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- відповідно наведеним даним для досягнення максимального ефекту пору-
шення детонації в осьовому напрямку діаметр “точкового” бойовика має набли-
жатись до діаметра ініційованого заряду. 
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The theoretical and methodological aspects of creation of new energosberega-
yuschikh technologies and facilities of mechanization of destruction of mountain 
breeds are considered. By the theory of matrices technologies of constructing, making, 
exploitation, repair and renewal of the mountain system are system analysed  
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Вступ. Темпи зростання економіки України на сучасному етапі в значній мі-

рі залежать від об’єму видобутку корисних копалин. Розвиток вітчизняної гір-
ничої справи має базуватися на сучасних енергоефективних технологіях і 
процесах руйнування гірських порід. Оскільки продуктивність видобутку корис-
них копалин є похідною від ефективності процесу відділення гірської маси від 
породного масиву. В гірничий науці приділяється особлива увага розвитку тех-
нологічних прийомів руйнування гірських порід. Критичний аналіз теорій як 
статичного, так і динамічного руйнування порід при видобутку корисних копа-
лин показав, що у відомих теоріях руйнування не враховується функціональний 
зв’язок між такими важливими елементами гірничої системи, як породний ма-
сив, робочий орган і привід машини. Відсутнє урахування молекулярної струк-
тури породного масиву, який підлягає руйнуванню. Наявність вказаних 
недоліків приводить до зменшення продуктивності і коефіцієнта корисної дії 
(ККД) руйнування породного масиву та підвищенню питомої енергоємності 
процесу його руйнування. Відсутність урахування функціонального зв’язку між 
фізико-механічними властивостями породного масиву, параметрами робочого 
органу і приводу машини, витратами енергії на формування ядра ущільнення і 
руйнування породного масиву не дає можливості використовувати результати 
проведених промислових випробувань у конкретних умовах без додаткового ко-
ригування цих параметрів. 

Аналіз стану теорії руйнування гірських порід. Критичний аналіз сучас-
них теорій як статичного, так і динамічного руйнування гірських порід при ви-
добутку і переробці корисних копалин показав, що на сьогодні відсутній єдиний 
погляд на теорію руйнування породних масивів. Його створення потребує роз-
робки теоретичні та методологічні аспектів нових енергоощадних технологій і 
засобів механізації руйнування гірських порід з урахуванням параметрів робочо-
го органу і приводу гірничої машини, і обґрунтувати режими оптимального фу-
нкціонування систем типу «Породний масив-робочий орган – привід». 

Роз’єднаність та іноді безсистемність наукових напрямків гірничої справи не 
дає необхідних позитивних результатів. Така роз’єднаність стала стимулятором 
нагромадження різних відомостей, у тому числі емпіричного й абстрактного змі-
сту. Відома нерозривність частинного й загального ще належною мірою не реа-
лізована серед фахівців гірничої промисловості. Так, Л.І. Барон і його школа [1] 
справедливо трактують процеси руйнування гірських порід імовірнісними. Вони 
закріплюють дослідження емпіричними залежностями по окремих параметрах, 
необхідних при створенні машин для видобутку корисних копалин. При цьому 
звертається увага на необхідні частковості в процесах руйнування породних ма-
сивів при видобутку корисних копалин. Приймається й ураховується усе більше 
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параметрів, без належного обґрунтування їхньої кількості. Прикладом цьому є 
рівняння для розрахунку зусиль на робочому інструменті, наведене в [2], де з во-
сьми співмножників, що визначають зусилля, сім коефіцієнтів знаходять експе-
риментально. Для розрахунку максимального зусилля різання необхідно для всіх 
емпіричних коефіцієнтів вибрати із множини змінних умов конкретні чисельні 
значення кожного. Ці значення не мають обґрунтованих функціональних зв'язків 
з іншими коефіцієнтами й силою різання, яка визначається. Прихильники зага-
льності, одним з родоначальників якої є М.І. Слободкин [3, 4], продовжують роз-
вивати аналітичні узагальнення механіки процесів руйнування з елементами 
зайвої спільності по деяких її розділах. Широке застосування математичного 
апарату для розрахунку потужності двигуна гірничої машини [5] представлене 
аналітичним розрахунком, що охоплює функціонально взаємозалежні параметри 
робочого органа гірничої машини й породного масиву. Але цього недостатньо, 
тому що не враховуються найбільш важливі особливості механіки руйнування 
гірських порід - пластичні властивості й тріщинуватість у процесі відділення 
стружки. Без урахування цих особливостей не можна визнати математичну мо-
дель потужності приводу адекватну необхідній у реальних виробничих умовах. 
Представники зазначених напрямків заслуговують поваги, їхні праці надали іс-
тотну допомогу розвитку гірничої справи й ще тривалий час будуть корисним 
джерелом плідної творчості. Однак їхня роз'єднаність не зможе у світлі сучасних 
вимог науково-технічного прогресу поліпшувати розкриття процесів і закономі-
рностей ефективного руйнування породного масиву. У сучасних умовах усунен-
ня цієї роз'єднаності здійснюється у випадку застосування критеріального 
методу [6]. Він заснований на інтерактивних системному аналізі й синтезі про-
цесів функціонування систем типу ”Породний масив – робочий орган – привід ” 
(ПМРОП). Функціонування гірничих систем здійснюється в умовах стохастично 
мінливих зовнішніх впливів. Вони обумовлені зміною в просторі й часі фізико-
механічних властивостей породного масиву, що підлягає руйнуванню й експлуа-
таційних характеристик системи ПМРОП.  

Мета і завдання роботи. Метою роботи є створення методологічних аспек-
тів енергоощадного руйнування гірських порід. Для досягнення поставленої ме-
ти сформульовані наступні завдання: аналіз стану теорії руйнування гірських 
порід; розробка методологічних аспектів руйнування гірських порід та теорети-
чних аспектів створення систем руйнування гірських порід. 

Матеріал і результати досліджень. 
Методологічні аспекти руйнування гірських порід. Розрахунок і вибір па-

раметрів і режимів функціонування системи не є однозначним. Необхідний роз-
гляд повної схеми взаємозв'язків і вибір алгоритму рішення. Для цього вся 
сукупність параметрів розділена на вхідні, вихідні керуючі та некеруючі (випад-
кові). Одержання достовірних відомостей про функціонування системи ПМРОП 
проводиться за допомогою попереднього системного аналізу елементів і самої 
гірничої системи. 

Гнучкість методик і універсальність узагальнюючих методологій рішення 
зазначеної проблеми є системний аналіз. Його основні принципи полягають у 
тім, що кожна система визначається завданням об'єктів, властивостей і зв'язків. 
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Одним з головних питань при системному аналізі є встановлення адекватних 
обмежень, що накладають на систему. Обмеження вибирають із призначення си-
стеми примушуючих зв'язків, які повинні бути сумісні із метою. Усяка гірнича 
система є підсистемою якоїсь більш загальної системи. Тому при вивченні будь-
якої системи необхідне розумне сполучення диференціальних і інтегральних 
підходів для систематизації окремих об'єктів, властивостей і зв'язків. Реалізація 
раціонального функціонування досягається шляхом операцій послідовного на-
ближення й ідентифікації умов, мети й можливостей. Складна система вивчаєть-
ся за допомогою структури формального підходу, з поданням проблеми як мети, 
а обмежень - як примушуючих зв'язків. При аналізі необхідна модель системи, 
що дозволяє маніпулювати як одиничними, так і усіма параметрами. З появою 
можливості реалізації математичного моделювання за допомогою електронних 
обчислювальних машин більша перевага може бути віддана методам математич-
ного й фізико-математичного моделювання.  

Склад параметрів ПМРОП визначений вивченістю її елементів і їхніх взає-
мозв'язків, охопленням і опосередкуванням за допомогою вихідних даних. На 
основі логіко-інтуїтивного підходу з використанням відомих фундаментальних 
теорій, законів, відкриттів, винаходів, експериментальних, конструкторських, 
технологічних і експлуатаційних досягнень виконується системний аналіз і фо-
рмуються чинники, що визначають життєвий цикл гірничої системи. Вхідні 
чинники розділені на три групи: перша група - вхідні чинники конструювання 
Хкп, технології виготовлення Хтм, експлуатації Хеn і ремонту Хрi машин; друга 
група - вхідні чинники, що безпосередньо визначають процеси руйнування по-
родного масиву робочим інструментом робочого органа при заданих характери-
стиках приводу гірничої системи Хпк, вихідні чинники конструювання Укп, 
технології виготовлення Утм, експлуатації Уеn, ремонту Урi; третя група - вихі-
дні показники життєвого циклу системи. Вхідні чинники необхідні для відтво-
рення або відображення просторових властивостей об'єктів. Вони 
характеризуються не тільки фізичною, але й геометричною подібністю як обо-
в'язковою умовою. Вони обумовлені вимогами споживачів до системи або якості 
продукції. Вихідними параметрами є технічні вимоги на виготовлення, узагаль-
нені показники оцінки ефективності й корисності системи, такі як продуктив-
ність, питома енергоємність, наведені питомі витрати. Величезний вплив на 
системний аналіз вихідних даних робить їхнє ранжирування відповідно до мети 
дослідження й використовувані обмеження. Чим більше перелік обмежень, тим 
менше дисперсія досліджуваних параметрів гірничих систем. А статистичний 
підхід виключає крайні значення параметрів, які викликають явні помилки прое-
ктування.  

Теоретичні аспекти створення систем руйнування гірських порід. 
Технологія конструювання. При системному аналізі вихідних даних конс-

труювання можливе прогнозування різних гірничих систем для видобутку кори-
сних копалин і синтез подібних класів. Для цих цілей використається теорія 
матриць. Позначивши сукупність параметрів життєвого циклу гірничої системи 
через матрицю Х, де Х=||Xкn|| (к=1,2,3,…, m; n=1,2,3,…l) і множник подібного 
перетворення через А, за правилами множення матриць одержимо новий клас 
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гірничих систем, подібний першому. Цей клас описується матрицею У, де 
У=АХ=||АXкп||. Відповідно позначивши ймовірні граничні значення множника 
подібного перетворення через А1 і А2, одержимо У1=А1Х и У2=А2Х. Вся мно-
жина значень параметрів розглянутого класу гірничих систем лежить у границях 
У1-У2, а будь-яка матриця Уi розташована в межах У1≤Уi≤У2. Ця нерівність за-
безпечує опис будь-якої підгрупи подібних складних гірських систем і обмежує 
можливу область їхнього розміщення.  

Технологія виготовлення. При формуванні показників технології виготовлен-
ня необхідно брати до уваги наступне. Параметри Хт1...Хтm і Ут1...Утm повинні 
відбивати вплив на технологічність виготовлення всього різноманіття визначаль-
них чинників, таких як технічні можливості, умови виробництва, експлуатації сис-
теми. Вони повинні забезпечувати одержання обґрунтованих рекомендацій для 
вибору раціональних матеріалів, форми і геометрії конструкції блоків і вузлів сис-
теми, а також технологій їхнього виготовлення. Показники технології виготовлен-
ня повинні забезпечувати рішення питань, що стосуються встановлення: техніко-
економічної доцільності практичного застосування конкретного виконавчого орга-
на гірничої системи; різного призначення з урахуванням умов експлуатації вироб-
ництва; потреби й перспектив розвитку народного господарства. 

Будь яка гірнича система для видобутку корисних копалин є сукупністю, що 
складається з декількох підсистем, наприклад, ”породний масив”, ” робочий ор-
ган”, ”привід”. При цьому матеріальні витрати на виготовлення системи предста-
вляються у вигляді деякої функції витрат, що становлять окремі підсистеми. Між 
технологічними вимогами, розробленими на етапі конструювання й реальних гір-
ничих систем з конкретними показниками життєвого циклу Z1...Zt функціонує 
складна біологічна система - людина, зі своїми фізичними й психічними можли-
востями, які ще більшою мірою носять імовірнісний характер. Спектр впливу лю-
дини на систему при спробах одержати необхідний результат носить імовірнісний 
характер. Реальність результатів виготовлення залежить від вірного відбору ста-
тистичних даних про сучасні технології виготовлення як у вітчизняній так і зако-
рдонній практиці. У число вимог для системного аналізу й обґрунтованого вибору 
технологій виготовлення входять: однорідність, тобто технології виготовлення, 
що забезпечують конструктивну подібність систем різних класів; рівноцінність, 
тобто можливість виготовлення однієї системи в різних виробничих умовах; нор-
малізованність, тобто можливість виготовлення уніфікованих блоків сумісних при 
блоковому компонуванні вузлів системи; репрезентативність, тобто достатню кі-
лькість даних для аналізу технологічності виробу. 

Статистичні сукупності технологій виготовлення системно аналізуються й 
вибираються за допомогою теорії матриць: 

 

mXXX

mXXX

mXXX

XmХ

TTT

Т

...

........................

2...

...

21

2221

11211

== .                                                 (1) 



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
75 

 

 

Мінімальне число параметрів у виборці визначається за імовірнісними зако-
нами. І вже при m ≤ 10 залежності між параметрами технології виготовлення 
стають малодостовірними.  

Технологія експлуатації. Аналіз третьої групи параметрів технології екс-
плуатації Хеn необхідний для відтворення динаміки процесів функціонування 
системи при видобутку корисних копалин. Цей аналіз передбачає фізичне, ана-
логове, кібернетичне моделювання, що істотно скорочує витрати на створення 
реальних систем. Основою при цьому є прагнення до найбільш повної відповід-
ності фізичної відповідності моделі й об'єкта. Вона припускає однаковість або 
подібність фізичної природи й тотожність законів руху. При складанні моделей 
гірничих систем вхідні Хе1...Хеn і вихідні Уе1...Уеn параметри технології екс-
плуатації надаються у вигляді відповідних залежностей між параметрами й на-
бору обмежень, що уточнюють умови експлуатації, організацію робіт, технічні 
можливості й споживчі характеристики системи. Методи моделювання дозво-
ляють системно аналізувати параметри технології експлуатації, виявляючи па-
раметри еталонної системи, установлювати область раціонального функціо-
нування систем і оптимального їхнього використання для конкретних умов. 
Умовою, що визначає кращий варіант системи є раціональне значення вихідних 
параметрів Хе1...Хеn ефективності функціонування, або мінімізація узагальне-
ного показника ефективності експлуатації. Таким чином, система-еталон, уста-
новлюється шляхом послідовного обчислення показників ефективності 
технології експлуатації систем досліджуваного класу й зіставлення отриманих 
значень у вигляді ранжируваного не зростаючого впорядкованого ряду: 

 
                               Еуе1 > Еуе2 > Еуе3 > ...> Еуеi >...> Еуеr,                             (2) 
 
де Еуеi - показник ефективності i -го зразка системи, даного класу. 
Для обчислення узагальненого показника ефективності експлуатації доціль-

но користуватися його ймовірною величиною через різноманітні конкретні умо-
ви. Для цього необхідний алгоритм, що відбиває взаємозв'язок параметрів 
системи й умов її функціонування.  

Технологія відновлення. Як усяка реальна система, система ПМРОП харак-
теризується великою кількістю змінних. Після їхнього відбору й ранжирування 
можна проводити аналіз підсистеми технології ремонту й відновлення. Оскільки 
всі вхідні параметри змінюються в часі, то вся підсистема розглядається як скла-
дна динамічна. Тоді всі відібрані вхідні параметри |хр| можуть бути представлені 
як Хрi = Хрi(t), а весь блок технології ремонту й відновлення як: 

 
                               Хр( t ) =[Xp1(t), Xp2(t), Xp3(t),...Xpi(t)].                              (3) 
 
Вихідні параметри Урi, що характеризують технологію ремонту й віднов-

лення системи ПМРОП є складними й комплексними: 
 
                               Урi=[Xp1(t), Xp2(t), Xp3(t),...Xpi(t)].                                    (4) 
 



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
76 

 

 

Тоді в загальному виді вся система описується вектором-функцією: 
 
                                              Урi=Уpi(Хрi, t),                                                       (5) 
 
де Хрi - вхідні параметри технології ремонту й відновлення системи; t -час.  
У результаті зміни Хрi і t одержують траєкторію технології ремонту й відно-

влення, тобто лінію поводження системи, як слід переміщення кінця векторів-
функції у гіперпросторі технології ремонту й відновлення. 

Ступінь і форми організації відбудовних робіт системи ПМРОП, взаємодія між бло-
ками й вузлами забезпечується накладенням функціональних динамічних зв'язків виду: 

 
                                    fi (Xp1(t), Xp2(t), Xp3(t),...Xpi(t), t)=0.                          (6) 

 
Розглядаючи кожну підсистему як незамкнуту, тобто взаємодіючу з умовами 

зовнішнього середовища, що змінюються, одержуємо функціональне подання 
повод-ження системи ПМРОП на етапі знаходження її в стадії технології ремон-
ту й віднов-лення: 

 
                                        Xpi(t) = Ф [P(tо), Xp(t), P],                                           (7) 
 
а стан виходів системи: 
 
                                      Урi(t) = F[P(tо), Xp(t), P] ,                                              (8) 
 
де P(to) - стан системи ПМРОП на момент надходження на стадію ремонту й 

відновлення. 
Статистичний аналіз рядів Xpi і Уpi дає можливість встановити функціона-

льний зв'язок між вхідними й вихідними параметрами без строгого розкриття 
функцій Ф, F, P(to), Xp(t), без чого складно обійтися при мікропідході системно-
го аналізу й можна уникнути при макропідході. 

Оскільки ПМРОП є динамічною системою, то предмет її аналізу - інформа-
ційні процеси, що описують функціонування й розвиток системи. А одна з задач 
- створення методу встановлення найбільш ефективного функціонування всієї 
систем. При цьому дослідження ведеться про позиції технічної кібернетики. 
Якщо позначити через Z - показники життєвого циклу; Ф - функціонування сис-
теми; К - конструювання; В - виготовлення; Е - експлуатацію; Р и В - ремонт і 
відновлення; R і T – засоби й параметри праці; L – витрати живої праці; J – ін-
формаційні масиви; α(t) – зміни зовнішніх впливів, то показники життєвого цик-
лу системи або виробнича функція запишеться: 

 
                                    Z = Ф[К, В, Е, Р, R, T, L, J, α(t)].                                      (9) 
 
У явному вигляді такий функціонал визначений за допомогою статистичного 

аналізу залежностей між істотними змінними. У контексті життєвого циклу сис-
теми ПМРОП ефективне функціонування є основною метою процесу розробки й 
створення гірничої системи для видобутку корисних копалин.  
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Висновок. На сьогодні відсутній єдиний погляд на теорію руйнування поро-
дних масивів. Його створення потребує розробки теоретичні та методологічні 
аспектів нових енергоощадних технологій і засобів механізації руйнування гір-
ських порід з урахуванням параметрів робочого органу і приводу гірничої ма-
шини, і обґрунтувати режими оптимального функціонування систем типу 
«Породний масив-робочий орган – привід». 
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Розглянуто можливості електрометричного методу для контролю кластерно-

ієрархічних структур гірських порід. Показано, що з позицій геофізичної діагнос-
тики всі типи кластерно-ієрархічних структур рівноцінні, якщо виконується спів-
відношення між довжиною фізичного випромінювання та розміром дослідженої 
структури. 

Ключові слова: електрометричний метод контролю; кластерно-ієрархічні 
структури, гірські породи.  


