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використовувати рівняння статичної рівноваги для плоскої системи (використовуємо другу форму 
запису цих рівнянь): 

 

 

 
За першим рівнянням: 

 
звідки 

 

 
За другим рівнянням: 
 
звідки 
 

 

За третім рівнянням: 
 
Через те, що складова , повна реакція шарніру В надана у даному випадку тільки складовою , 

тобто  Таким чином, натяг канату електроталі ; реакція підтримуючого шарніру 
 

На підставі вищевикладеного зробимо висновок, що наука «прикладна механіка», яка 
розвивалася впродовж майже чотирьохсот років, сьогодні продовжує набувати актуальності при 
опануванні інженерних спеціальностей, в тому числі й гірництва. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОБЛАДНАННЯ В СКЛАДІ КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ 
УЗАГАЛЬНЕНОГО КРИТЕРІЯ БАЖАНОСТІ 

Старий В.А. (Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ), 
науковий керівник – Нємцев Е.М. 

 
У статті розглянуті основні підходи до вибору очисного обладнання. Запропоновано 

здійснювати вибір очисного обладнання на основі розробленого і адаптованого до умов вугільної 
промисловості критерію бажаності Харрінгтона. Запропоновано здійснювати порівняння гірничо-
шахтного обладнання на основі експлуатаційних параметрів. 

 
Ключові слова: очисний механізований комплекс, кріплення, комбайн, конвеєр, критерій 

бажаності Харрінгтона, експлуатаційні параметри. 
 
За останні 20 років намітилася чітка тенденція до зниження добового навантаження на очисний 

вибій, тому виникла проблема раціонального вибору очисного обладнання. Щорічно видобуток на 
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шахтах Донецької області знижується, так за період з 2005 по 2013 рік видобуток зменшився на 4,3 
млн. тон або на 12%. Одночасно зменшується кількість комплексних механізованих вибоїв з 186 до 
138 одиниць. Середнє навантаження на комплексний механізований вибій (КМВ) становить 746 
т/добу, при цьому 30% КМВ працюють з навантаженням менше 500 т/добу і тільки 17% з 
навантаженням більше 1500 т/добу. 

У роботах В.І. Морозова [2] і В.І. Клішина [3] пропонується в якості комплексного показника 
враховувати корисну роботу механізованого комплексу. Корисна робота механізованого комплексу 
витрачається на підтримання привибійного простору, пересувку секції кріплення, руйнування 
масиву. І. В. Антипов [4] запропонував проводити оцінку роботи механізованого комплексу на основі 
тимчасових витрат на обслуговування і ремонт обладнання. Цей комплексний показник враховує 
взаємозв'язок кріплення, комбайна і конвеєра. В. Ю. Лінник [5] пропонує в якості показника, що 
характеризує рівень вуглевидобутку, використовувати витрати на виробництво 1 тонни сировини. 
При цьому загальні витрати становлять суму витрат на транспортування, видобування корисних 
копалин та підтримання масиву. В. І. Бузило [6] зазначає, що при застосуванні вузькозахватних 
комбайнів, збільшення швидкості подачі на 1% призводить до зниження питомих витрат 
електроенергії в середньому на 0,44–0,67%, а реальні резерви для енергозбереження в комплексно-
механізованій лаві складають 13–19%, причому, на процес виїмки припадає близько 16% від 
загального споживання енергії вугільного підприємства.  В. Г. Гриневим [7] запропоновано 
здійснювати вибір очисного обладнання за допомогою базових алгоритмів оптимізації: алгоритму 
Дейкстрі, алгоритму Флойда, побудови та формалізації графових моделей. 

У якості альтернативи існуючим підходам в даній роботі пропонується використання 
узагальненого критерія бажаності Харрінгтона. Цей критерій пропонується до застосування для 
оцінки рівня взаємозв’язку обладнання в складі технологічного ланцюжка «кріплення–комбайн–
конвеєр» – він середньогеометричному добутку часткових критеріїв комбайну, конвеєра, 
механізованого кріплення. Для кожного типу обладнання в складі технологічного ланцюжка були 
обрані параметри, які характеризують рівень роботи. 

Основними параметрами, що характеризують ефективність процесу виймання є: 
– енергетичні витрати на виймання 1м3 вугілля, WAP, кВт·год/м3; 
– еталонні витрати на виймання 1м3 вугілля, Hwe, кВт·год/м3; 
– ефективність виймання, ζеф = WAP/ Hwe. 
У таблиці 1 наведено характеристики процесу виймання для комбайнів 1К101, К103, УКД200, 

КА80. 
Таблиця 1 – Характеристики процесу виймання для комбайнів 1К101, К103, УКД200, КА80 

Тип очисного 
комбайна 

Параметр 
Потужність пласта, м 

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

1К101 
WAP, кВт·год/м3 – 0,3242 0,2900 0,2862 0,2885 0,2040 
Hwe, кВт·год/м3 – 0,0932 0,0881 0,0869 0,0932 0,0860 

ζеф  – 0,2874 0,3040 0,4200 0,2860 0,2980 

1К103 
WAP, кВт·год/м3 – 0,3432 0,2995 0,2595 0,2220 0,2437 
Hwe, кВт·год/м3 – 0,0856 0,0818 0,0780 0,0818 0,0831 

ζеф  – 0,2500 0,2700 0,3000 0,3700 0,3400 

КА80 
WAP, кВт·год/м3 0,6527 0,6085 0,5484 0,4561 – – 
Hwe, кВт·год/м3 0,1259 0,1259 0,1259 0,1259 – – 

ζеф  0,2000 0,2000 0,1900 0,2300 – – 

УКД200 
WAP, кВт·год/м3 0,3735 0,3360 0,1921 0,2057 0,2543 – 
Hwe, кВт·год/м3 0,0881 0,0881 0,0881 0,0881 0,0881 – 

ζеф  0,2300 0,2600 0,4500 0,3400 0,4300 – 
 
У таблиці 2 наведені характеристики процесу виймання для комбайнів РКУ10 та 1ГШ68, 

призначених для виймання пластів середньої потужності. 
У таблиці 3 наведені узагальнені значення критерію бажаності для комбайнів в залежності від 

потужності пласта. 
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Таблиця 2 – Характеристики процесу виймання комбайнів РКУ10, 1ГШ68 

Тип очисного 
комбайна 

Параметр 
Потужність пласта, м 

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 

РКУ10 
WAP, кВт·год/м3 0,6096 0,3954 0,3035 0,2496 0,2966 – 
Hwe, кВт·год/м3 0,08185 0,07680 0,0718 0,0712 0,06548 – 

ζеф  0,1300 0,1940 0,2370 0,2400 0,2620 – 

1ГШ68 
WAP, кВт·год/м3 – – 0,2613 0,2103 0,1865 0,1863 
Hwe, кВт·год/м3 – – 0,7177 0,0692 0,0655 0,6044 

ζеф  – – 0,27 0,33 0,35 0,36 
 
Таблиця 3 – Узагальнені значення критерію бажаності застосування комбайнів в залежності від 

виймальної потужності 
Потужність 
пласта, м 

Тип очисного комбайна 
1К101 1К103 УКД200 КА80 1ГШ68 РКУ10 

0,9 – – 0,54 0,31 – – 
1,0 0,60 0,59 0,58 0,34 – – 
1,1 0,62 0,62 0,72 0,38 – 0,33 
1,2 0,71 0,66 0,66 0,39 – 0,39 
1,3 0,62 0,69 0,71 – – 0,51 
1,4 0,61 0,72 – – – 0,60 
1,5 – – – – 0,65 0,61 
1,7 – – – – 0,72 0,62 
1,9 – – – – 0,73 0,65 
2,1 – – – – 0,74 – 
2,3 – – – – 0,75 – 
 
Оцінку механізованого кріплення рекомендується здійснювати наступним чином: 
1) проводиться аналіз механізованого кріплення за визначеними показниками; 
2) у разі відповідності конструкції кріплення перевазі нараховується 1 бал, в разі 

невідповідності перевазі 0 балів; 
3) отриману оцінку необхідно привести у відповідність з функцією бажаності. 
В таблиці 4 приведені значення критеріїв бажаності для найбільш популярних типів 

механізованих кріплень. 
 
Таблиця 4 – Узагальнений критерій бажаності механізованих кріплень 

Тип механізованого 
кріплення 

Кількість балів Узагальнений критерій бажаності 

КД80 11 0,69 
1КД90, 2КД90, КД90Т, 

3КД90, 3КД90Т 
12 0,73 

ДМ, КДД 14 0,80 
1,5МТ 8 0,55 

 
Конструктивна оцінка механізованих кріплень та проведений аналіз дозволив рекомендувати 

раціональну область експлуатації механізованих кріплень (таблиця 5). 
У якості оцінки якості вибійних конвеєрів були прийняті: питомі енерговитрати на 

транспортування, забезпечення пропускної здатності, максимальна продуктивність, відношення 
погонної маси транспортуючих частин до лінійної. 

Для найбільш популярних скребкових конвеєрів були розраховані узагальнені критерії 
бажаності (таблиця 6).  

Аналіз таблиці 6 дозволив встановити, що при проектуванні високопродуктивної виймальної 
дільниці слід звертати увагу на величину максимального транспортного потоку і площу 
транспортування, при добовому навантаженні понад 1500 т/добу на перший план виходить 
максимальна транспортна здатність; при добовому навантаженні менше 1500 т/добу більш 
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раціонально використовувати конвеєр з невеликою площею транспортування і з мінімальним 
відношенням погонної маси до лінійної, що дозволить зменшити загальний рівень енерговитрат. На 
основі вищевикладеного можна прийти до висновку, що при нормативному навантаженні на очисний 
вибій менше 1500 т/добу доцільно використовувати конвеєри типу СП202, СПЦ163, КСД26, при 
добовому навантаженні понад 1500 т/добу – конвеєри типу СП326, СПЦ230, СЗК228, СПЦ273. 

 
Таблиця 5 – Раціональна область експлуатації механізованих кріплень 

Тип механізованого кріплення 
Область експлуатації 

раціональна область експлуатації 
нераціональна область 

експлуатації 

КД80 
стійкі породи покрівлі, ґрунту, кут 

нахилу виробки до 100 
наявність гірничо-геологічних 

порушень, важкі породи покрівлі 
1КД90, 2КД90, 2КД90Т, 

3КД90, 3КД90Т 
стійкі породи покрівлі, ґрунту, кут 

нахилу виробки до 100 
наявність гірничо-геологічних 

порушень 

КДД, ДМ, ДТ 
стійкі породи покрівлі і ґрунту, кут 

нахилу виробки до 180 
слабкі породи ґрунту, наявність 
гірничо-геологічних порушень 

1,5МТ, КМ88 
наявнігірничо-геологічні порушення, 

невитримана потужність пласта 
кут нахилу виробок понад 100 

 
Наступна задача полягає у порівнянні даних по фактичному видобутку механізованими 

комплексами з узагальненими значеннями критерію бажаності Харрінгтона. В якості прикладу було 
обрано найпопулярніші комплекси 1КД90, 3КД90, ДМ. 

У таблиці 7 наведено порівняльний аналіз механізованих комплексів. 
Таблиця 6 – Узагальнений критерій бажаності для скребкових конвеєрів 

Тип забійного конвеєра 
Ресурс 

конвеєра 

Максимальний 
транспортний 

потік 

Площа 
транспортування 

Відношення 
погонної 
маси до 
лінійної 

Узагальнений 
критерій 
бажаності 

СП26 0,32 0,36 0,59 0,80 0,47 
СП250 0,32 0,36 0,34 0,80 0,42 
СП251 0,44 0,36 0,34 0,58 0,41 
КСД26 0,51 0,44 0,59 0,52 0,52 
СПЦ163 0,28 0,44 0,59 0,62 0,46 
СП271 0,70 0,52 0,68 0,51 0,60 
СП326 0,58 0,80 0,80 0,62 0,69 
СПЦ230 0,80 0,61 0,75 0,39 0,61 
СПЦ273 0,32 0,62 0,75 0,39 0,49 
СЗК228 0,58 0,71 0,80 0,20 0,51 
СП202 0,28 0,36 0,34 0,80 0,41 

 
Таблиця 7 – Показники роботи механізованих комплексів 

Шахта 
Тип забійного обладнання 

Добове навантаження, т/добу 
Критерій 
бажаності кріплення комбайн конвеєр 

Південнодонбаська №1 
1КД-90 УКД200 СП251 692 0,61 
1КД90 УКД200 СПЦ163 250 0,60 

Холодна балка 1КД-90 1К101 СП26 753 0,62 

ім. А.Г. Стаханова 
1КД-90 РКУ10 СП251 671 0,58 
1КД-90 УКД200 СП26 681 0,62 

Кураховська 1КД-90 1К101 СП26 512 0,62 
Росія 1КД-90 1К101 СП-26 848 0,62 

Україна 1КД-90 1К101 СП26 706 0,62 
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Шахта 
Тип забійного обладнання 

Добове навантаження, т/добу 
Критерій 
бажаності кріплення комбайн конвеєр 

ш/у Глубоке 
1КД-90 1К101 СП326 1064 0,64 
1КД-90 1К101 СП26 1045 0,64 

Щегловська-Глибока 
ДМ УКД200 СП26 495 0,62 
ДМ УКД200 СПЦ163 771 0,66 

Південнодонбаська№1 ДМ УКД200 СП26 831 0,67 
Краснолиманська ДМ УКД200 СП-326 1097 0,75 

Добропільська 
ДМ РКУ10 СП251 1697 0,61 
ДМ РКУ10 СП251 985 0,61 

Чайкине 3КД-90 РКУ10 КСД26 584 0,60 

ім А.Ф. Засядько 
3КД90 1ГШ68 СП326 1927 0,74 
3КД90 1ГШ68 СП326 3181 0,76 

 
Як показує аналіз табл. 7, добове навантаження очисного вибою і критерій бажаності 

взаємопов'язані.  
Для комплексу 1КД90 рівню добового навантаження менше 1000 т/добу відповідало значення 

критерію бажаності 0,60–0,63; при значеннях показника більше 0,64 продуктивність перевищувала 
1000 т/добу (ш/у Глибоке).  

Для комплексу ДМ оптимальне значення критерію бажаності 0,68–0,75 (Добропільська, 
Краснолиманська).  

Для комплексів у складі яких є комбайн РКУ10 максимальне добове навантаження склало 1697 
т/добу (ш. «Добропільська») при значенні критерію бажаності 0,61; настільки низькі показники для 
комбайна РКУ10 пояснюються високими енерговитратами на руйнування масиву і експлуатацією 
поза зоною раціонального використання за потужністю пласта (менше 1,5 м).  

Для комплексу 3КД90 оптимальне значення критерію бажаності більше 0,72 (ім. А.Ф. 
Засядька).  

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 
– підбір обладнання необхідно вести на основі фактичного взаємозв'язку конструктивних 

параметрів обладнання, рівень якого надійно оцінюється при застосуванні критерію бажаності; 
– оцінка ефективності фактичного взаємозв'язку типів очисного обладнання з застосуванням 

безрозмірного узагальненого критерію бажаності дозволяє вибрати і визначити область 
механізованого видобутку з максимальним добовим навантаженням. 

Проте застосування критерію бажаності має ряд недоліків, які неможливо виправити: для 
кожного механізованого комплексу існує свій діапазон критеріїв бажаності, тому критерій бажаності 
може бути використаний тільки при порівнянні комплектацій в межах одного комплексу; маємо 
досить велику кількість розрахунків, тому на початковому етапі необхідно обрати кілька 
раціональних комплектацій; 

Враховуючі зазначені недоліки та переваги можна зробити припущення про доцільність 
використання критерію бажаності в якості допоміжного інструменту при порівнянні існуючої 
структури обладнання у складі комплексу. Статистична обробка результатів та використання 
критерію бажаності лише допоміжні інструменти при виборі раціональних комплектацій очисного 
обладнання. Пошук більш раціональної комплектації комплексу потрібно проводити з використанням 
теорії графів. Побудова та аналіз альтернативних графів дозволяє обрати раціональні технологічні 
ланцюжки, а подальша побудова мережевих моделей та використання алгоритмів оптимізації 
дозволить встановити єдину раціональну комплектацію. 
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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ЗНАННЯ, ЯК ОСНОВА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАВДАНЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
Степанець О.А. (Индустриальный институт ГВУЗ ДонНТУ), 

науковий керівник – Несторук Н.А. 
 

У статті розглянуто питання про місце і роль електротехнічних знань в загальній системі 
підготовки майбутніх електромеханіків. Приведена структура практичного застосування 
електротехніки. Доведено, що фундаменталізація електротехнічної підготовки сприяє формуванню 
міцних інженерних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків, що є основою для розв’язання 
практичних завдань електромеханічного характеру. 

 
Ключові слова: електротехніка, знання, вміння, якісна підготовка, електромеханіки. 
 
Актуальність дослідження. Зважаючи на те, що "сучасна наука все більше формується як 

цілісна система, структурно впорядкована за проблемним, а не лише предметним принципом" 
[1, с. 2], вважаємо, що інтегративні процеси в освіті мають виходити на рівень методологічної єдності 
змісту в межах сукупностей фахово орієнтованих дисциплін, забезпечуючи діяльнісну 
універсальність в опануванні студентами професійних компетенцій. Таким чином, ураховуючи, що 
майбутні фахівці є електромеханіками, визначаємо результати опанування ними змістом технічних 
дисциплін. Отже, студенти повинні розуміти: 

- значення електромеханічних пристроїв у виробничих процесах; 
- принципи функціонування електромеханічних пристроїв; 
- принципи управління електромеханічними пристроями тощо; 
знати: 
- устрій електромеханічних пристроїв і особливості їх роботи; 
- електромеханічні властивості двигунів постійного та змінного струму; 
- правила експлуатації та обслуговування електромеханічних пристроїв; 
- основи технології ремонту електромеханічних пристроїв; 
- основні положення безпечної роботи електромеханічних пристроїв тощо; 
вміти: 
- аналізувати різні параметри окремих електромеханічних пристроїв; 
- діагностувати режими роботи електромеханічних пристроїв; 
- здійснювати аналіз і синтез усталених та перехідних режимів в електромеханічних системах; 


