формування його еко-
номічного механізму.  

Економічний механізм екологізації маркетингу можна визначити як цілісну 
структурно-функціональну систему організаційно економічних форм, методів та ва-
желів, які забезпечують узгодження економічних та екологічних інтересів господар-
ських суб’єктів і суспільства у цілому.  

Формування теоретичних і методологічних основ створення дійового економі-
чного механізму екологізації маркетингу підприємства передбачає дослідження сис-
теми економіко-екологічних відносин, які виникають на самому підприємстві, а та-
кож між підприємствами, іншими господарюючими суб’єктами, державою щодо реа-
лізації тієї чи іншої концепції маркетингу.  

Розробка економічного механізму екологізації маркетингової діяльності буду-
ється на загальній теорії формування, функціонування та розвинення господарського 
механізму економіки на мікро- та макрорівнях. Це, у свою чергу, передбачає визна-
чення внутрішнього змісту структури, виконаних функцій, форм і методів функціо-
нування, застосованих економічних важелів та стимулів, місця в ієрархічній системі 
економічних механізмів різного рівня.  

Структура механізму екологізації, тобто його елементний склад, який виявле-
ний у просторовому, часовому і функціональному взаєморозміщенні елементів, ви-
значає якість механізму і відповідає концепції його утворення. Формування економі-
чного механізму екологізації маркетингової діяльності передбачає опис наступних 
параметрів:  

1. Цілі та завдання відповідних функцій.  
2. Форми та способи реалізації механізму.  
3. Системи методів інструментарію, реалізації механізму.  
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4. Визначення ресурсів, які забезпечують його функціонування.  
5. Виділення об’єктів, на які спрямовано регулюючий вплив механізму.  
6. Виділення суб’єктів (підрозділи підприємств), які прямо або побічно зв’язані 

з функціонуванням механізму. 
Ефективна робота економічного механізму екологізації маркетингу на підпри-

ємстві забезпечується певними формами його реалізації :  
а) перспективним, поточним і оперативним плануванням процесів розробки, ви-

робництва та збуту екологічної продукції;  
б) регулюванням виробничо-збутовою діяльністю;  
в) контролем та оцінкою ефективністі роботи економічного механізму.  
У цілому, запропонована вище структурно-функціональна схема економічного 

механізму повинна забезпечити на практиці досягнення цілей екологізації маркетин-
гової діяльності. Матеріали даного питання створюють основу щодо вироблення ма-
ркетингової стратегії промислових підприємств на основі урахування екологічної 
складової і направлені на удосконалення процесів просування на ринку екологічної 
продукції, формування економічного механізму екологізації маркетингової діяльно-
сті.  

Запропоновані підходи та механізми, на наш погляд, дозволять стимулювати 
підприємства на випуск нової та більш ефективної як з економічних, так і з екологіч-
них позицій продукції, застосуванню нових екологічно чистих технологій, підви-
щенню економіко-екологічного рівня існуючих екологічних процесів. 

1.3 Інноваційно-інвестиційна діяльність при вирішенні проблем екологічної без-
пеки регіону 

На основі аналітичного огляду вітчизняної та закордонної наукової літератури 
і аналізу сучасного стану економіко-екологічних проблем зроблений висновок щодо 
необхідності удосконалення системи економіко-екологічних показників щодо інтег-
ральної оцінки інвестиційних проектів. 

Характерним при цьому є суттєва зміна пріоритетів та напрямків інвестиційної 
політики держави, що породило трансформацію структури та цільового призначення 
капітальних вкладень.  

Екологічну безпеку, на сучасному етапі забезпечити досить складно. А тому ви-
никає необхідність встановлення балансу між потребами суспільства у природних ре-
сурсах та об’єктивною можливістю природи їх задовольнити. Превентивні природо-
охоронні заходи постають більш суттєвими сьогодні, в період формування ринкових 
відносин. Раніше діюча витратна, природомістка модель економічного розвитку зу-
мовила спочатку поступове, а відтак обвальне нарощування негативних, часом незво-
ротних змін навколишнього природного середовища.  
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Аналіз сформованої системи відшкодування екологічних витрат, з точки зору, 
їх впливу на ефективність інвестиційної діяльності дає підставу для наступних висно-
вків.  

По-перше, екологічні витрати держави відшкодовуються за допомогою фіска-
льно-бюджетної політики, витрати підприємств належать до собівартості продукції 
та відшкодовуються на стадії проміжного і кінцевого споживання.  

По-друге, екологічні витрати включають не тільки нормувальні природоохо-
ронні затрати, але й витрати, які обумовлені забрудненнями навколишнього середо-
вища, тобто екологічна шкода, відшкодування якої є об’єктивною вимогою розшире-
ного відтворення.  

По-третє, економічна шкода від забруднення навколишнього середовища може 
відбиватися на рівні держави, на рівні суб’єкту господарської діяльності і на рівні 
конкретного громадянина. Тепер у відтворювальній сфері ураховується тільки еконо-
мічна шкода, яка спричиняється державі. Втрати підприємств і населення, які обумо-
влені екологічними чинниками, практично не ураховуються і не відшкодовуються.  

По-четверте, механізм відшкодування економічної шкоди, яка причинена дер-
жаві в результаті виробничої діяльності, побудований на системі платежів за забруд-
нення навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Однак через 
ці платежі компенсується лише незначна частина фактичних втрат.  

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що недостатньо є визна-
ченим існуючий економічний механізм вартості обліку і компенсації екологічних ви-
трат (передусім економічної шкоди). А тому можна стверджувати, що при оцінці ефе-
ктивності як інвестиційної діяльності у цілому, так і конкретних інвестиційних про-
ектів, не повністю ураховуються екологічні чинники.  

Вплив екологічних чинників проявляється у неминучому додатковому інвесту-
ванні заходів, які пов’язані через запобігання негативного впливу на навколишнє се-
редовище та дотримання екологічних стандартів. Характерно, що в країнах з високим 
економіко-екологічним та технологічним рівнем виробництва, де якість навколишнь-
ого середовища немає потреби доводити до міжнародних стандартів, ці додаткові за-
трати на здійснення природоохоронних заходів відсутні. Крім того, вони, як правило, 
прямо не відносяться до виробничих витрат і не приносять прибутку. А тому показ-
ники доходності інвестицій в однойменні проекти у країнах з різним станом навко-
лишнього середовища за інших рівних умов можуть суттєво відрізнятися.  

У широкому розумінні, механізм урахування екологічних чинників повинен пе-
редбачати оцінку не тільки природоохоронних затрат, але й економічних наслідків 
неусуненого забруднення навколишнього середовища, обов’язкове відшкодування 
яких є основною умовою раціонального природокористування та принципом право-
вої відповідальності.  
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З точки зору інвестиційної діяльності, можна виділити два напрямки економіко-
екологічної політики:  

− превентивне, тобто боротьба із забрудненням шляхом зменшення кількості 
шкідливих речовин, які розміщуються у навколишньому середовищі. У цьому 
випадку зростає затратна складова інвестиційного проекту, але економляться додат-
кові витрати держави, які пов’язані з проведенням у життя компенсаційної політики;  

− компенсаційні, тобто здійснення заходів, які пов’язані через відшкодування 
негативних наслідків забруднення або недопущення їх виникнення без ліквідації дже-
рел викидів забруднюючих речовин. У даному випадку зменшується вартість інве-
стиційного проекту, а, отже, на фоні зростання екологічних витрат держави підви-
щується привабливість проекту.  

Забезпечення сталого розвитку потребує заходів, які попереджують саму мож-
ливість дестабілізації навколишнього середовища. А тому одним з ключових чин-
ників удосконалення інвестиційної політики у період переходу до ринкових відносин 
є пріоритет вимог екосистемної рівноваги.  

Слід сказати, що в результаті проведеного дослідження постає очевидним, що 
існуючі підходи щодо урахування впливу екологічних чинників на економічну ефек-
тивність інвестиційної діяльності надто різноманітні, розрізнені і неудосконалені. В 
основному передбачається якісні, а не кількісні параметри та характеристики 
урахування цього впливу.  

При цьому треба відмітити, що сучасний інвестиційний клімат характери-
зується відсутністю сприятливих політичних, правових та економічних умов щодо 
притягнення власних та закордонних капітальних вкладень. Це обумовлено слабким 
і нестабільним законодавством, відсутністю приватної власності на землю, а також 
надійних стимулів та гарантій для вітчизняних та іноземних інвесторів [123]. Відчу-
вається гострий дефіцит інвестицій, які необхідні для реструктуризації підприємств, 
технічного переозброєння та модернізації основних промислово-виробничих фондів.  

Все це спричиняє негативний вплив на стан навколишнього природного сере-
довища та умови життя населення. Ураховуючи тісний взаємозв’язок інвестиційної 
та природоохоронної діяльності, можна констатувати наявність суттєвих методо-
логічних та інвестиційно-методичних труднощів. Вони стосуються підвищення ефек-
тивності та забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку країни, в 
основі яких є неспричинення шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю грома-
дян.  

Ураховуючи, що екологічні витрати на сьогодні при середніх умовах вироб-
ництва об’єктивно неминучі (в зв’язку з чим вони є складовою частиною суспільно 
необхідних затрат), урахування впливу екологічних чинників на ефективність інве-
стиційної діяльності необхідно розглядати у контексті загальних відтворювальних 
циклів та ефективності соціально-економічного розвитку.  
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Аналіз існуючого економічного механізму обліку та компенсації економічних 
витрат (насамперед, економічної шкоди) свідчить про те, що на сьогодні він має низку 
недоліків. А тому можна стверджувати, що при оцінці ефективності як інвестиційної 
діяльності у цілому, так і конкретних інвестиційних проектів екологічні чинники ура-
ховуються недостатньо. Обставина обумовлює необхідність удосконалення існуючої 
нормативно-правової бази оцінки економічної привабливості інвестицій.  

Взагалі, у теорії оцінки ефективності інвестиційних проектів існують чотири 
кількісні критерії: чиста теперішня вартість; внутрішня норма змістовності; термін 
окупності; індекс прибутковості. Завдання полягає у підвищенні надійності та вірогі-
дності результатів оцінки економічних параметрів інвестиційних проектів та їх адап-
тації щодо стандартної схеми визначення ефективності інвестицій з урахуванням еко-
номіко-екологічного чинника.  

Крім того, при оцінці ефективності інвестицій необхідно ураховувати екологі-
чні затрати, які пов’язані з відновленням компонентів навколишнього середовища, 
які раніше деградували.  

Будь-який з підходів щодо оцінки економічної ефективності інвестицій, що ба-
зується на порівнянні витрат для здійснення проекту та результатів від його реаліза-
ції, повинен ураховувати можливі додаткові економіко-екологічні затрати. Такі за-
трати мають відносний характер і можуть збільшувати капіталомісткість заходів, що 
в результаті зменшить привабливість проекту щодо потенціального інвестора. Якщо 
своєчасно не ураховувати цей факт, то фінансові очікування інвестора не здійсняться: 
фактична ефективність проекту після його здійснення може бути лише розрахунко-
вою.  

На практиці існують різні критерії ефективності інвестицій. З боку інвестора це, 
передусім, – прибутковість, а з боку держави, на території якої розміщене виробниц-
тво, це соціальні та екологічні критерії.  

При використанні цих критеріїв на практиці не повністю ураховується вплив 
екологічного чинника, зокрема, екологічні збитки понадлімітного забруднення навко-
лишнього середовища. Як свідчать статистичні дані, на Україні вірогідність таких 
збитків постійно зростає. А тому при прийнятті рішень стосовно інвестування важ-
ливо ураховувати витрати щодо забезпечення протиаварійної та технологічної без-
пеки виробництва і компенсацію можливих економічних наслідків цих ситуацій. 

При визначенні чистої поточної вартості (NPV), внутрішньої норми прибутко-
вості (IRR), терміну окупності (РР), індексу прибутковості (РІ) треба враховувати по-
казники економічних витрат, які мають відносний характер і впливають на розмір 
грошових потоків: 

 
     (1) 
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де ГП – сума грошових потоків у поточній вартості; ІВ – сума інвестиційних 
ресурсів, які спрямовані на реалізацію проекту у поточній вартості; Е3nі – сума еко-
номічних збитків, спричинених понадлімітними викидами (скидами) у поточній вар-
тості.  

За своєю суттю ці витрати визначаються як економіко-екологічні збитки від по-
надлімітного забруднення навколишнього середовища. Вони мають імовірностний 
характер.  

З точки зору екологічних ризиків, понадлімітний викид також може мати імові-
рний характер і містить три складові: сталий понадлімітний викид (скид); аварійний 
викид; залповий непередбачений понадлімітний викид.  

При економіко-екологічній оцінці інвестиційних проектів необхідно урахову-
вати показник внутрішнього економічного збитку, у т.ч. понадлімітного викиду.  

Внутрішній економічний збиток виникає внаслідок забруднення території та 
цехів підприємства власними викидами та скидами. Це пов’язано з впливом забруд-
нення навколишнього середовища на економічні ресурси підприємства.  

Вплив забруднення навколишнього середовища на трудові ресурси підприємс-
тва виявляється через підвищення професіональної та загальної захворюваності, тра-
вматизму. Економічними збитками при цьому вважаються зменшення продуктивно-
сті праці, утрата робочого часу, додаткові затрати на усунення і компенсацію соціа-
льних наслідків.  

При економічній оцінці інвестиційних проектів пропонуємо здійснити управ-
ління грошовими потоками з урахуванням ризику за відомою формулою: 

 

 

      
 
     (2) 

 
де ЧПt – чистий прибуток від реалізації інвестиційного проекту у t-ому році, який 
розраховується без урахування можливості аварій та їх економічних наслідків; At – 
амортизаційні відчислення у t-ому році; Шt – штрафи за порушення природоохорон-
ного законодавства у t-ому році; Пt – платежі за понадлімітний викид (скид) забруд-
нених речовин у t-ому році; ВШt – величина економічної шкоди інвестору у t-ому 
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році; КДt – компенсація державі за принесення економічної шкоди у випадку аварій-
ного (залпового) скиду у t-ому році; Kt – компенсації юридичним та фізичним особам 
за економічну шкоду у випадку аварійного (залпового) скиду (викиду) у t-ому році;  
It – імовірність понадлімітного сталого скиду (викиду) забруднюючих речовин у на-
вколишнє середовище у t-ому році; αt – ймовірність аварійного (залпового) скиду (ви-
киду) забруднюючих речовин у навколишнє середовище в t-тому році; jCt – інвестиції 
у t-ому році; R – коефіцієнт дисконтування; Т – період реалізації продукції.  

Аналогічно розраховуються інші показники економічної оцінки інвестиційних 
проектів: внутрішні норми прибутковості (JRR), термін окупності (Рв), індекс прибу-
тковості (PJ). 

Ці критерії економіко-екологічної оцінки інвестиційних проектів можна вико-
ристати на об’єкти нового будівництва, у випадках реконструкції, технічного пере-
озброєння діючого виробництва. 

Досліджуючи інвестиційну діяльність розглядуваного регіону, ми прийшли до 
висновку щодо відсутності її на переважній більшості підприємств за причинами:  

− відсутність власника через недосконалість процесу приватизації;  
− невдосконалена правова основа взаємовідносин між інвестором і підприємс-

твом;  
− несталий період повернення інвестицій через низьку надійність прогнозова-

них показників ринку;  
− недостатньо обґрунтовані жорсткі вимоги інвестора при укладанні договору 

з керівниками підприємства;  
− відсутність піднесення ефективності виробництва у цілому не надає можли-

вості у повному обсязі вирішувати економічні та екологічні проблеми у державі. 
Отже, у підсумку нашого дослідження по даній проблемі можна сказати, що 

аналіз сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку України показує – за 
останні роки відбулася суттєва структурна перебудова базових галузей народного го-
сподарства. Відчувається гострий дефіцит інвестицій, які необхідні для реструктури-
зації підприємств, технічного переозброєння та модернізації основних фондів. Все це 
спричиняє негативний вплив на стан навколишнього середовища. Значна частина пи-
тань, які пов’язані із взаємовпливом та взаємообумовленістю інвестиційних та еколо-
гічних проблем, знайшла своє відображення у нинішній праці.  

Вплив екологічних чинників на ефективність інвестиційної діяльності у період 
формування ринкових відносин доцільно проводити у напрямку методик оцінки імо-
вірних складових екологічних витрат (штрафи за порушення природоохоронного за-
конодавства, платежі за понадлімітне забруднення, компенсації спричиненої шкоди, 
внутрішній економічний збиток), підвищення надійності і достовірності нормативних 
та питомих показників, на базі яких розраховуються економіко-екологічні ризики та 
величини затрат на природоохоронні заходи. 
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Аналіз економіко-екологічної ситуації на Україні та зроблені при цьому висно-
вки щодо шляхів виходу з кризового стану знаходять своє відображення через упро-
вадження екологічних інновацій. Ключем стосовно формування діючого економіч-
ного механізму реалізації еколого-інноваційних стратегій розвитку повинне стати 
правило виділення «основної рушійної ланки» механізму. Ураховуючи те, що еконо-
мічний механізм базується на комплексі економічних закономірностей взаємодії ви-
робничих сил з метою оптимального розподілу ресурсів в економіці, необхідно роз-
різняти механізми закритого (традиційного) та відкритого (інноваційного) типу.  

Для механізмів першого типу характерне виділення, як ведучої ланки вихідного 
економічного явища (інновації) з різними додатковими механізмами, економічної 
оцінки розвитку та відтворення явища.  

Механізми другого типу, як вихідна ланка, відрізняє усталений збалансований 
розвиток, для якого економічне явище (інновація) прислуговує всього лише, як імпу-
льс. А тому в економічних механізмах цього типу оцінка інноваційної результативно-
сті виявляється не закритою, а відкритою.  

Поняття «екологічна інновація» визначається як результат творчої діяльності, 
яка спрямована на розробку, створення та упровадження нововведень у вигляді нової 
продукції, технології, методу, форми організації виробництва тощо, безпосередньо 
або опосередковано сприяє зниженню екодеструктивного впливу виробництва та спо-
живання на навколишнє середовище і вирішенню екологічних проблем. У відповід-
ності з цим визначенням, до екологічних інновацій можна віднести:  

− розробка, створення та упровадження нових технологічних процесів і циклів 
розробки, а також узгоджуваного розвитку всіх функціональних ланцюжків через до-
бування ресурсів, їх переробки, використання відходів та відтворення цих ресурсів;  

− розробка та застосування ресурсозберігаючої техніки, розробка та упрова-
дження маловідходних і безвідходних технологій, у тому числі енергозберігаючих, 
розвиток технологій, які забезпечують комплексне освоєння природних ресурсів, ро-
зробку біотехнологій; 

− освоєння нових територій, а також розширення діючих з урахуванням еколо-
гічної безпеки населення та виробництва;  

− розробка та випуск нових екологічно чистих продуктів, а також створення по-
тужностей для їх виробництва і розробки варіантів використання нових оновлених 
джерел енергії;  

− упровадження нових організаційних форм, включаючи удосконалення орга-
нізаційно-територіальної структури потенційно небезпечних виробництв, з метою 
зниження їх екологічної небезпечності;  

− формування нового мислення у розробників інновацій з точки зору необхід-
ності їх екологізації шляхом упровадження обов’язкової екологічної освіти.  
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Еколого-інноваційна діяльність – це діяльність, яка спрямована на викорис-
тання результатів наукових досліджень та розробок щодо розширення та оновлення 
номенклатури екологічно безпечної продукції, удосконалення технологій її виготов-
лення; структурної перебудови народного господарства з метою вирішення екологіч-
них проблем та зниження екологічної небезпеки виробництва та споживання.  

Інновації виступають частіше усього у формі інноваційних проектів. Інновацій-
ний проект охоплює весь цикл від виникнення ідеї новинки до її практичної реалізації 
на ринку.  

Головними базовими принципами еколого-інноваційної діяльності є наступні:  
1. Органічна єдність науково-технічного прогресу з екологічним, соціальним та 

економічним розвитком суспільства.  
2. Оптимальне поєднання централізації і децентралізації в управлінні, демокра-

тизація та розвиток самоуправління у сфері екологічних розробок.  
3. Першочергова державна підтримка науково-дослідницьких робіт, які забез-

печують вирішення найважливіших економіко-екологічних проблем країни, шляхом 
вибору пріоритетів еколого-інноваційної діяльності та концентрації зусиль на їх реа-
лізацію.  

4. Підтримка конкуренції та підприємництва у науково-технічній сфері, здійс-
нення антимонопольного регулювання щодо покращення розповсюдження та дифузії 
екологічних інновацій. 

5. Сприяння розвитку ринку екологічно чистих товарів та технологій.  
6. Стимулювання збалансованого розвитку наукового, освітнього та виробни-

чого потенціалу у сфері екологічних інновацій.  
7. Рівноправність та різноманітність усіх форм організації діяльності у цій 

сфері, об’єднання колективної та індивідуальної науково-технічної творчості.  
8. Максимальне використання можливостей та досвіду світової науки і техніки 

щодо забезпечення подальшої екологізації вітчизняного виробництва шляхом прове-
дення спільних досліджень і розробок, а також придбання ліцензій та патентів на еко-
логічні інновації.  

Зростання ролі забезпечення екологічної безпеки та раціонального викорис-
тання природних ресурсів вимагає створення удосконаленого економічного механі-
зму відбору екологічних інновацій та розробки економічних, правових та інших ме-
тодів. Причому вирішення економіко-екологічних проблем передбачає удоскона-
лення цих методів та ефективне застосування їх у різних ситуаціях при взаємному 
доповненні одне одного. При цьому вирішальне значення має відводитись удоскона-
ленню виробничих відносин, економічних методів управління. Через те, що діючий 
господарський механізм не забезпечує реальних економічних умов для розвитку нау-
ково-технічного прогресу, основне завдання має бути направлене на створення такого 
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механізму здійснення еколого-інноваційної діяльності, який мав би забезпечувати ма-
ксимальну сприятливість та життєву зацікавленість економіки у розвитку науки і те-
хніки, широке застосування екологічних інновацій у виробництві (рис. 3). 

 
Рис. 3. Загальна схема економічного механізму екологічних інновацій 

Провідну роль в організації та управлінні еколого-інноваційним процесом по-
винна належати державі. Організаційне забезпечення містить інституційне забезпе-
чення, створення еколого-інноваційної інфраструктури, організаційно-правові та ін-
формаційні бази екологічних інновацій. Головною передумовою удосконалення еко-
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номічного механізму є підготовленість кадрів. Організаційний механізм повинен за-
безпечувати урахування думок усіх безпосередньо та опосередковано зацікавлених 
структур і в той же час створювати умови для узгодженого застосування заходів щодо 
стимулювання екологічних інновацій.  

Фінансування еколого-інноваційних заходів на підприємствах характеризу-
ється великою капіталомісткістю, складністю акумуляції необхідних фінансових ре-
сурсів підприємствами на даному етапі розвитку економіки України, неможливістю 
щодо ефективного використання багатьох фінансових джерел та необхідністю держа-
вного стимулювання і фінансової підтримки еколого-інноваційної діяльності.  

Державне стимулювання повинне передбачати як стимули позитивної мотива-
ції, які спрямовані на заохочення розробки та упровадження екологічних інновацій, 
так і стимули негативної мотивації, головним завданням яких є скорочення або за-
криття екологічно небезпечних виробництв.  

Систематизуючи групи стимулів для різних країн та беручи до уваги іноземний 
досвід, пропонуємо:  

1. Упровадження механізму прискореної амортизації еколого-безпечного обла-
днання та обладнання, яке використовується для еколого-безпечних технологічних 
процесів, а також виробництво екологічно чистої продукції.  

2. Використання пільгового оподаткування підприємств та організацій, які про-
водять НДОКР над розробкою екологічних інновацій.  

3. Введення інноваційного податкового кредиту для підприємств, які фінансу-
ють розробку екологічних інновацій за розміром від 25 до 100% їх затрат на НДОКР 
у цій сфері.  

Джерелами створення коштів еколого-інноваційного фонду є наступні:  
1) Частина обов’язкових внесків підприємств до фонду охорони довкілля. 
2) Частина обов’язкових внесків підприємств до державного інвестиційного 

фонду.  
3) Кошти через державний бюджет і, частина коштів Фонду фундаментальних 

досліджень, які фінансуються через державний бюджет.  
4) Кошти місцевих бюджетів, які передаються до регіональних екологоіннова-

ційних фондів щодо фінансування пріоритетних регіональних екологічних інновацій.  
5) Кошти, які утворюються за рахунок акумуляції тимчасово вільних фінансо-

вих ресурсів еколого-інноваційного фонду, бонів та інших коштів на рахунках еколо-
гічного банку.  

6) Коштів, які приходять від діяльності фінансово-лізингової компанії та інфо-
рмаційного фонду. 

7) Добровільних внесків та інших надходжень.  
Планування екологічних інновацій являє собою систему розрахунків, яка спря-

мована на вибір та обґрунтування цілей еколого-інноваційного розвитку. Особлива 
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увага повинна приділятися формуванню критеріальної бази щодо відбору та оцінки 
еколого-інноваційних проектів.  

На етапі відбору проектів для фінансування розглядаються економічні критерії 
(вартість проекту, чиста поточна вартість, рентабельність; внутрішній коефіцієнт 
ефективності; економічний ефект; НДР-мультиплікатор тощо).  

На етапі відбору інноваційних проектів ефективні еколого-інноваційні проекти 
оцінюються на основі показників, які розраховані за формулою: 

 

      
     (3) 

де JOEE – інтегральна оцінка економічного потенціалу екологічної інновації; Pt – ва-
ртісна оцінка інноваційних результатів, отриманих у t-ому році, грош. од.; Зt – сукупні 
затрати, які здійснені у t-ому році; Шt – запобіжна шкода навколишньому природному 
середовищу у t-ому році, грош. од. 

 
     (4) 

      (5) 

де Ібр – норматив дисконтування для заощаджень без ризиків; Ip – ризикова премія, 
яка ураховує ризики, які приналежні інноваційним проектам; Ікр – норматив дискон-
тування, який зважує у часі значимість запобіжної шкоди.  

На етапі оптимального розподілу обмежених фінансових ресурсів еколого-
інноваційного фонду пропонуємо оптимізовану модель, яка ураховує показник еко-
номіко-екологічної місткості фінансових ресурсів (β). Цільова функція цієї моделі ві-
дображає максималізацію задоволення потреб у фінансуванні еколого-інноваційних 
проектів з урахуванням їх пріоритетності у відповідності з показниками β: 

 

      
     (6) 

де βі – показник економіко-екологічної ємності фінансових ресурсів; Хі – обсяг ресу-
рсів, які виділяються для фінансування і-го проекту.  

При розрахунках щодо моделі існуючого економічного механізму закритого 
типу цільова функція має наступний вигляд: 

0.38х1+0.42х2+0.43х3+0.45х4+0.56х5+0,64х6+0.66х7+0.69х9 → max, 

а при розрахунку щодо моделі запропонованого механізму відкритого типу цільова 
функція має наступний вигляд: 

0,73х1+0,96х2+0,59х3+0,68х4+0,74х5+0,93х6+1,00х7+0,98х9 → max. 
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Обмеження моделі відображає наступне: обсяг фінансових ресурсів Хі, які ви-
діляються для фінансування проекту, не повинен перевищувати потреби (βі) у фінан-
суванні, а загальна сума виділених коштів ∑ Хі не повинна перевищувати кошти, які 
можуть бути розподілені Фі: 

 

 

 

  (7) 
 

(8) 
 

(9) 

Використання моделі показало, що в результаті перерозподілу зріс показник 
економіко-екологічної місткості фінансових ресурсів. При розрахунку з використан-
ням традиційного підходу цей показник змінювався в інтервалі 4.85÷5.04 грн., а при 
умові використання запропонованого підходу – в інтервалі 4.84÷5.34 грн.  

Ураховуючи, що середня вартість одного проекту, яка фінансована державним 
інноваційним фондом, складає 1,2 млрд. грн., можна стверджувати, що регіональна 
еколого-інноваційна місткість фінансових ресурсів в результаті упровадження запро-
понованого економічного механізму виростає на 12-48 %.  

Вивчаючи еколого-інноваційну діяльність досліджуваного регіону, ми прий-
шли до висновку, що її як такої немає, а якщо вона і є, то має псевдоінноваційний 
характер, тобто за рахунок покращання стану застарілих поколінь техніки та техно-
логій, шляхом упровадження раціоналізації та проведення капітальних ремонтів, 
створюючи при цьому умовну новизну.  

На нашу думку, причинами відсутності еколого-інноваційної діяльності у регі-
оні є наступні:  

− відсутня або ж недостатня кількість виділених вільних грошових коштів;  
− невизначене положення власника підприємства, тобто незавершений процес 

приватизації;  
− незадовільна демографічна ситуація на заводі (фабриці), тобто середній вік 

працюючих є передпенсійним, що визначає знижену ділову активність щодо упрова-
дження та освоєння усіх нових технологій;  

− багато підприємств спроектовані і побудовані у довоєнні і зразу у післявоєнні 
роки, а, відповідно, упровадження та освоєння нових технологій вимагає величезних 
грошових, моральних та трудових затрат;  

− немає належної підтримки з боку держави і немає справжнього державного 
стимулювання.  

Все це завдає величезної екологічної шкоди даному регіону і вимагає терміно-
вого втручання з боку вищих керівних органів щодо виправлення та викоренення ви-
щевказаних серйозних недоліків.  
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Таким чином, актуальним є розробка науково-методичних підходів щодо удо-
сконалення економічного механізму екологічних інновацій як одного з головних на-
прямків екологізації виробництва на Україні. Запропонований новий економічний ме-
ханізм відкритого типу дозволяє створити умови для активного упровадження еколо-
гічних інновацій та забезпечення сталого розвитку на інноваційній основі. Основ-
ними принципами еколого-інноваційної діяльності можна вважати об’єднання нау-
ково-технічного прогресу з економічним розвитком, державна підтримка науково-до-
слідницьких робіт світового рівня та інші. Все це потребує удосконалення механізму 
планування, організації та фінансової підтримки. Нинішній етап розвитку економіки 
України характеризується відсутністю єдиної затвердженої методики оцінки та від-
бору як інноваційно-інвестиційних проектів взагалі, так і еколого-інноваційних зок-
рема.  

З метою підсилення екологічної орієнтованості інвестиційної діяльності необ-
хідно трансформувати, як процедуру, оцінку еколого-інноваційних проектів, так і ве-
личину дисконтного множника щодо екологічної складової проектів. Регулюючи ве-
личину дисконтного множника, можна формувати інвестиційну сприйнятливість еко-
лого-інноваційної діяльності у заданому напрямку: агресивної, захисної та абсорбу-
вальної.  

Для створення на сучасному етапі економічних умов розвитку даного виду дія-
льності необхідним є застосування існуючої системи державного стимулювання та 
фінансування, а також створення нових ланок системи державної підтримки еколого-
інноваційної діяльності. Розроблена у роботі модель розподілу фінансових ресурсів 
регіонального еколого-інноваційного фонду дозволить оптимізувати їх використання 
з точки зору підвищення економіко-екологічної ємності. 

1.4 Організаційно-правові основи забезпечення екологічної безпеки у галузі при-
родокористування 

Беручи до уваги синтетичний характер проблем екології, їх органічний зв’язок 
з усіма політичними факторами, стратегія природокористування на Україні повинна 
бути однією із фундаментальних складових перебудови правової демократичної дер-
жави з розвинутою ринковою економікою. Одним із таких неспростовних прав є 
право на екологічну безпеку. Воно забезпечується комплексом юридичних, економі-
чних, технологічних та гуманітарних чинників.  

Здійснення комплексного управління у галузі забезпечення екологічної без-
пеки, проведення єдиної науково-технічної політики з питань навколишнього приро-
дного середовища та використання природних ресурсів, координація діяльності міні-
стерств, відомств, підприємств, установ та організацій у цій галузі, організація моні-
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торингу, здійснення Державної екологічної експертизи та інше віднесено до компете-
нції Державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській обла-
сті.  

Роль же права щодо урегулювання впливу природи та суспільства полягає в 
установленні науково обґрунтованих правил поведінки людини щодо природи. Най-
більш суттєві правила такої поведінки закріплюються державою у законодавстві і ста-
новляться загальнообов’язковими для виконання та дотримання норм права, які за-
безпечуються державним примусом у випадку їх невиконання.  

Серйозним недоліком сучасного природоохоронного законодавства є той факт, 
що формувалось воно за ресурсною ознакою, тобто окремому регулюванню належали 
земельні, водні, гірські, лісові, атмосфероохоронні та інші відносини. Такий підхід не 
забезпечував комплексності у регулюванні відносин щодо природного середовища, 
як єдиного організму.  

Вже з перших законотворчих кроків суверенної України визначені основи за-
безпечення екологічних прав людини. Закон «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» від 25 червня 1992 року не тільки проголошує, але й передбачає 
систему гарантій екологічної безпеки людини, вносить певну упорядкованість у сис-
тему управління у галузі природокористування. Він закріплює право громадян Укра-
їни на безпечне для життя навколишнє середовище.  

Земельний кодекс встановив переважне надання земель для потреб сільського 
господарства з метою раціонального використання родючих земель.  

Порушення природоохоронного законодавства може призвести до шкоди, яка 
завдається природним об’єктам або спричинити реальну загрозу виникненню такої 
шкоди. Шкоду, яка завдається природі, прийнято підрозділяти на економічну та еко-
логічну.  

Економічна шкода – це майнова шкода, яка спричинена природокористувачу, 
наприклад, загибель урожаю, тварин та лісів внаслідок забруднення природного се-
редовища. Даний вид шкоди відшкодовується у вигляді грошової компенсації.  

Екологічна шкода – це шкода, яка спричинена не конкретному природокорис-
тувачу (організації, підприємству), а природному середовищу у цілому. Вона відби-
вається на якісному стані природи, на здоров’ї людини. Цей вид шкоди виникає в ре-
зультаті проникнення у природне середовище відходів господарської діяльності. 
Структура даної шкоди може бути умовно подана двома самостійними частинами:  

– перша складається з вартості затрат на відбудову зовнішньої якості природи; 
 – друга містить втрати в результаті виключення із природного процесу окремих 

її елементів.  
Такі втрати не піддаються точній грошовій оцінці. А тому відшкодування 

шкоди носить не компенсаційний, а каральний характер.  
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Порушення у галузі охорони природи можуть здійснюватися не тільки в резуль-
таті протизаконних дій, але й внаслідок бездіяльності посадової особи чи організації. 
Така бездіяльність виявляється у невиконанні природоохоронних заходів, безконтро-
льності та потуранні, в результаті чого підлеглими здійснюються порушення, які за-
вдають шкоду навколишньому середовищу.  

Порушення природоохоронного законодавства має місце у недотриманні, не-
здійсненні та незастосовності відповідних правил охорони природи, а також у нездій-
сненні заходів щодо збереження, покращання природних об’єктів і оздоровлення на-
вколишнього середовища. 

Основні види природоохоронних порушень можуть бути подані наступними 
групами:  

– забруднення атмосферного повітря небезпечними для здоров’я людей та зов-
нішнього середовища речовинами;  

– безгосподарське використання вод, забруднення та засмічення водойм;  
– забруднення земель відходами виробництва і комунально-побутових об’єктів 

відходами виробництва, а також стічними водами, невиконання обов’язків за рекуль-
тивацією земель;  

– незаконна вирубка дерев, порушення правил пожежної безпеки у лісах, пош-
кодження рослинних дерев та чагарників, забруднення лісних площ промисловими 
відходами, стічними водами, будівельним та побутовим сміттям;  

– забруднення середовища помешкання наземних та водних тварин, порушення 
правил полювання та рибальства. 

Природоохоронне законодавство установлює єдиний для всіх обов’язок – не ро-
бити дій, які спричиняють шкоду навколишньому природному середовищу, та єдину 
і обов’язкову відповідальність за невиконання установлених обов’язків. Серед пору-
шень природоохоронного законодавства слід особливо виділити протизаконне упро-
вадження в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без споруд та 
улаштувань, які запобігають забрудненню навколишнього природного середовища. 

За недотримання природоохоронного законодавства винуватці притягуються 
до наступних видів відповідальності: адміністративної, карної, дисциплінарної та ма-
теріальної.  

За радянських часів недостатня увага приділялась досліджуванню стану еколо-
гічної безпеки Кіровоградського регіону. Однак на кожну дію у природі завжди зна-
ходиться протидія, а взаємозв’язки природних комплексів центрально-українського 
степу виявилися настільки крихкими, що страшні наслідки «позаторішнього» не-
знання та «торішньої» байдужості ми відчуваємо вже сьогодні. Своєчасно не інвесту-
ючи вивчення та охорону природи, ми самі створили собі набагато складніші (і кош-
товно-вартісні) проблеми. Хто не хоче платити, той з часом розплачується. Ось лише 
деякі грубі приклади.  
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Більшість підприємств регіону працюють сьогодні далеко не на повну потуж-
ність. Переймаючись (і матеріально страждаючи) проблемами економічної кризи, ми 
одночасно забуваємо, які наслідки щодо хімічного забруднення довкілля можуть ви-
никнути за повним навантаженням застарілого обладнання та через недосконалі тех-
нології очистки.  

З вище наведених фактів щодо грубих порушень екологічного стану регіону 
слідує, що повну відповідальність несе людина, тобто громадськість Кіровоградщини 
із своїм керівництвом, яке на протязі багатьох десятиріч методично та цілеспрямо-
вано, бездіяльно та через злочинну байдужість поступово завдавало значної еконо-
міко-екологічної шкоди, ліквідація якої потребує значних коштів та часу. 

Говорячи про заходи прокурорського реагування щодо виявлення порушень 
природоохоронного законодавства на території Кіровоградського регіону, слід відмі-
тити за 1999-2005 роки органами прокуратури внесено 2,9 тис. документів прокурор-
ського реагування, за результатами розгляду яких притягнено до відповідальності 2,1 
тис. посадових осіб і відшкодовано коштів у розмірі 1,5 млн. грн. Направлено у міс-
цеві та господарські суди 460 позовних заяв щодо ліквідації збитків, які спричинені 
навколишньому середовищу і які розглянуті та задоволені на суму 2 млн. грн. Добро-
вільно відшкодовано порушниками більше 500 тис. грн. 

За фактами заподіяння екологічної шкоди порушено 165 карних справ. Основ-
ними порушеннями у регіоні є незаконна вирубка лісу, реалізація недоброякісної про-
дукції, порушення установлених правил зберігання отруйних та сильнодіючих речо-
вин, безгосподарське користування землями, незаконне полювання та порушення 
охорони води.  

Виходом із ції створеної ситуації на наш погляд, є:  
– по-перше, необхідне науково-методологічне забезпечення цієї праці;  
– по-друге, необхідно активізувати суспільний рух, організовувати акції, субо-

тники, а також інформувати населення про екологічний стан і формувати у нього при-
родоохоронний світогляд за бережне відношення щодо навколишнього середовища 
та необхідності його захисту через обласні засоби масової інформації: газети, радіо, 
телебачення тощо.  

Таким чином, можна зробити наступні висновки :  
1. Розроблені теоретико-методичні положення щодо механізму реалізації рі-

шень економіко-екологічних проблем на підприємствах і запропоновані при цьому 
принципи формування цілісної економіко-екологічної системи щодо підприємств, а 
також досліджені у роботі особливості природоохоронної діяльності та завдання еко-
номічної практики держави у цілому. Зокрема, у розділі знайшли своє відображення 
економіко-екологічні аспекти моделі розвитку національної економіки, удоскона-
лення екологічного менеджменту та формування маркетингової стратегії підприємств 
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екологічної спрямованості, механізм використання інвестицій та інновацій у вирі-
шенні економіко-екологічних проблем на підприємствах регіону, а також розкритий 
правовий та інституційний механізми екологізації відкритої економіки України.  

2. Запропонована структурно-функціональна схема економічного механізму та 
поставлена необхідність удосконалення системи економіко-екологічних показників 
щодо інтегральної оцінки ефективності роботи підприємств, яка виявляє у собі визна-
чений рівень сучасного стану економіко-екологічних проблем у промисловості.  

3. Аналізуючи сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України, 
слід відзначити, що за останні роки відбулася суттєва структурна перебудова галузей 
народного господарства. При цьому дуже відчувається гострий дефіцит коштів, які 
необхідні для реструктуризації підприємств, технічного переозброєння та модерніза-
ції основних фондів. Але за браком коштів все це призводить до негативного, а в де-
яких місцях до катастрофічного впливу забруднення на стан навколишнього природ-
ного середовища. Значна частина питань з цього приводу, яка пов’язана через взає-
мовплив та взаємообумовленість економіко-екологічних проблем, повинна знайти 
своє вирішення на практиці, причому через нагальне і незворотнє застосування у 
життя.  

4. У цих вищевказаних видах діяльності ринкової економіки регіону розкрити 
великі недоліки та виявлені причини, які їх породжують, а також запропоновані при 
цьому шляхи їх подолання. Досліджено, що будь-яке вирішення проблем певного 
суб’єкту економіко-екологічної діяльності повинно носити комплексний характер. З 
одного боку, суб’єкт повинен ураховувати народногосподарські інтереси, а з іншого 
боку діяти за власною стратегією розвитку у ринкових умовах.  

5. Для створення на сучасному етапі економіко- екологічних умов розвитку про-
мислового виробництва необхідно застосовувати систему державного стимулювання 
та фінансування, а також створити нові ланки системи державної підтримки підпри-
ємствам та промисловості, у цілому, і проводити доцільні заходи щодо реалізації оп-
тимальних темпів розвитку на державному рівні у стратегічному плані, а в оператив-
ному – підприємців, адаптуючи виробництво до стратегічних можливостей.  

6. З урахуванням широкого міжгалузевого характеру економіко-екологічних 
проблем за необхідне є утворення у цих сферах діяльності окремої програми підси-
лення організаційної та координаційної роботи. 

1.5 Обґрунтування наукових засад вирішення еколого-економічних проблем 
регіону 

Аналіз сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку України показує, 
що за останні роки відбулася структурна перебудова базових галузей народного гос-
подарства. Відчувається гострий дефіцит грошових коштів щодо реструктуризації 
підприємств, технічного переозброєння та модернізації основних фондів. Все це 
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спричиняє негативний вплив на стан навколишнього середовища. Інтегральним нау-
ковим результатом даного дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка нау-
ково-методичних основ і практичних рекомендацій у вирішенні економіко-екологіч-
них проблем та удосконалення економічного механізму екологічної спрямованості на 
підприємствах регіону. Зокрема обґрунтовані наступні основні позиції:  

1. Високий рівень забруднення навколишнього середовища та зростання екоде-
структивних процесів на Україні актуалізують необхідність екологізації соціально-
економічної сфери. Перехід до нової парадигми розвитку в умовах загострення рин-
кової конкуренції можливий тільки на основі формування та ефективного викорис-
тання системи екологічно чистих виробничих процесів. Основними пріоритетами їх 
є: орієнтація технологій виробництва і товарів для задоволення екологічних потреб 
та стимулювання щодо споживання екологічної продукції.  

2. Виробничий процес і навколишнє середовище, маючи тісний нерозривний 
взаємозв’язок, прямо впливають на функціонування як зовнішніх ефектів роботи під-
приємства, так і на його внутрішні економічні механізми. Тільки повне та комплексне 
урахування екологічної складової в економічних показниках функціонування підпри-
ємства дозволить удосконалювати виробничий процес, нарощувати обсяги випуска 
продукції, не підвищуючи антропогенного навантаження на навколишнє середовище.  

3. Важливою проблемою економічної науки та практики є вимір інтегральної 
економіко-екологічної ефективності виробництва та споживання кінцевої продукції 
на основі формування системи інтегральних економіко-екологічних показників. Роль 
таких показників можуть виконувати показники економічної оцінки природних ресу-
рсів (природокористування) та показники економічної шкоди через порушення при-
родного середовища, тобто оцінка впливу на навколишнє середовище, як відносно 
новий для країни вид діяльності щодо обґрунтування розвитку виробничих сил, який 
формується у період корінної перебудови усієї системи підготовки, прийняття та ре-
алізації господарських рішень. Принципові завдання проведення таких оцінок до те-
перішнього часу вже вирішені, що надає можливим практичне їх використання у го-
сподарських розрахунках.  

4. Існуюче теоретичне надбання ставить і розв’язує завдання розробки теорети-
чних та науково-методичних проблем. З позиції системності та комплексності на ре-
гіональному (територіальному) рівні всебічно розглянуті взаємовплив та взаємоузго-
дженість екологічних та економічних чинників розвитку, як основних детермінантів 
сталого розвитку регіону, тобто адміністративної області, як основної ланки терито-
ріального управління на Україні.  

5. Проблема економічного росту є одним із нагальних питань, які постають пе-
ред світовою громадськістю. Досягнення максимальної ефективності виробництва 
тільки за рахунок технологічних змін неможливе. Комплексне вирішення нагальних 
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економічних, екологічних та соціальних проблем дозволить створювати та удоскона-
лювати екологічно чисте підприємство, основним призначенням якого є виробництво 
економічно ефективних товарів та послуг екологічної спрямованості. Наповнення су-
часного ринку екологічно чистими товарами та боротьба з техногенним забруднен-
ням є життєво важливими умовами сталого розвитку світової цивілізації.  

6. Аналіз проблем, пов’язаних з розміщенням нових потенційно небезпечних 
об’єктів, свідчить про те, що шлях підвищення екологічної безпеки полягає в єдності 
оцінок ступені уразливості навколишнього природного середовища та можливих на-
слідків надзвичайних подій. Технологічний прогрес у розвитку способів захисту має 
забезпечити зниження імовірності реалізації нищівного потенціалу сучасних техно-
логічних об’єктів та, відповідно, зниження рівня екологічного ризику.  

Раціональне розміщення виробництва з урахуванням самоочищення та самоо-
новлення параметрів навколишнього середовища, а також недопустимість екологіч-
ного перевантаження території та будівництва нових потенційно небезпечних 
об’єктів особливо у місцях утворення геопатогенних зон, постає одним із важелів у 
вирішенні цієї проблеми.  

7. Вирішення проблеми відходів у науково- методичному плані повинне вихо-
дити з оцінки як ресурсного джерела і як екологічно небезпечного чинника. Але са-
мостійність та відокремленість цілей ресурсного і екологічного напрямків дослі-
дження щодо проблем відходів є відносним і може бути виправданим лише на окре-
мих відрізках часу або через поставлення окремих питань. Генеральна мета при цьому 
є єдиною і полягає вона у створенні екологічно безпечних, ресурсозберігаючих, ма-
ловідходних та безвідходних виробництв і територіально-виробничих комплексів рі-
зного рівня у рамках збалансованих економіко-екологічних систем. Довгострокове 
планування політики у галузі відходів, як матеріальної субстанції, повинне здійсню-
ватися, виходячи з комплексного аналізу проблеми, і визначатися двома стратегіями, 
які засновані на перебудові матеріальних потоків (з тим, щоб улити відходи у систему 
ресурсоспоживання) та на мінімізації відходів. Критерієм мають виступати порів-
няння затрат на відповідні заходи відносно результатів.  

8. В умовах перехідної економіки значним чином змінюються умови управління 
природокористуванням та екологічною безпекою. Зміна державного регулювання 
природоохоронними процесами на макрорівні, тобто екологічний менеджмент на під-
приємствах-забруднювачах має бути спеціалізованим і виділеним в окрему службу; 
завданням екологічного менеджменту має бути комплексна оцінка стану підприємс-
тва у природоохоронній сфері та здійснення контролю щодо технічних процесів; еко-
логічний менеджмент повинен базуватися на рівні внутрішньо-фірмового планування 
та бізнес-планування; обов’язковим напрямком є включення маркетингових дослі-
джень та роботи щодо одного з напрямків у діяльності екологічного менеджменту.  
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9. Перехід на новий шлях розвитку в умовах загострення ринкової конкуренції 
можливий тільки на основі ефективного використання екологічно го маркетингу. 
Економічний механізм екологізації маркетингової діяльності визначений як цілісна 
структурно-функціональна система організаційно-економічних форм, методів і важе-
лів, які забезпечують узгодження економіч них та екологічних інтересів господарсь-
ких суб’єктів та суспільства у цілому. При цьому головна мета формування його еко-
номічного механізму визначається як створення умов, які забезпечують екологізацію 
продукції підприємства шляхом використання економічних важелів та стимулів. Фо-
рмування механізму екологізації уявляє собою процес приведення у режим активної 
динамічної взаємодії підсистеми його складових: фінансової, оподаткування; ціноут-
ворення; екологічних стимулів і санкцій; інформаційної.  

10. Аналіз сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку України свід-
чить про те, що відчувається гострий дефіцит інвестицій, які необхідні для реструк-
туризації підприємств, технічного переозброєння та модернізації основних фондів. 
Все це призводить до негативного впливу на стан навколишнього природного сере-
довища.  

Вплив екологічних чинників на ефективність інвестиційної діяльності у період 
формування ринкових відносин доцільно проводити у напрямку удосконалення ме-
тодик оцінки імовірних складових екологічних витрат, підвищення надійності і віро-
гідності нормативних та питомих показників, на базі яких розраховуються економіко-
екологічні ризики та величина затрат на природоохоронні заходи.  

Удосконалення екологічного механізму екологічних інновацій, як одного із го-
ловних напрямків екологізації виробництва на Україні, має потребу у проведенні ком-
плексних заходів щодо реалізації оптимальних темпів розвитку інноваційної діяльно-
сті, її розробки та впровадження у виробництво. Концептуальною основою створення 
такого механізму повинна стати концентрація функцій стратегічного управління еко-
логізацією інноваційної діяльності на державному рівні, а оперативних функцій – у 
виробників, які адаптують виробництво щодо можливостей, які надані у відповідно-
сті із стратегіями еколого-інноваційного розвитку.  

11. Порушення природоохоронного законодавства може призвести до ство-
рення реальної загрози виникнення шкоди, яка наноситься природним об’єктам. Ви-
явлення та усунення причин, що обумовлюють забруднення природного середовища 
та заподіяння йому шкоди, мають бути комплексним завданням. Воно вирішується 
державними структурними підрозділами охорони природи, тобто прокуратурою та 
громадськими організаціями. Попередження правопорушень у галузі охорони при-
роди досягається сукупністю виховних, організаційно планових, матеріально- та нау-
ково-технічних, експлуатаційних та правових заходів. Без загальної активної підтри-
мки з боку всіх верств суспільства найпродуманіші законодавчі заходи та сучасні на-
укові розробки не дадуть необхідного ефекту. 
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УДК 622.7 

М.І. СОКУР, В.С. БІЛЕЦЬКИЙ, І.А. ВЕДМІДЬ, Є.М. РОБОТА 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  В ПРОЦЕСАХ 
ЗБАГАЧЕННЯ РУД 

1.1 Діяння людини на природу 

В процесі своєї діяльності людина завжди впливала на природу. В сучасних 
умовах розвиток галузей промисловості, що пов’язані з добуванням і збагаченням ко-
рисних копалин, є основою технічного прогресу. При добуванні корисних копалин 
людина проникає у надра Землі і тим змінює навколишнє середовище, втручається у 
природні процеси, що відбуваються на Землі. Сучасна техніка зробила людину такою 
могутньою, що природа в багатьох випадках поступається їй у здатності змінювати 
ландшафт і рельєф поверхні. Кар’єри довжиною до 10 км і глибиною до 1000 м, 
«гори» породних відвалів, терикони біля шахт, басейни-сховища дрібних відходів 
площею у декілька квадратних кілометрів – все це результат людської діяльності. У 
процесі сушіння продуктів збагачення, металургійної і хімічної переробки руд і кон-
центратів утворюються димові гази, що містять тверді частинки, оксиди сірки, вуг-
лецю, азоту, тому в атмосферу вони повинні випускатись тільки після очищення.  

Внаслідок переміщення великих об’ємів гірничої маси погіршується режим ґру-
нтових і підземних вод, змінюється поверхневий водостік і структура ґрунту, інтен-
сифікується ерозійна робота води і вітру, що в деяких випадках спричиняє зміну клі-
мату в районі ведення гірничих робіт.  

Значна частка водних запасів держави використовується для технічних потреб. 
Величезні об’єми водоспоживання висувають проблему збереження якості води у во-
доймах і раціонального використання водних ресурсів в ряд найбільш актуальних. 
Збільшення водоспоживання приводить до росту об’єму стічних вод і забруднення 
водойм. Крім того, на збагачувальних фабриках як реагенти застосовують ксантоге-
нати, ціаніди, нафтопродукти та інші хімічні речовини. Складність і мінливість стіч-
них вод збагачувальних фабрик, їх висока токсичність, переважний вміст розчинених 
речовин вимагають застосування хімічних, фізико-хімічних і біологічних методів 
очищення стоків.  

Під охороною навколишнього середовища розуміють сукупність державних, 
адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, які спря-
мовані на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів 
землі. 

1.2 Шкідливі діяння підготовчих процесів на навколишнє середовище 

Характерною особливістю збагачувальних фабрик є велика насиченість облад-
нанням, робота якого супроводжується шумом і вібраціями, викидами газу і пилу, за-
брудненням прилеглих земель і водних джерел.  
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Шум підвищеного рівня несприятливо діє на організм людини. Ступінь цієї дії 
залежить від характеристики шуму та індивідуальних особливостей людини. Шум діє 
не тільки на органи слуху, але й на нервову систему, спричиняє підвищення 
кров’яного тиску, ослаблення уваги, приводить до зниження продуктивності праці і 
підвищення рівня травматизму.  

Існуючими нормативами передбачається гранично допустимий рівень звуку – 
85 дБ. Рівень звукового тиску на частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц 
не повинен перевищувати відповідно 99, 92, 86, 83, 80, 78,76, 74 дБ. Нормується також 
вібраційна швидкість, яка на частотах 16, 32, 63, 250 Гц повинна відповідати 0,0015, 
0,0022, 0,0027, 0,0035 м/с. При тривалості дії вібрації не більше 20 % робочого часу 
допускається збільшення вібраційної швидкості в 1,5 рази.  

Основні види забруднюючих речовин, які викидаються збагачувальними фабри-
ками в атмосферу – пил, сірчистий ангідрид, оксиди вуглецю, азоту, сірководень. 

Об’єктами викиду шкідливих речовин являються аспіраційні системи дробарок, 
грохотів, конвеєрів, котельні і сушарні агрегати, склади корисних копалин і продуктів 
збагачення, породні відвали.  

Надходження сполук сірки і азоту в атмосферу є головною причиною кислот-
них опадів, які завдають шкоди будівлям, пам'ятникам і металевим конструкціям, ви-
кликають дигресію і загибель лісів, знижують урожай багатьох сільськогосподарсь-
ких культур, погіршують родючість ґрунтів, що мають кислу реакцію, і стан водних 
екосистем. 

В процесі механізованого видобутку корисної копалини утворюється багато 
пилу. 

Транспортування і переробка корисної копалини на збагачувальних фабриках 
супроводжується додатковим пилоутворенням, що є джерелом виділення пилу всере-
дині промислових приміщень і у атмосферу. Пил, що знаходиться у завислому стані, 
негативно впливає на здоров’я працівників і при визначених концентраціях може 
створювати вибухонебезпечні пилоповітряні суміші. Пил, який викидається у атмос-
феру, забруднює повітря прилеглих населених пунктів і являє собою також безпово-
ротні втрати корисної копалини.  

Класифікація пилу та інших шкідливих речовин за ступенем дії на організм лю-
дини наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація пилу та інших шкідливих речовин за ступенем дії на організм 

людини 
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Вугільний, сланцевий і кварцовий пил належать до четвертої малонебезпечної 
групи.  

Вміст пилу у робочих зонах, де постійно або тимчасово знаходяться працівники 
не повинен перевищувати 3 або 4 класу небезпеки, що відповідає гранично допусти-
мим концентраціям (ГДК), які наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 
ГДК пилу у робочої зоні промислових приміщень збагачувальних фабрик 

У цехах дроблення пил утворюється в місцях завантаження матеріалу у дроба-
рки і розвантаження дробленого продукту з дробарок, на грохотах при сухому грохо-
ченні і при перевантаженні сухого зернистого матеріалу з конвеєра на конвеєр. Для 
того щоб дотриматися норми запиленості усі ці місця герметизуються і з захисних 
засобів відсмоктується запилене повітря, яке після очищення від пилу викидається в 
атмосферу. Іноді застосовується зрошення матеріалу при розвантаженні з вагонів, у 
дробарках і на грохотах в межах, що допускаються технологічним процесом.  

Пилоповітряні суміші при визначених умовах можуть бути вибуховими. Вибу-
ховість вугільних і сланцевих пилів залежить від їхньої крупності (табл. 3), зольності, 
вмісту летких речовин, концентрації у пилогазових сумішах, наявності в них кисню 
або іншого активного газу, вмісту леткої сірки, вологості суміші. 

Таблиця 3 
Класифікація пилу за крупністю 

Ступінь вибуховості пилу (табл.4) характеризується коефіцієнтом вибуховості: 
  (1) 
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де Кв – коефіцієнт вибуховості, %; Vr – вихід летких речовин, %; St 
r - вміст леткої 

сірки, %; (NV )c 
r – нелеткий осад робочої маси твердого, %; Wt r %. – гігроскопічна 

вологість пилу, %; Ar – вміст золи на робочу масу, %.   
Вибуховість пилу збільшується при збільшенні виходу летких речовин і знижу-

ється при підвищенні вологості і зольності.  
Можливість вибуху пилоповітряної суміші визначається її концентрацією: не-

безпечною по вибуху концентрацією пилу є 112 – 500 г/м3 , при концентрації більше 
1500 г/м3 і менше 30 г/м3 вугільний пил не вибухає. Чим менше крупність пилу, тим 
при меншій його концентрації може відбутися вибух. Найбільш вибухонебезпечним 
є пил крупністю 70 – 100 мкм. 

Таблиця 4 
Групи вибуховості пилу 

Діяння пилу на організм людини найбільше позначається на органи дихання, 
особливо якщо крупність частинок перевищує 10 – 15 мкм. При вдиханні такого пилу 
разом з повітрям частинки затримуються у верхніх дихальних шляхах і спричиняють 
їх роздратування і навіть запалення. Найбільш шкідливими є частинки крупністю 1 – 
5 мкм, які при потраплянні у легені сприяють ущільненню легеневої тканини і вини-
кненню пневмоконіозу. Найбільш шкідливий у цьому відношенні кварцовий пил з 
вмістом SiO2 більше 10 %. Людина, яка працює протягом 10 і більше років у середо-
вищі вугільного пилу може захворіти одним з різновидів пневмоконіозу – антракозом. 

Гостро-негативно діє пил і на очі та шкіру: тонкий пил сприяє запаленню рого-
виці очей, а крупний пил може спричинити механічні ушкодження очей. 

1.3 Заходи боротьби з шкідливими діяннями у підготовчих цехах збагачувальних 
фабрик 

Нейтралізація шуму на збагачувальних фабриках здійснюється заходами зага-
льного і індивідуального характеру. Заходи загального характеру передбачають за-
міну машин або окремих вузлів з високим рівнем шуму на безшумні; надійну звукоі-
золяцію джерел шумоутворення; дистанційне управління роботою машин; викорис-
тання гуми для футеровки і для прокладок. Заходи індивідуального характеру вклю-
чають використання заглушок і навушників при роботі з машинами з високим рівнем 
шуму.  
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Виникнення вібрацій запобігається установленням машин, що спричиняють ві-
брації, на спеціальні фундаменти з віброізоляцією і на фундаменти не зв’язані з будо-
вою фабрики. Для віброізоляції застосовують прокладки з гуми, повсті, пробки, де-
рева, а також пружини.  

На збагачувальних фабриках для боротьби з пилом проводять такі заходи:  
– зменшення пилоутворення у процесах переробки корисних копалин за раху-

нок: зменшення пунктів перевантаження при транспортуванні і висоти падіння, за-
стосування способів дроблення і грохочення, які не сприяють значному пилоутво-
ренню;  

– захист місць пилоутворення і відсмоктування повітря з цих місць;  
– застосування закритих жолобів і конвеєрів при транспортуванні корисних ко-

палин;  
– зрошення місць утворення пилу або обробка їх паром; 
– зменшення швидкості руху повітря в місцях утворення пилу;  
– попереднє знепилення корисних копалин; 
– облаштування місцевої витяжної і загальнообмінної вентиляції.  
Захисні засоби дробарок в більшості випадків передбачають відсмоктування за-

пиленого повітря при завантаженні вихідного матеріалу і вивантаженні дробленого 
продукту.  

Захисні засоби грохотів передбачають відсмоктування запиленого повітря з де-
кількох точок: зверху відсмоктування запиленого повітря виконується у точці заван-
таження матеріалу на грохот, знизу відсмоктування запиленого повітря здійснюють з 
піддону, також відсмоктування запиленого повітря здійснюється в місці падіння ма-
теріалу з грохота на конвеєр.  

Місця завантаження і розвантаження бункерів, де виділяється велика кількість 
пилу, повинні бути обладнані захисними засобами з відсмоктуванням пилу.  

Шнеки, живильники змішувачі та інші апарати, що мають герметичні покриття, 
додаткових захисних засобів не потребують, але при завантаженні і розвантаженні 
матеріалу необхідно передбачити відсмоктування пилоповітряної суміші.  

Захист збагачувального і транспортного обладнання має велике значення для 
успішної боротьби з пилоутворенням у промислових приміщеннях збагачувальних 
фабрик. Герметизація захисних пристроїв за рахунок застосування гумових і повстя-
них прокладок в місцях з’єднань їхніх окремих частин гарантує на 80 – 90 % усунення 
можливості проникнення пилу за межі захисних пристроїв. 
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Показано, що одним з недоліків проектної технологічної схеми самоподріб-
нення є застосування в ній спіральних класифікаторів, які є дорогим, металоємним і 
енергоємним устаткуванням, що вимагає значних експлуатаційних витрат на підтри-
мку працездатності. Для підвищення ефективності процесів подрібнення і класифіка-
ції, спрощення технологічної схеми, зниження капітальних і експлуатаційних витрат, 
підвищення якості продукції запропоновано оснастити рудногалечний млин МРГ-40-
75 новою конструкцією класифікуючої бутари з еластомерною просіваючою поверх-
нею. Відповідно до цього було проведено ряд експериментальних випробувань в ре-
жимі порівняння технологічних показників роботи млина з двоситною бутарою з кла-
сифікатором і без класифікатора. Що дало змогу зробити впровадження цієї науково-
технічної розробки у гірниче підприємство. Це дозволило істотно знизити капітальні 
і експлуатаційні витрати на процеси подрібнення і класифікації, зменшити простої 
секцій фабрики на монтажах і замінах класифікаторів, значно скоротити питомі ви-
трати електроенергії за рахунок виключення потужного електроприводу класифіка-
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Показано, что одним из недостатков проектной технологической схемы само-
измельчения применение в ней спиральных классификаторов, которые являются до-
рогим, металлоемким и энергоемким оборудованием, требует значительных эксплуа-
тационных затрат на поддержание работоспособности. Для повышения эффективно-
сти процессов измельчения и классификации, упрощения технологической схемы, 
снижения капитальных и эксплуатационных затрат, повышения качества продукции 
предложено оснастить рудногалечную мельницу МРГ-40-75 новой конструкцией 
классифицирующей бутары с эластомерной просеивающей поверхностью. В соответ-
ствии с этим был проведен ряд экспериментальных испытаний в режиме сравнения 
технологических показателей работы мельницы с двухситной бутары с классифика-
тором и без классификатора. Что позволило сделать внедрение этой научно-техниче-
ской разработки в горное предприятие. Это позволило существенно снизить капи-
тальные и эксплуатационные затраты на процессы измельчения и классификации, 
уменьшить простой секций фабрики на монтажах и замене классификаторов, значи-
тельно сократить удельные расходы электроэнергии за счет исключения мощного 
электропривода классификатора, а также улучшить санитарно-гигиенические усло-
вия на технологических секциях обогатительной фабрики.  

Ключевые слова: бутара, классификатор, мельница, измельчение, эластомер-
ная поверхность. 

Актуальність роботи. Дроблення і подрібнення є найбільш енергоємними опе-
раціями у збагаченні корисних копалин, особливо руд з більшою у порівнянні з ву-
гіллям міцністю та тривкістю. Тому удосконалення процесів подрібнення і класифі-
кації магнетитових кварцитів є актуальною науково-технічною задачею. 

На Інгулецькому ГЗК прийнята технологія самоподрібнення, яка розроблена і 
спроектована інститутом Механобрчормет. Збагачують магнетитові кварцити, що ви-
добуваються на кар’єрі відкритим способом, із загальним вмістом заліза 32-33%. Ви-
добута руда поступає у бункер збагачувальної фабрики. З бункера руда надходить на 
млини 1-ої стадії подрібнення ММС-70-23 і далі в односпіральні класифікатори типу 
1КСН2, 5х12,5, злив яких подається у першу стадію магнітної сепарації.  

Галька, що виводиться з млина самоподрібнення ММС-70-23, надходить у 2-у 
стадію подрібнення, здійснювану в рудногалечному млині МРГ-40-75. Млин МРГ-
40-75 оснащений металевими класифікуючими бутарами з отворами діаметром 8-15 
мм. Рудногалечний млин, як і млин самоподрібнення, працює в замкнутому циклі із 
спіральним класифікатором, злив якого направляється у 2-у стадію магнітної сепара-
ції, а скрап (піски) повертається у млин. Повна технологічна схема ланцюга апаратів 
збагачувальної фабрики Інгулецького ГЗК приведена на рис. 1 (пунктирною лінією 
виділені класифікатори, які були виключені зі схеми відповідно до запропонованої 
нової технології). Одним з недоліків проектної технологічної схеми самоподрібнення 
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є застосування в ній спіральних класифікаторів, які є дорогим, металоємним і енерго-
ємним устаткуванням, що вимагає значних експлуатаційних витрат на підтримку пра-
цездатності. 

Рис. 1. Схема ланцюга апаратів рудозбагачувальної фабрики РЗФ-2 Інгулецького 
ГЗК 

Знос і поломка спіралей класифікаторів приводила до тривалих простоїв техно-
логічних секцій подрібнення і класифікації. Заміна класифікаторів і їх вузлів на нові 
перетворилася на складну проблему, оскільки завод-виробник знаходиться в Росії. 
Тому вдосконалення процесів подрібнення і класифікації є дуже актуальною пробле-
мою.  

Навантаження на основні технологічні операції процесу збагачення і на окремі 
агрегати цих процесів приведені в табл. 1 (за усередненими даними щоквартальних 
генеральних випробувань технологічних секцій збагачувальної фабрики № 2 Інгуле-
цького ГЗК). 
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Таблиця 1 
Навантаження на основні технологічні операції процесу збагачення і окремі агре-

гати цих процесів 

Як випливає з таблиці, навантаження на операцію подрібнення 1-ої стадії скла-
дає 141 т/год, а на кожен млин ММС-70-23 – 70,5 т/год.  

Навантаження на 2-у стадію подрібнення складає 69,0 т/год відповідно на ко-
жен млин МРГ-40-75 – 34,5 т/год.  

Мета роботи – вдосконалення схеми ланцюга апаратів рудозбагачувальної фа-
брики РЗФ-2 Інгулецького ГЗК шляхом заміни енергоємних і менш надійних апаратів 
на енергозберігаючі та більш ефективні.  

Матеріал і результати досліджень. Одним із способів управління якістю про-
дукції збагачувального переділу є вдосконалення операцій подрібнення і класифікації 
продуктів збагачення.  

Для підвищення ефективності процесів подрібнення і класифікації, спрощення 
технологічної схеми, зниження капітальних і експлуатаційних витрат, підвищення 
якості продукції запропоновано оснастити рудногалечний млин МРГ-40-75 новою 
конструкцією класифікуючої бутари з еластомерною просіваючою поверхнею.  

Підприємством Проектгірмаш була розроблена конструкція бутари, класифіку-
юча поверхня якої набиралася з еластичних елементів (гумових карт) розміром 
330х417 мм або 300х295 мм з квадратними отворами розміром 4,5х4,5 мм.  

Бічні частини довгої сторони карти забезпечені в нижній частині виступами 
спеціальної форми, призначеними для закріплення їх в пазах підситників бутари. Бі-
чні частини коротких сторін карти забезпечені виступами і відповідними впадинами, 
що призначені для з'єднання і ущільнення стиків карт. Верхня робоча поверхня карт 
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гладка і виконана з отворами, що розширюються у бік розвантаження матеріалу, що 
пройшов через отвори, з метою запобігання його забиванню і залипання.  

Для млина подрібнення ММС-70-23 розроблена конструкція двоситної класи-
фікуючої бутари з еластомерною просіваючою поверхнею. Корпус бутари металевий, 
зварної конструкції, виконаний з прокатних елементів. Просіваючі поверхні двосит-
ної бутари набрані з гумових карт такої ж конструкції, як і млина рудногалькового 
МРГ-40-75, спосіб кріплення і з’єднання стиків аналогічний. При цьому внутрішня 
просіююча поверхня двоситної бутари виконана з гумових карт з отворами 20х20 мм, 
а зовнішня просіююча поверхня з карт з щілиновидними отворами розміром 2х12 мм. 

Для поліпшення транспортування матеріалу внутрішня просіююча поверхня 
обладнана спіралями (шнеками). Для кріплення бутари до розвантажувальної цапфи 
передбачений кільцевий фланець з отворами під болти кріплення.  

Загальні види односитної і двоситної бутари млинів МРГ-40-75 і ММС-70-23 
зображені на рис. 2а і 2б відповідно.  

Така конструкція двоситної бутари була виготовлена Проектгірмашем і встано-
влена на млині ММС-70-23 24-ої секції збагачувальної фабрики Інгулецького ГЗК для 
проведення випробувань.  

Основними завданнями випробувань було встановлення працездатності і надій-
ності нової конструкції бутари, визначення технологічних параметрів її роботи і мо-
жливості підвищення якості продукції. Порівняння технологічних показників роботи 
з двоситною бутарою і з класифікатором, визначення можливості виключення класи-
фікатора з технологічної схеми як енергоємного, ненадійного і неефективного класи-
фікуючого апарата, розробка заходів щодо вдосконалення конструкції двоситної бу-
тари, сприяє як підвищенню ефективності роботи як самої бутари, так і технологічної 
схеми в цілому. 

 Зрештою, в процесі проведення випробувань передбачалося встановити мож-
ливість підвищення ефективності роботи помольного відділення збагачувальної фаб-
рики № 2 Інгулецького ГЗК і якості її вихідної продукції. 

Випробування двоситної бутари проводилося на млині ММС-70-23 № 241, що 
працює за проектною схемою збагачення в прийнятому на фабриці технологічному 
режимі. 

Відповідно до прийнятої методики випробування проводилися в режимі порів-
няння технологічних показників роботи млина з двоситною бутарою з класифікато-
ром і без класифікатора. 

У процесі випробувань проводилися відбори наступних проб: початкової руди, 
гальки, підрешітного продукту, зливів млина, класифікаторів, гідроциклонів, жив-
лення і магнітних продуктів магнітної сепарації, хвостів і скрапу. 
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Рис. 2. Загальні види нових бутар: а – односитна бутара, б – двокорпусна бу-
тара (1 – фланець, 2 – еластична просіююча поверхня, 3 – каркас металевий) 

При обробці даних випробувань визначалися продуктивність, потужність, гра-
нулометричний склад продуктів, густина пульпи, вміст твердого, вміст заліза загаль-
ного і магнітного в промпродуктах і концентраті, вміст готового класу в промпроду-
ктах і концентраті.  

Підсумкові результати технологічних випробувань і обробки даних випробу-
вань приведені в табл. 2.  

Окрім цього в процесі випробувань проводився ситовий аналіз продуктів пер-
шої стадії магнітної сепарації як при роботі з двоситною бутарою, так і при роботі із 
спіральним класифікатором.  

Паралельно з технологічними випробуваннями велися спостереження за ціліс-
ністю корпусу і просіваючих поверхонь бутари, фіксувалися пориви гумових карт і 
інші відмови.  

З аналізу результатів випробувань, наведених в таблицях, випливає, що із за-
стосуванням двоситної бутари вміст готового класу (мінус 0,05 мм) в підрешітному 
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продукті бутари збільшився порівняно з класифікатором в першому досліді з 54,1% 
до 58,3%, тобто на 7,8%; у другому досліді ця різниця ще більша з 48,3% до 54,7%, 
тобто 13,25%, що створює сприятливіші умови для процесу магнітної сепарації. З да-
них цієї ж таблиці витікає, що при застосуванні двоситної бутари істотно зменшу-
ється кількість скрапу – так, в першому досліді кількість скрапу зменшилася з 18,5 
т/год до 15,9 т/год, а в другому досліді з 19,7 т/год до 18,6 т/год, тобто на 6%, при 
цьому намелювання практично не змінюється.  

Випробування також показали, що якість концентрату (масова частка заліза в 
концентраті) при застосуванні двоситної бутари підвищилася на 0,1%, втрати заліза в 
хвостах зменшилися.  

Аналізом результатів випробувань встановлено, що в підрешітному продукті 
бутари вміст класу 5 мм в середньому не перевищує одного відсотка, а класу 3 мм – 
2-2,2%. З цього виходить, що в підрешітному продукті бутари близько 98% класу мі-
нус 3-0 мм. 

Таблиця 2 
Результати технологічних випробувань млинів ММС-70-23 №241 з двоситною 

гумованою бутарою 

Тобто, підрешітний продукт бутари млина ММС-70-23 може бути направлений 
безпосередньо на I стадію магнітної сепарації, за умови, що сепаратори I стадії будуть 
оснащені протиточними ваннами. Це дозволить спростити схему ланцюгів апаратів і 
виключити з неї спіральний класифікатор, або залишити його як контролюючий апа-
рат.  

Виключення класифікатора зі схеми збагачення дозволить істотно знизити як 
капітальні так і експлуатаційні витрати на виробництво концентрату, у тому числі і 
зменшити енергоємність процесу за рахунок зменшення витрат електроенергії приво-
дом класифікатора, потужністю понад 30 кВт.  

Це має особливо важливе значення так як спіральні класифікатори виготовля-
ються за кордоном (у Росії) і відмова від їх застосування у вітчизняній гірничозбага-
чувальній промисловості має велике народногосподарське і політичне значення.  
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На жаль, після тижневої експлуатації двоситна бутара була демонтована уна-
слідок деформації металевого корпусу і недостатньої надійності і зносостійкості про-
сіваючих поверхонь (особливо зовнішньою з розміром отворів 2х12 мм). Основною 
причиною було те, що просіваючі поверхні призначалися для роботи на вугіллі і на 
бутарі рудопомольного млина були встановлені тільки з метою перевірки ефективно-
сті подрібнення і класифікації подрібненої руди і встановлення принципової можли-
вості застосування класифікуючих бутар з еластомерною просіваючою поверхнею в 
гірничорудній промисловості при переробці і збагаченні руд чорних металів.  

Проведеними випробуваннями така принципіальна можливість була перекон-
ливо доведена, а виявлені конструктивні недоліки двоситної бутари були враховані 
при розробці «Вихідних даних на розробку двоситної класифікуючої бутари млина 
самоподрібнення ММС-70-23 в умовах Інгулецького ГЗКа».  

Сьогодні «Проектгірмашем» виготовлена нова вдосконалена конструкція дво-
ситної класифікуючої бутари млина ММС-70-23, випробування якого будуть прове-
дені на Інгулецькому ГЗК. 

Випробування і подальше впровадження бутар млинів МРГ-40-75 з гумовою 
просіваючою поверхнею описаної вище конструкції проводилися на секціях № 15, 17, 
19, 23, 24 збагачувальних фабрики Інгулецького ГЗК. Бутари були встановлені на 
млинах МРГ-40-75 №№ 154, 172, 174, 192, 194, 232, 242, 244 і експлуатуються (з від-
повідною плановою заміною) по сьогодні.  

Випробування проводилися відповідно до прийнятої методики випробувань 
при проектному технологічному режимі роботи секцій (відповідно до технологічної 
карти). 

Відбір і обробка проб проводилася відповідно до прийнятої в інституті Ме-
ханобрчормет і в Рудовипробовувальній станції Інгулецького ГЗК методикою. Сито-
вий аналіз продуктів випробування проводили на стандартні класи крупності на си-
тових аналізаторах лабораторії збагачення Інгулецького ГЗК.  

Для можливості порівняння показників роботи секцій з млинами, оснащеними 
гумовими бутарами і секцій з млинами з металевими бутарами проводилося парале-
льне випробування млинів з металевими бутарами з отворами діаметром 8 мм, з отво-
рами діаметром 15 мм, а також зливів і пісків класифікаторів. 

Встановлено, що в підрешітному продукті цих бутар міститься від 1% до 8% 
класу плюс 1 мм, при цьому класи плюс 3 мм в одній пробі до 6%.  

Результати ситових аналізів проб подрешітного продукту металевої бутари з от-
ворами Ш15 мм показали, що згідно одержаних даних в підрешітному продукті цієї 
бутари міститься від 3,3% до 10,5% класу 1 мм, при цьому вміст класу плюс 3 мм 
досягає 9,5% 
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Отже, злив бутари такої крупності не може бути поданий на магнітну сепара-
цію, оскільки відбудеться забивання ванн сепараторів і пошкодження їх барабанів. 
Тому, за існуючою технологією підрешітний продукт металевих бутар подається у 
спіральний класифікатор, а злив класифікатора надходить на магнітну сепарацію.  

Як видно з ситового аналізу зливу класифікатора в продуктах зливу досить мало 
класу плюс 1 мм.  

В процесі промислових випробувань проведено більше 30 випробувань млинів 
МГР-40-75 з гумовими бутарами. Результати ситових аналізів підрешітних продуктів 
гумових бутар наведені в табл. 3.  

Таблиця 3 
Результати технологічних випробувань млинів МГР-40-75 з гумовою бутарою 

з отворами 4,5х4,5 мм 
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Як випливає з аналізу даних випробувань в підрешітному продукті гумових бу-
тар міститься класу плюс 1 мм в середньому порядка 0,4-1,5%, за винятком випробу-
вань №4, 5, 14, 25, при проведенні яких зафіксовані пориви і розбіжності стиків гумо-
вих карт. Клас крупності плюс 3 мм зафіксований тільки в 9-ти пробах, при цьому в 
шести пробах вміст знаходився в межах 0,2-1,1%, і лише в трьох пробах (№5, 14, 25) 
його вміст встановлений в межах 2,5-5%. 

Пояснення такому дещо підвищеному вмісту класу плюс 3 мм полягає в пори-
вах і розбіжностях стиків карт просіваючої поверхні бутар.  

Для проведення повнішого і наочного порівняльного аналізу технологічних по-
казників бутар різної конструкції були проведені одночасні випробування при роботі 
в ідентичних технологічних режимах гумових бутар з отворами розміром 4,5х4,5 мм, 
металевих з отворами діаметром 8 мм і 15 мм і спіральних класифікаторів.  

Як випливає з результатів порівняльних випробувань в підрешітному продукті 
гумової бутари міститься готового класу мінус 0,05 мм в межах 88,6-91,6%, а в зливі 
класифікатора – 81,6-89,2%, що свідчить про вищу ефективність класифікації гумової 
бутари по готовому класу в порівнянні з класифікатором (в середньому на 5,5%). Це 
позитивно впливає на подальші процеси збагачувального переділу. У металевих бу-
тарах з отвором діаметром 8 мм вміст готового класу мінус 5 мм знаходиться в межах 
76,6-83,5%, а в бутарах з отворами 15 мм – в межах 66,6-78,7%, що значно вище, ніж 
в бутарах з гумовими просіваючими поверхнями.  

Таким чином, нова конструкція бутари млина МРГ-40-75 з еластомірною про-
сіваючою поверхнею є найбільш ефективним класифікуючим апаратом по готовому 
класу зі всіх вживаних в даний час на рудозбагачувальних фабриках.  

Проведений також детальний порівняльний аналіз зливу бутар різної констру-
кції і класифікаторів за вмістом в них класу мінус 1,0 мм.  

Для більшої наочності і зручності аналізу експериментальні дані по дослі-
дженню вмісту класів мінус 1,0 мм представлено у вигляді графіків, що показують 
вміст класу мінус 1,0 мм у підрешітному продукті бутар з гумовою просіваючою по-
верхнею з отворами 4,5х4,5 мм, з металевою просіваючою поверхнею з отворами ді-
аметром 8 мм і 15 мм і зливі спірального класифікатора. На рис. 3 наведені графіки 
залежності вмісту класу мінус 1,0 мм в підрешітному продукті бутар від типу просі-
ваючої поверхні. 
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Рис. 3 Графіки залежності вмісту класу мінус 1,0 мм в підрешітному продукті бутар 
від типу просіваючої поверхні: 1 – класифікатор, 2 – гумова бутара (отвори 4,5х4,5 

мм), 3, 4 – металеві бутари (отвори діаметром 8 і 15 мм відповідно) 

Висновки. 
Таким чином, підрешітний продукт бутари з просіваючою поверхнею з отво-

рами 4,5х4,5 мм можна направляти на 2-у стадію магнітної сепарації минувши кла-
сифікатор, що дозволяє повністю виключити класифікатор з технологічного процесу. 

Запропоновано змінити схему ланцюгів апаратів збагачувальної фабрики Інгу-
лецького ГЗК виключивши з неї спіральний класифікатор (див. рис. 1 – класифікатор 
показаний пунктирною лінією), що і було здійснено на ряду технологічних секцій 
збагачувальної фабрики. Тривалі технологічні випробування підтвердили ефек-
тивність запропонованого технічного рішення.  

В цілому, застосування класифікуючих бутар млинів МРГ-40-75 з еластичними 
просіваючими поверхнями дозволяє істотно підвищити ефективність процесів 
подрібнення і класифікації, отримати значний економічний ефект і вони рекоменду-
ються до широкого застосування на всіх рудозбагачувальних фабриках України. 
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RESEARCH OF ENERGYCONSUMPTION OF COMMINUTION-PREPARA-
TION PLANTS 

ABSTRACT  
Purpose. Measures to save electricity through the introduction of new technology are not 
only effective, but also solve the problem of increasing the quality characteristics of con-
centrates. Therefore, the aim of the article is to conduct a comparative analysis of electric-
ity consumption by different mills and units of mining industries and to outline measures 
for implementation in production to regulate and reduce electricity costs.  
Methodology.The choice, substantiation and test of the new drive of the MMS 70x23 mill 
on the basis of the low-speed (125 min-1) synchronous motor which excludes application 
of a reducer is made. The obtained experimental data showed that the new drive allows to 
reduce the power consumption, at the design stage of filling the mill, by 80 kW, compared 
with similar mills equipped with gear drives.  
Results.The power consumed by the drive mills depends mainly on the degree of filling of 
the drum, the relative speed, the efficiency of the drive. Constructed graphically: the de-
pendence of power consumption on the type of drive and the degree of filling of the mill 
drum; the dependence of power consumption on the speed of the drum of the mill at differ-
ent degrees of filling it with ore; the dependence of the specific electricity consumption of 
the mill on the productivity of specific consumption; the dependence of the specific con-
sumption of electricity for grinding in the mill with different drive options on the perfor-
mance of the concentrate. Therefore, the use of elastic couplings, automatic lubrication 
systems of open gears, quality control of gearing during PPR can increase the efficiency of 
the drive by at least 0.5%. The use of automatic speed control of the K-2 conveyor at the 
crushing plant not only improves the starting conditions, creates a uniform load distribu-
tion between the engines in the new drive, but also reduces the specific cost of electricity 
for ore transportation by 15% or approximately 0.1 kWh/t.  
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Practical value. At the same time, the introduction of measures for pre-magnetic benefi-
ciation of highly magnetic ores, ore sorting, averaging, introduction of radiometric meth-
ods of beneficiation, beneficiation, testing of ores in the face, multi-connected control of 
crushing, crushing and their intensification allows superbuilt. not only reduce the energy 
consumption of the process by 16- 20%, but also significantly increase their productivity 
without reducing the quality of concentrates. A special place in power management sys-
tems is occupied by ASK TP concentrators, which increase productivity by 5-8%, reduce 
losses of total iron in the tailings by 2-3% and stabilize the content of total iron in the con-
centrate.  
Key words: mining and processing plant, energy consumption standards, electricity con-
sumption, drive type, productivity. 

Актуальність роботи. На гірничу промисловість припадає понад 25% спожи-
ваної вітчизняною промисловістю енергії. Тому питання економії енергоресурсів при 
збагаченні залізних руд мають важливе державне значення.  

На всіх гірничорудних підприємствах Криворізького басейну постійно прово-
диться робота з економії енергоресурсів, здійснюються заходи щодо раціонального 
використання електроенергії, газу, води.  

Проводяться теоретичні і експериментальні дослідження по раціональному ене-
ргоспоживанню, керуванню процесами збагачення, подрібнювання і класифікації. 

 При будівництві нових підприємств і реконструкції існуючих на основі тех-
ніко-економічних розрахунків повинні впроваджуватися інноваційні технології з еле-
ктропостачання.  

Тому, розробка і дослідження раціональних схем енергоспоживання підпри-
ємств, є актуальною науково-технічною проблемою.  

На передових ГЗК країни – Південному (ПівдГЗК) і Новокриворізькому гір-
ничо-збагачувальних комбінатах (НКГЗК) та інших це досягається комплексною ор-
ганізацією роботи по розробці прогресивних норм витрат електроенергії і організа-
цією постійного контролю за витратами електроенергії. Тому, доцільне зниження за-
явленої потужності підприємств і вирівнювання графіків навантаження енергосистем. 
При цьому досягається значно краще використання генеруючих потужностей, знижу-
ються витрати на виробництво і транспорт електроенергії, заощаджуються первинні 
енергоресурси.  

Подальші дослідження енергоспоживання привели до необхідності організації 
поцехового і поагрегатного обліку і контролю енергоспоживання, що дозволяє отри-
мувати інформацію про витрати електроенергії, споживаної потужності в усіх техно-
логічних ланках і вчасно виконувати регулювальні заходи.  

Як випливає з аналізу енергоспоживання на гірничозбагачувальних комбінатах, 
економії електроенергії можна досягти сукупною оптимізацією всіх виробничих про-
цесів, так як вони є взаємозалежними.  
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При цьому в багатьох випадках оптимальним енергетичним режимам відпові-
дає максимальна продуктивність збагачувального устаткування з мінімальними пито-
мими витратами електроенергії.  

Наприклад, впровадження квадратних футеровок кульових млинів дозволяє 
знизити витрати електроенергії на 10-15%, не знижуючи продуктивності агрегату. 
Отже, заходи щодо економії електроенергії за рахунок впровадження нової технології 
не тільки ефективні, але й вирішують задачі збільшення якісних характеристик кон-
центратів.  

Мета роботи – провести порівняльний аналіз споживання електроенергії різ-
ними за конструкцією млинами та агрегатами гірничих виробництв і сформувати за-
ходи по регулюванню і зменшенню витрат електроенергії для впровадження у виро-
бництво.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Потужність, яка споживається приводами 
млинів залежить від ступеня заповнення барабана, відносної частоти обертання і ККД 
приводу. Питома витрата електроенергії залежить також від продуктивності млина 
(рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

Рис. 1. Залежність споживаної потужності від частоти обертання барабану 
млина при різному ступені заповнення його рудою:1-4 – для нової футеровки; 5 – 

для зношеної футеровки (1 – φ =0,28; 2 – φ =0,33; 3 – φ =0,38; 4 – φ =0,46; 5 – φ 
=0,55) 
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Рис. 2. Енергетична діаграма розподілення і втрат потужності в елементах 
привода млина МБ-90-30 Р1, Р2 – потужності, споживані синхронними двигунами і 
двигунами постійного струму; Р3 – корисна потужність на валу двигуна постійного 

струму; Р4 – потужність на виході редуктора; Р5 – корисна потужність, яка пере-
дається на барабан млина; Δ Р1, ΔР2, Δ Р3, ΔР4 – втрати потужності відповідно в 

обертаючому перетворювачі, в двигуні постійного струму, редукторі та відкритій 
зубчатій передачі 

Рис. 3. Залежність питомих витрат електроенергії млина ММС-70-23 (а) і МБ-
90-30 (б) від продуктивності за питомим споживанням 
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У таблиці 1 наведені дані за однотипними млинами, що виготовляються вітчиз-
няними заводами і закордонними фірмами. Подані дані показують, що питома 
енергоємність привода млина більш висока на вітчизняних млинах. Це пояснюється 
більш високими ступенями заповнення барабанів цих млинів при роботі й більш ви-
сокими частотами обертання. Тому при подальших розробках і створенні нових 
млинів підвищеного об’єму потрібен ретельний аналіз і обґрунтування вибору таких 
параметрів як частота обертання і ступінь заповнення барабана. 

Таблиця 1 

Порівняльні данні електроспоживання вітчизняних та закордонних млинів 

Що стосується помольного обладнання збагачувальних фабрик ГЗК України, то 
при їхній реконструкції необхідно знизити частоту обертання барабана на млинах II і 
IIІ стадії, шляхом установки нових валів-шестерень зі зменшеним числом зубів. Це 
дозволить зменшити витрати електроенергії на приводах млинів II і III стадій від 2 до 
5%, що складе близько 100 млн. кВт⋅год за рік.  

Приводи млинів різних типів, що виготовляються в даний час Новокраматорсь-
ким машинобудівним заводом (НКМЗ) і Сизранським турбобудівним заводом (СТЗ) 
обладнані, здебільшого, синхронними двигунами і відкритою зубчастою передачею. 
За винятком млинів СТЗ типу ММС-70х23, привод яких складається зі швидкохідного 
(1000 хв-1) синхронного двигуна, 2-ступеневого редуктора і відкритої зубчастої пере-
дачі. Але застосування редуктора пов’язано не тільки зі збільшенням експлуатацій-
них витрат (за рахунок ремонтів редуктора), але і зменшенням коефіцієнта технічного 
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використання (КТВ) млина і ККД привода. Це призводить до збільшення електроспо-
живання млинами цього типу, приблизно, на 5%.  

Дослідженнями, проведеними інститутом Механобрчормет разом з Інгулець-
ким ГЗК привод млина ММС 70х23 був визнаний технічно й економічно недоціль-
ним. Обґрунтовано та випробувано новий привод млина ММС 70х23 на базі тихохід-
ного (125 хв-1) синхронного двигуна. Такий привод виключає застосування редуктора 
(рис. 4). Експерименти показали, що новий привод дозволяє знизити споживану по-
тужність, при проектному ступені заповнення млина, на 80 кВт, порівняно з аналогі-
чними млинами, обладнаними редукторними приводами. 

Річна економія електроенергії по одному млині ММС 70х23 з безредукторним 
приводом складає близько 0,5 млн. кВт.год, а загальний економічний ефект складає 
110,8 тис. грн. на один млин. 

 
Рис. 4. Схема безредукторного привода млина ММС-70-23: 1 – барабан; 2 – вінцева 
шестерня (z=254, m=20); 3 – електродвигун СДС-19-56-48 (Р=1600 кВт, п=125 хв); 

4 – проміжний вал; 5 – муфта; 6 – вал-шестерня відкритої передачі (z=27, m=20) 

Інгулецький ГЗК, по документації інституту Механобрчормет, перевів усі 
млини ММС 70х23 на безредукторний привод. На збагачувальній фабриці №1 Лебе-
динського ГЗК дотепер продовжують працювати застарілі млини із заводськими при-
водами, які обладнані редукторами. Тому при реконструкції зазначеної фабрики ре-
комендується перевести млини ММС 70х23 на безредукторний привод, що дозволить 
знизити витрату електроенергії по фабриці в розмірі близько 8,0 млн. кВт. год на рік 
(рис. 5, рис. 6). 

  

281



 

Рис. 5. Залежність споживаної потужно-
сті від типу приводуі ступеня запов-

нення барабана млину ММС-70-23:1 – 
редукторний привод; 2 – безредуктор-

ний привод 

Рисунок 6 – Залежність питомих 
витрат електроенергії на подріб-
нення в млині з різними варіан-

тами приводів від продуктивності 
по концентрату:1 – безредуктор-

ний привод; 2 – редукторний при-
вод 

 

Обстеженням, проведеним інститутом Механобрчормет на млинах різних типів 
(самоподрібнювання, рудногалькових, кульових із ґратами, кульових з центральним 
розвантаженням) показано, що кожному типу млинів відповідає визначений характер 
залежності коливань електронавантаження, що, як відомо, повторює характер змін 
моменту опору на валу двигуна. 

При цьому загальним для всіх млинів є пульсуючий характер моменту опору, 
який для млинів самоподрібнювання, рудногалькових і кульових з центральним роз-
вантаженням є періодичним, а для млинів кульових із ґратами – аперіодичним.  

Пульсації є наслідком комбінованого впливу ряду факторів таких, як точність 
виготовлення і монтаж зубчастих коліс, порушень у зубчастому зчепленні, що вини-
кають при експлуатації, міцність сполучних елементів у системі двигун-млин, наяв-
ність і якість мастила та інше. 

Пульсація струму статора приводить до наведення струмів у демпферній об-
мотці та, як наслідок, до збільшення теплових втрат у двигуні, підвищення витрат 
електроенергії.  

До підвищення витрат електроенергії приводить також відсутність на ГЗК ав-
томатичних систем маслозмащування відкритих зубчастих передач, що не забезпечує 
ефективної роботи передачі й знижує ККД привода. Крім того, до зниження ККД при-
вода приводить також наявність порушень у зубчастому зачепленні та відсутність 
еластичних з’єднань між двигуном і млином. Тому застосування еластичних муфт, 
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систем автоматичного змащення відкритої зубчастої передачі, контроль за якістю зу-
бчастого зачеплення при ППР можуть дати підвищення у ККД привода не менш, ніж 
на 0,5%. Якщо взяти до уваги, середній коефіцієнт завантаження приводів млинів 0,8, 
коефіцієнт використання устаткування 0,9, то при зазначеній загальній установленій 
потужності приводів млинів від застосування зазначених вище заходів може бути 
отримана економія електро-енергії в розмірі не менше 32 млн. кВт.год/рік.  

Одним зі способів економії електроенергії при роботі важких конвеєрів дроби-
льних фабрик є виключення витрат електроенергії на холості ходи. Це особливо важ-
ливо для тих механізмів, що характеризуються періодичністю завантаження матері-
алу або нерівномірністю завантаження протягом зміни. Раніше була випробувана си-
стема автоматичного регулювання швидкості привода конвеєра К-2 на дробильній 
фабриці. Випробування показали, що застосування зазначеної системи забезпечує не 
тільки поліпшення умов пуску, створює рівномірний розподіл навантаження між дви-
гунами в новому приводі, але і забезпечує зниження питомих витрат електроенергії 
на транспортування руди на 15% або, приблизно, на 0,1 кВт.год/т. Тому запропоно-
вано при проектуванні нових і реконструкції діючих дробильних фабрик застосову-
вати регульований привод для великих конвеєрів, які характеризуються нерівномір-
ністю завантаження матеріалом, що транспортується. Це може забезпечити додаткову 
економію електроенергії в розмірі близько 30 млн. кВт.год за рік.  

За даними інституту Механобрчормету при впровадженні піскових насосів з ре-
гульованим приводом Т.АРД-250 і поліуретановими та карбідними покриттями коліс 
підвищується термін служби в 2-4 рази, а економія електроенергії складає 5-10%. Од-
ночасно, за рахунок нового керуючого впливу можна підвищити ефективність роботи 
гідроциклонів II і III стадій на 10-15%. Впровадження дробарок з розподілом спожи-
вання знижує витрати електроенергії на 10-15% і крупність за класом плюс 20 мм, 
також знижується на 10-15%. 

Висновки.  
Таким чином, використання при рудопідготовці попереднього магнітного зба-

гачення сильномагнітних руд, сортування руд, усереднення, впровадження радіомет-
ричних методів збагачення, випробування руд у вибої, багатозв’язне керування про-
цесами подрібнювання, дроблення та їхня інтенсифікація дозволяє не тільки знизити 
енергоємність процесу на 16-20%, але і значно підвищити їхню продуктивність, не 
знижуючи якості концентратів.  

Важливе місце в системах керування економією електроенергії займають АСК 
ТП збагачувальних фабрик, що дозволяють підвищити продуктивність на 5-8%, зни-
зити втрати загального заліза в хвостах на 2-3% і стабілізувати вміст загального заліза 
в концентраті.  
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При цьому питання підвищення ККД привода млина не вичерпується тільки ви-
ключенням зі схеми привода окремих елементів і зниженням на цій основі витрат еле-
ктроенергії. Питання підвищення ККД привода є також актуальним для всіх тих мли-
нів, що обладнані безредукторним приводом з тихохідними синхронними двигунами. 
Такими приводами обладнані понад 800 одиниць млинів із загальною встановленою 
потужністю приводних двигунів близько 1 млн. кВт. 
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ABSTRACT (IN UKRAINIAN)  
Показано, що дослідження енергоспоживання привели до необхідності організації по-
цехового і поагрегатного обліку і контролю енергоспоживання, що дозволяє в реаль-
ному масштабі часу отримувати інформацію про витрати електроенергії, споживаної 
потужності в усіх технологічних ланках і вчасно виконувати регулювальні заходи. 
Таким чином, створивши ефективну підсистему АСК ТП контролю і керування енер-
госпоживання гірничо-збагачувального комбінату, енергетики разом з технологами 
можуть розробляти організаційно-технічні плани економіки енергії, які пов'язані з 
планами раціоналізації технології та поліпшенням організації виробництва. Пока-
зано, що у частині приводів, установлених на подрібнювальному устаткуванні збага-
чувальних фабрик ГЗК України, доцільно при їхній реконструкції розглянути питання 
деякого зниження частоти обертання барабана на млинах II і IIІ стадії, шляхом уста-
новки нових валів - шестерень зі зменшеним числом зубів. Таке зниження відносної 
частоти обертання з 80 до 75-78% від критичної може зменшити витрати електроене-
ргії на приводах млинів II і III стадій від 2 до 5%, що складе близько 100 млн. кВт⋅год 
за рік.  
Ключові слова: гірничо-збагачувальний комбінат, норми енергоспоживання, ви-
трати електроенергії, тип приводу, продуктивність. 

ABSTRACT (IN RUSSIAN)  
Показано, что исследование энергопотребления привели к необходимости организа-
ции поцехового и поагрегатного учета и контроля энергопотребления, что позволяет 
в реальном масштабе времени получать информацию о расходах электроэнергии, по-
требляемой мощности во всех технологических звеньях и вовремя делать регулиро-
вочные мероприятия. Таким образом, создав эффективную подсистему АСУ ТП кон-
троля и управления энергопотребления горно-обогатительного комбината, энерге-
тики вместе с технологами могут разрабатывать организационно-технические планы 
экономики энергии, связанные с планами рационализации технологии и улучшением 
организации производства. Показано, что в части приводов, установленных на дро-
бильном оборудовании обогатительных фабрик ГОКов Украины, целесообразно при 
их реконструкции рассмотреть вопрос некоторого снижения частоты вращения бара-
бана на мельницах II и III стадии, путем установки новых валов-шестерен с умень-
шенным числом зубов. Такое снижение относительной частоты вращения с 80 до 75-
78% от критической может уменьшить расходы электроэнергии на приводах мельниц 
II и III стадий от 2 до 5%, что составит около 100 млн. кВт⋅ч за год.  
Ключевые слова: горно-обогатительный комбинат, нормы энергопотребления, рас-
ходы электроэнергии, тип привода, производительность. 

285



286



287



288



289



290



291



292



293



294





Наукове видання 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Українською та англійською мовами 

Підп. до друку 02.04.2022 р. Формат 60x84 1/16. Папір офісний. 

Друк цифровий. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 22,6. 

Зам. № 15/22. Наклад 300 прим.

Видавець ПП «Видавництво «НОВАБУК»
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи 

ДК №7598 від 10.02.2022р.
www.novabook.com.ua

097 555 10 72

Віддруковано ПП Щербатих О.В.
вул. Софіївська, 36-Б, м. Кременчук, 39601

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи 
ДК №2129 від 17.03.2005р.

Сокур Микола Іванович 

Білецький Володимир Стефанович 

Божик Денис Пилипович 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 90.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.9000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20220407123627
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     429
     295
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     Fixed
     1
     1
     0.9500
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20220407123722
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     429
     295
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



