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Пропонується методика і обґрунтовані формули визначення витрати повітря, 
що поступає в при вибійний простір, необхідного діаметру трубопроводу, при 
якому в привибійний простір поступає задана витрата повітря, і довжина трубо-
проводу, при якому при відомому діаметрі трубопроводу забезпечується необ-
хідна витрата повітря в привибійний простір. 

Пропонується модель оптимізації діаметру трубопроводу, при якому забез-
печується мінімальні сумарні витрати на електроенергію для просування венти-
ляційного струменя по трубопроводу і на амортизацію і ремонт трубопроводу. 

Розроблені методики супроводжуються рішенням чисельних прикладів. 
Матеріали статті можуть бути використані при вентиляційних розрахунках в 

проектних організаціях і на шахтах, що діють. 
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Розроблено математичну модель впливу аксиально-симетричного попереч-

ного магнітного поля на водне середовище, що дозволяє визначити оптимальні 
параметри магнітної системи для максимальної ефективності впливу на водне 
середовище. 
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Разработана математическая модель воздействия аксиально-симметричного 
поперечного магнитного поля на водную среду, которая позволяет определить 
оптимальные параметры магнитной системы для максимальной эффективности 
воздействия на водную среду.  

Ключевые слова: водная среда, концентрация, магнитное поле. 
 

Is developed the mathematical model of influence of the axial-symmetric transver-
sal magnetic field on a water environment which allows to define the optimum pa-
rameters of the magnetic system for maximal efficiency of affecting water 
environment.   

Key words: water environment, concentration, magnetic field. 
 
Вступ. Обробка водного середовища магнітним полем відповідає Закону 

України про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006-2020 ро-
ки» від 3 березня 2005 року № 2455-IV. В [1] передбачено відновлення, охорона 
та раціональне використання джерел питного водопостачання; підвищення ефе-
ктивності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведен-
ня за рахунок удосконалення технологій підготовки води; забезпечення 
підприємств ресурсо- та енергозберігаючими технологіями очищення стічних 
вод; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розроб-
ки сучасних енерго- та ресурсозберігаючих обладнання і технологій.  

Аналіз стану проблеми. Магнітна обробка рідинного середовища знайшла 
своє застосування в багатьох галузях промисловості, що в свою чергу, підтвер-
джує ефективність таких пристроїв. Проте відсутні визначені критерії ефектив-
ності такої обробки. Поряд з широким застосуванням пристроїв, відсутня 
загальновизнана та експериментально підтверджена теорія магнітної обробки 
рідинного середовища, яка пояснює фізико-хімічні процеси, що відбуваються 
при обробці магнітним полем рідинного середовища на функціональному рівні.  

В [2] досліджено закономірності руху зарядженої часточки під дією постійного 
аксіально-симетричного поперечного магнітного поля з урахуванням сил взаємодії: 
магнітного поля з зарядженою часточкою, заряджених часточок між собою та дії 
потоку на часточки. Визначено залежності оптимальних значень витрати рідини, 
індукції магнітного поля та довжини магнітів для ефективного очищення водного 
середовища від іонів домішок на основі встановлених закономірностей руху часто-
чки в магнітному полі. Недоліком фізико-математичної моделі є відсутність прямо-
го показника ефективності магнітної обробки водного середовища. 

Якість очищення водного середовища для технологічних цілей промислово-
сті визначається концентрацією домішок в ньому, [3]. Тому в якості змінної ста-
ну обрано концентрацію домішок водного середовища m.  

На концентрацію домішок у водному середовищі при проходженні аксіаль-
но-симетричного магнітного поля впливають наступні групи чинників: парамет-
ри домішок (маса, об’єм, щільність, валентність, заряд), параметри гідросистеми 
(витрата рідини, тиск, площа перерізу, форма перерізу) та параметри магнітної 
системи (індукція, напруженість, енергія). Основні вимоги до об’єкту дослі-



ОХОРОНА ПРАЦІ Й БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА НА ГІРНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2009(4). 
89 

дження – керованість (необхідно враховувати чинники об’єкту досліджень, що 
можна змінювати) та однозначність (чинники не повинні залежати один від од-
ного). Цим вимогам відповідають наступні чинники, які обрані як головні: ви-
трата рідини в гідросистемі Q, індукція магнітного поля системи B, кількість 
магнітів (довжина розповсюдження магнітного поля L, м). Отже, m=f(Q, B, L).  

Мета роботи. Дослідження залежності концентрації домішок у водному се-
редовищі після проходження аксіально-симетричного поперечного магнітного 
поля від витрати рідини в гідросистемі, індукції магнітного поля, кількості маг-
нітів (довжини розповсюдження магнітного поля). 

Матеріал і результати досліджень. Концентрація домішок т в водному се-
редовищі після проходження магнітної системи залежить від витрати рідини Q, 
індукції магнітного поля системи В та кількості магнітів l (довжини розповсю-
дження магнітного поля L).  

Теоретично цю залежність можна описати наступним чином, кг/м3: 
 

mi = m0.i , при Q > Qопт, B < Bопт = f(Q), l < lопт = f (B, Q); 
mi = 0, при Q ≤ Qопт, B ≥ Bопт = f (Q), l ≥ lопт = f (B, Q);                  (1) 

 
де m0.i - концентрація речовини на вході системи, кг/м3; 
    Qопт, Bопт, Lопт - оптимальні значення витрати рідини, індукції магнітного 

поля та кількості магнітів (довжини розповсюдження магнітного поля). 
Внаслідок зміни фізичного та хімічного стану домішок під дією магнітного 

поля, взаємодії заряджених частинок між собою, зміни електропровідності ріди-
ни під дією магнітного поля, залежність m=f(Q, B, L) змінюється не стрибкопо-
дібно. Розподіл молекул по концентрації n згідно з законом Больцмана, [4]: 

 
m(x) = Σ m0.i·exp(-x / хопт.і),                             (2) 

 
де і – вид домішок; 
    m0 – початкове значення концентрації і-того виду домішок, кг/м3; 
   хопт.і – оптимальне значення параметру х. 
Концентрація іонів домішок m залежить від трьох змінних (Q, B та L), а роз-

поділ (2) передбачає однозначний параметр х. При цьому однакова зміна кожно-
го з них призводить до різної зміни концентрації m. Необхідно привести змінні 
Q, B та L до спільного однозначного параметру. Цим вимогам відповідає енергія 
частинки Еі.  

Витрата рідини Q визначає кінетичну енергію зарядженої частинки, Дж: 
 

EQ.i = 0,5·mδ.i·υ0
2=0,5·mδ.i·(Q / S)2=8·mδ.i·(Q / [π·(d1

2-d2
2)])2, 

 
де  mδ.i - маса зарядженої макрочастинки, кг; 
     υ0  - швидкість стаціонарного потоку, м/с; 
     S= π(d1

2-d2
2)/4 – площа перерізу проточного каналу, м2, 

     d1, d2 - діаметри проточного кільцевого каналу, м. 
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Таким чином, енергія EQ.i  прямо пропорційна квадрату витрати  рідини Q. 
Індукція магнітного поля В визначає додаткову енергію молекули в магніт-

ному полі (ефект Пашена-Бака), Дж, [4]: 
 

EB.i = µ0·µ·(mL+2mS)·B, 
 

де µ0 - магнітна стала, Дж/Тл;  
    µ – магнітна проникність речовини;  
    mL - орбітальне магнітне квантове число;  
   mS - спінове магнітне квантове число. 
Тобто енергія EB.i прямопропорційна індукції магнітного поля В. 
Довжина розповсюдження магнітного поля L визначає енергію взаємодії ма-

гнітного поля з зарядженою частинкою, Дж: 
 

EL.i = |FHi|·L = qδ.i·B·υ0·L = 4· qδ.i·B·L·Q / [π·(d1
2-d2

2)], 
 
де |FHi| = qδ.i·B·υ0  - складова сили Лоренца, перпендикулярна до індукції маг-

нітного поля, Н;  
    qδ.i – заряд макрочастинки, Кл. 
Тобто енергія EL.i прямо пропорційна витраті рідини Q, індукції магнітного 

поля В та довжині розповсюдження магнітного поля L.  
Для випадку залежності (1) розподіл (2) матиме вигляд: 
 

m(Q, B, L) = Σ m0.i·exp(-E/Eопт.і),                                     (3) 
 

Ei = k·T - 8·mδ.i·(Q / [π·(d1
2-d2

2)])2 + µ0·µ·(mL+2mS)·B+ 
+ 4· qδ.i·B·L·Q/[π·(d1

2-d2
2)] 

 
Eопт. і = k·T - 8·mδ.i·(Qопт. і / [π·(d1

2-d2
2)])2 + µ0·µ·(mL+2mS)·Bопт. і+ 

+ 4· qδ.i·Bопт. і·Lопт. і·Qопт. і / [π·(d1
2-d2

2)] 
 
де Ei=k·T–EQ.i+EB.i+EL.i  - енергія часточки в магнітному полі, Дж; 
     Eопт.і=k·T–Eопт.Q.і+Eопт.B.i+Eопт.L.i - оптимальна енергія часточки в магнітно-

му полі, Дж. 
    k  – стала Больцмана, Дж/К; 
   Т – абсолютна температура, К. 
Знак «-» перед EQ.i визначає обернену залежність концентрації домішок m 

від витрати рідини Q, оскільки перешкоджає затриманню мікрочастинки в ма-
гнітному полі. Для візуального відображення результатів досліджено функцію 
трьох змінних m=f(Q, B, L), як три функції двох змінних, при сталому значен-
ні третьої змінної. Функція m=f(Q, B, L) при: Q=const представлена на рис. 1, 
L=const - рис. 2, B=const - рис. 3. 
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Рисунок 1 - Залежність m=f(Q, B, L) при Вопт = 0,7 Тл, Lопт = 0,04 м для  Q = const: 

Q0 = 9,2·10-3 м3/c, Q1 = 4,6·10-3 м3/c, Q2 = 13,8·10-3 м3/c 
 
 

 
Рисунок 2 - Залежність m=f(Q, B, L) при Вопт = 0,7 Тл, Qопт = 9,2·10-3 м3/c для  

L = const: L0 = 0,04 м, L1 = 0,02 м, L2 = 0,06 м 
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Рисунок 3 - Залежність m=f(Q, B, L) при Lопт = 0,04 м, Qопт = 9,2·10-3 м3/c для 

 B = const: B0 = 0,7 Тл, B1 = 0,4 Тл, B2 = 1,0 Тл 
 

Функції m(B) та m(L) спадають у всій області визначення. Концентрація іонів 
домішок m у водному середовищі після проходження магнітної системи змен-
шується при збільшенні індукції магнітного поля B та довжини розповсюдження 
магнітного поля L.  

Функція m(Q) має екстремум: 
 

Qекс = (S·qδ·B·L)/mδ ,                                             (4) 
 
Одночасно зі збільшенням витрати рідини Q (при Q < Qекс), збільшується 

енергія EQ, що протидіє затриманню мікрочастинки в магнітному полі. Разом з 
тим сила Лоренца FH.i зі збільшенням витрати рідини Q також збільшується, при 
чому EQ ≤ EL. 

Причому, при Q < Qекс → m Q̀ < 0 функція m(Q) спадає, при Q > Qекс → m Q̀ > 0 
функція m(Q) зростає. На рис. 4 представлено залежність Qекс(B, L) для іонів 
Ca2+, Mg2+, Fe2+.  

Таким чином, зі збільшенням витрати рідини Q концентрація іонів домішок 
m у водному середовищі після проходження магнітної системи зменшується. 
При подальшому збільшенні витрати рідини до Q > Qекс швидкість зростання EQ 
більше ніж швидкість зростання EL, що пояснюється гіперболічною залежністю 
EQ(Q) ~ Q2 порівняно з лінійною залежністю EL(Q) ~ Q. Таким чином, при  
Q > Qекс сили Лоренца недостатньо для затримання частинок в магнітному полі – 
ефективність системи зменшується. 

Функція Qекс(B, L)  має лінійну залежність від індукції магнітного поля B та 
довжини його розповсюдження L. Кут нахилу площини визначає площа кільце-
вого каналу системи S та співвідношення заряду частки qδ до її маси mδ. 
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Рисунок 4 - Залежність Qекс(B, L) для іонів Ca2+, Mg2+, Fe2+ 

 
Висновки. 1. Обґрунтовано головні чинники, що впливають на концентра-

цію домішок у водному середовищі при обробці магнітним полем, а саме: витра-
та рідини в гідросистемі, індукція магнітного поля системи, кількість магнітів. 

2. Зі збільшенням індукції магнітного поля та довжини його розповсюджен-
ня концентрація домішок в водному середовищі зменшується у всій області ви-
значення за оберненим експоненціальним законом.  

3. Залежність концентрації домішок у водному середовищі від витрати ріди-
ни має екстремальний характер. Функція спочатку спадає, а потім зростає, що 
пояснюється недостатнім збільшенням сили Лоренца порівняно зі зростанням 
швидкості частки – ефективність системи зменшується. 

4. Розроблена математична модель дозволяє визначити оптимальні парамет-
ри магнітної аксіально-симетричної системи з точки зору максимальної ефекти-
вності впливу на заряджені домішки у водному середовищі.  

5. Математична модель може бути використана для створення нових магніт-
них систем обробки водного середовища та оптимізації існуючих в будь-якій га-
лузі промисловості, де необхідне очищення водного середовища від іонів 
домішок. 
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У статті проаналізовано вплив електромагнітного випромінювання від стан-

цій стільникового мобільного зв'язку на людину. Встановлено основні симптоми 
впливу електромагнітного випромінювання. 

Ключові слова: електромагнітне полі, електромагнітне випромінювання, 
стільниковий мобільний зв'язок, людина, здоров'я. 

 
В статье проанализировано воздействие электромагнитного излучения от 

станций сотовой мобильной связи на человека. Установлено основные симпто-
мы воздействия электромагнитно излучения. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, электромагнитное излучение, со-
товая мобильная связь, человек, здоровье. 

 
In the article influence of electromagnetic radiation is analysed ot the stations of 

cellular mobile communication on a man. The basic symptoms of influence electro-
magnetically of radiation are set. 

Keywords: electromagnetic field, electromagnetic radiation, cellular mobile 
communication, man, health. 

 
Вступ. Сьогоднішній цивілізований світ важко уявити без персональних 

комп'ютерів (ПК), телевізорів, мобільних телефонів, іншої електронної техніки. 
Цивілізація являє собою прогрес для людства, а цивілізованість - розумне кори-
стування тими благами, що дає цивілізація, тому неухильно росте контингент 
користувачів персонального комп’ютера і мобільного телефону. Особливу три-
вогу викликає збільшення кількості дітей, які піддаються негативному впливу 
електромагнітних випромінювань. Тому однією з актуальних гігієнічних про-


