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3. Роботи із забезпечення енергоефективності включають такі види: проведення перед-
проектного, поточного та контрольного енергоаудитів, утеплення фасадів, заміна вікон, заміна 
дверей. 

4. В ході реалізації запропонованих заходів очікується підвищення класу енергоефективно-
сті будівлі з F до C та максимальне наближення до нормативних вимог щодо припустимих ви-
трат теплової енергії на опалення будівель, які існують в країнах ЄС. 
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С.В. ПОДКОПАЄВ, д-р техн. наук, проф., О.І. ПОВЗУН., В.В. КАЛИНИЧЕНКО,  
С.О. ВІРИЧ, кандидати техн. наук, доценти 
Донецький національний технічний університет  

МОДЕЛЮВАННЯ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ, МОДИФІКОВАНИХ  
ВІДХОДОМ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІСТИРОЛУ ТА НАПОВНЕНИХ КОКСОВИМ  
ВУГІЛЛЯМ, ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ОСНОВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

Мета. Визначення оптимальних концентрацій відходу виробництва полістиролу (полістирольного пилу) та ко-
ксового вугілля у кам’яновугільних в’яжучих для дорожнього будівництва. 

Методи дослідження. Окрім стандартних методів визначення фізико-механічних властивостей органічних 
в’яжучих речовин (глибина проникнення голки в градусах шкали пенетрометра, еластичність ‒ прилад дуктилометр, 
температура розм’якшення ‒ прилад «Кільце і куля») застосовано метод математичного планування експерименту. 

Наукова новизна. Вперше проведено математичне й комп’ютерне дослідження системи «середовище, що мо-
дифікується (кам’яновугільний дьоготь), – полімер (відходи виробництва полістиролу ‒ полістирольний пил) – акти-
вний дисперсний наповнювач (коксове вугілля). Розроблено математичну модель для оптимізації складу 
кам’яновугільних в’яжучих, що відповідають зазначеній системі. 

Практична значимість. Знаючи математично обчислені оптимальні концентрації полістирольного пилу та ко-
ксового вугілля, можна у виробничих умовах приготувати наповнене вугіллям дьогтеполістирольне в’яжуче, яке за 
фізико-механічними властивостями і екологічними показниками наближається до бітуму нафтового дорожнього. 

Результати. При оптимізації складу модифікованого полістирольним пилом та наповненого коксовим вугіллям 
кам’яновугільного в’яжучого як фактори варіювання було прийнято: умовна в’язкість кам’яновугільного дьогтю за 

10
30С , с (секунди); масова концентрація полістирольного пилу, %; масова концентрація коксового вугілля, %. Параме-

трами  оптимізації є: глибина проникнення голки в градусах шкали пенетрометра, еластичність в’яжучого при 0С, 
м, температура розм’якшення в’яжучого, С. Оптимальні склади системи  «дьоготь – полістирольний пил ‒ коксове 
вугілля» визначали як оптимальні області допустимих значень факторів Х1, Х2, Х3. Коефіцієнти рівнянь регресії об-

                                                        
. Подкопаєв С.В., Повзун О.І.., Калиниченко В.В., Вірич С.О., 2018 
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числено за методом найменших квадратів. Рівняння регресії являють собою поліном другого ступеня. Одержані 
рівняння регресії перевірено на адекватність і задовольняють критерію Фішера. Розраховано й побудовано тривимі-
рні діаграми «параметри оптимізації системи – фактори варіювання». Відповідно до отриманих рівнянь регресії 
побудовано поверхні відклику у тривимірному просторі. Визначено області допустимих значень оптимальних кон-
центрацій полімеру та активного дисперсного наповнювача у кам’яновугільних в’яжучих, які відповідають гранич-
ним значенням функцій відгуку.   

Ключові слова: кам’яновугільне в’яжуче, полістирольний пил, коксове вугілля, моделювання, оптимізація. 
 
doi: 10.31721/2306-5435-2018-1-104-18-24 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Кам’яновугільні 
в’яжучі (особливо рідкі) за фізико-механічними властивостями суттєво поступаються нафтовим 
бітумам [1]. Одним з ефективних способів поліпшення їхньої якості є введення до їх складу 
полімерів, що суміщаються з ними [2-4]. 

Малов’язкі кам’яновугільні в’яжучі, у яких енергія теплового руху дисперсійного середо-
вища (γ-фракція) дорівнює або більша за енергію зв’язку у вузлах макромолекулярної сітки, 
утвореної надмолекулярними структурами полімеру, слід зміцнювати ліофільними активними 
дисперсними наповнювачами [5]. 

Такими наповнювачами з високою структуруючою здатністю в дьогтеполімерних в’яжучих 
можуть бути, наприклад, деревний гідролізний лігнін (відхід спиртового і дріжджового  вироб-
ництва, який одержують у вигляді осаду хвойних и листяних порід деревини методом гідролізу 
розбавленою сірчаною кислотою), кубові залишки очищення дистиляції фталевого ангідриду 
(відхід коксохімічного виробництва), кам’яне вугілля різної стадії метаморфізму [6] тощо. 

Аналіз досліджень та публікацій. Калориметричні дослідження в режимі сканування по-
казали, що процес взаємодії  кам’яновугільних дьогтів з полістирольним пилом є екзотерміч-
ним. Це доводить суміщеність полістиролу з кам’яновугільним в’яжучим [7]. Визначено темпе-
ратуру розчинення полімеру, яка становить 105-110оС. 

В роботі [8] викладено вивчені процеси структуроутворення в кам’яновугільних в’яжучих, 
модифікованих відходами полістиролу (полістирольним пилом). В роботі [9] проведено мате-
матичне й комп’ютерне дослідження і оптимізацію системи  «дьоготь – полістирольний пил». 
Доведено, що оптимальними концентраціями відходу виробництва полістиролу в 
кам’яновугільних дьогтях є 4,0-6,0% відповідно до їхніх в’язкостей С 10

30 = 75-250 с, а термін 
приготування дьогтеполістирольного в’яжучого становить 70-80 хвилин. 

Постановка задачі. Використовуючи метод математичного планування експерименту, за-
вданнями досліджень є: 

визначення оптимальної умовної в’язкості кам’яновугільного дьогтю за С10
30 , с (секунди): 

10 - діаметр стічного отвору приладу (стандартного віскозиметру), мм; 
30 - температура матеріалу під час випробування, оС. 
визначення оптимальної концентрації полістирольного пилу в кам’яновугільних дьогтях рі-

зної в’язкості; 
визначення оптимальної концентрації коксового вугілля у дьогтеполістирольних в’яжучих. 
Викладення матеріалу та результати. В цій роботі як об’єкт дослідження було прийнято: 
середовище, що модифікується, - кам’яновугільні дьогті - складені із середньо-

температурного пеку і антраценового масла; 
полімер - полістирольний пил (ПС) ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка Донецької обла-

сті) - відхід виробництва цехів суспензійної полімеризації стиролу, що утворюється під час 
відстоювання стічних вод. Це дрібнодисперсний порошок з максимальною крупністю частинок 
не більш за 6,3·10-5 м. Дійсна густина цих відходів дорівнює 1050-1100 кг/м3, а насипна густина 
становить 650-720 кг/м3; молекулярна маса - 9·104 в.о.; 

активний дисперсний наповнювач - коксове вугілля (КВ) середньої стадії метаморфізму з  
такими фізико-механічними властивостями: густина - 1190 кг/м3; вологість - 2,37%; вихід лет-
ких речовин - 26,9%; зольність ‒ 0,94%; вміст вуглецю = 85,55%; вміст водню - 4,55%; вміст 
азоту - 1,49%; вміст кисню - 6,61%, коефіцієнт форми частинок вугілля - 0,8-1,0 тощо. 
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Наповнене дьогтеполістирольне в’яжуче готували суміщенням кам’яновугільних дьогтів з 
полімером при температурі 105-110оС [7] спочатку впродовж 35 хвилин. Потім додавали меле-
не коксове вугілля і ще перемішували 35 хвилин (разом 70 хвилин) [9]. 

Для визначення оптимальних концентрацій полістирольного пилу і коксового вугілля в 
кам’яновугільних дьогтях різних в’язкостей було прийнято композиційний несиметричний 
план на трьох цілочисельних рівнях (-1; 0; +1). 

Оптимальні склади системи  «кам’яновугільний дьоготь - полістирольний пил - коксове ву-
гілля » визначали як оптимальні області допустимих значень факторів Х1, Х2, Х3 (табл. 1). 

Ці оптимальні області обмежені поверхнями функції відгуку за кожним з параметрів опти-
мізації (табл. 2). 

Таблиця 1 
Значення факторів варіювання 

Система 

Фізичний зміст фактора варіювання 
умовна в’язкість  

дьогтю за С10
30 , с 

масова концентрація  
полістирольного пилу, % 

масова концентрація  
коксового вугілля, % 

Х1 Х2 Х3 

Дьоготь-ПС-КВ 

Інтервал  
 варіювання 100 2 20 

Рівні фактора 
-1 
0 

+1 

50 
150 
250 

0 
2 
4 

0 
20 
40 

Таблиця 2 
Параметри оптимізації системи 

Код парамет-
ра оптиміза-

ції 
Фізичний зміст параметра оптимізації Граничні значення 

функції відгуку 

Y1 Глибина проникнення голки у в’яжуче при 0оС, градуси шкали пенетрометра  >70   
Y2 Еластичність в’яжучого при 0оС, % >31 
Y3 Температура розм’якшення в’яжучого, оС >33 

Глибину проникнення голки у в’яжуче та його температуру розм’якшення в’яжучих визна-
чали відповідно до методик, викладених у лабораторному практикумі [10], а еластичність 
в’яжучих - згідно з [11]. 

Матриця планування експерименту і значення параметрів оптимізації надані в табл. 3. 
Таблиця 3 

Матриця планування експерименту і значення параметрів оптимізації 

Х1 Х2 Х3 Y11 Y12 Y21 Y22 Y31 Y32 
-1 -1 -1 220 218 0 0 11 12 
0 -1 0 94 93 0 0 18 19 
1 -1 1 64 63 0 0 27 28 
-1 0 0 94 93 45 44 26 27 
0 0 1 52 54 35 34 36 37 
1 0 -1 180 178 25 23 27 28 
-1 1 1 56 57 38 39 37 38 
0 1 -1 200 202 38 37 26 27 
1 1 0 82 83 47 48 30 31 
-1 -1 1 68 69 0 0 17 18 
1 -1 -1 190 192 0 0 21 22 
-1 1 -1 205 206 19 18 23 24 
1 1 1 79 78 40 41 39 40 

За критерій оптимальності плану прийнято критерій   D-оптимальності, який пов’язаний з 
мінімізацією об’єму еліпсоїду розсіювання оцінок параметрів рівнянь регресії [12]. З урахуван-
ням критерію оптимальності було побудовано план експерименту (табл. 4). 

Для створеного плану експерименту (табл. 4) за методом найменших квадратів обчислено 
коефіцієнти рівнянь регресії за виразом [13] 

bi=(X*·X)-1·X*·Y,        (1) 
де bi  - коефіцієнт рівняння регресії; Х - матриця плану експерименту; Х* - транспонована мат-
риця плану експерименту; (X*∙X)-1 - матриця, обернена добутку матриці плану експерименту 
на його транспоновану матрицю; Y - вектор-стовпець результатів експерименту. 
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Таблиця 4 
Матриця планування експерименту 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1·Х2 Х1·Х3 Х2·Х3 Х1
2

 Х2
2

 Х3
2

 
1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 
1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 
1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 
1 0 1 -1 0 0 -1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 
1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обробка результатів експерименту і визначення коефіцієнтів рівнянь регресії з урахуван-
ням їх значущості дозволили одержати поліноміальні моделі [13-15] вигляду 

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

2+b33X3
2 .    (2) 

Для кожного з параметрів оптимізації за формулою (1) обчислено коефіцієнти регресії, які 
підставлені в рівняння (2). Рівняння регресії для кожного параметра оптимізації мають такий 
вигляд 

Y1=82,67519 - 5,03727·Х1  -1,93608·Х2-
67,9568·Х3+4,067776·Х1·Х2+7,860795·Х1·Х3+1,8727·Х2·Х3+0,348688·Х1

2+8,35464·Х2
2 +2,31893·Х3

2; 
Y2=40,03409+0,803301·Х1 +18,33902·Х2+3,125271·Х3+2,247294·Х1·Х2 - 0,89015·Х1·Х3+ 

+2,466991·Х2·Х3- 0,67668·Х1
2-14,4981·Х2

2 -8,31953·Х3
2; 

Y3=29,94697+2,804654·Х1 +6,090368·Х2+5,00487·Х3 - 2,0487·Х1·Х2+0,09632·Х1·Х3+ 
+1,953463·Х2·Х3-1,28734·Х1

2-4,85877·Х2
2 +1,665043·Х3

2. 
Відповідно до одержаних рівнянь регресії у тривимірному просторі побудовано діаграми по-

верхонь функцій відгуку (рис. 1-3) зі значеннями на них відповідного параметра оптимізації у 121 
точці (табл. 5-7). Діаграми показують залежність кожного з параметрів оптимізації, а саме: 

глибина проникнення голки у в’яжуче при 0С, градуси шкали пенетрометра (1 град. шкали 
пенетрометра = 0,1 мм) (Y1) (рис. 1); 

еластичність в’яжучого при 0С, % (Y2) (рис. 2); 
температура розм’якшення в’яжучого, С (Y3) (рис. 3); 
від: умовної в’язкості кам’яновугільного дьогтю за С 10

30  (Х1); 
масової концентрації полістирольного пилу (Х2); 
масової концентрації коксового вугілля (Х3). 

  
Рис. 1. Діаграма для глибини проникнення голки у в`яжуче 

при 0С при умовній в’язкості дьогтю С10
30 =150 с, (Y1) 

Рис. 2. Діаграма для еластичності в`яжучого при 0С  

при умовній в’язкості дьогтю С10
30 = 150 с, (Y2) 

Рис. 3. Діаграма для температури розм’якшення в`яжучого при 

умовній в’язкості дьогтю С10
30 = 150 с, (Y3) 

Враховуючи те, що в цій роботі Х1 – це умовна 
в’язкість кам’яновугільного дьогтю, яка змінюється від 
С 10

30 =50 с (при Х1=-1) до С 10
30 =250 с (при Х1=+1) (табл. 1), 

а також граничні значення функції відгуку Y1-Y3 (табл. 2), 
то, послідовно фіксуючи Х1, Х1=0 та Х1 можна визначити 
масову концентрацію полістирольного пилу ПС (Х2) та 

масову концентрацію коксового вугілля (Х3) відповідно (табл. 1). 
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Таблиця 5 
Значення глибини проникнення голки у в`яжуче при 00С  
на поверхні функції відгуку Y1, град. шкали пенетрометра 

 
 

Таблиця 6 
Значення еластичності в`яжучого при 0С на поверхні функції відгуку Y2, % 

 
Таблиця 7 

Значення температури розм’якшення в`яжучого на поверхні функції відгуку Y3, С  

 
Допустимі (оптимальні) значення масових концентрацій ПС (Х2) та КВ (Х3) для кожного 

параметра оптимізації (Y1-Y3) визначали згідно з граничними значеннями функцій відгуку 
(табл. 2, в табл. 5-7 ці значення виділено заливкою) і вносили до табл. 8. Параметри оптимізації 
при умовних в’язкостях дьогтю С 10

30 =50 с та С10
30 =250 с мали аналогічні значення. 

За допомогою метода інтервалів встановлено, що оптимальною системою 
«кам’яновугільний дьоготь - полістирольний пил (ПС) - коксове вугілля (КВ)» буде за масових 
концентрацій 1,6-4,0% ПС (Х2) та 24-28% КВ (Х3) (табл. 8). 
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Таблиця 8 
Область допустимих значень масових концентрацій полістирольного пилу (Х2)  та коксового вугілля (Х3) 

Параметр оптимізації 
Фактори варіювання 

Масова концентрація  
полістирольного пилу, %, (Х2) 

Масова концентрація  
коксового вугілля, %, (Х3) 

Глибина проникнення голки у в’яжуче при 
0С, градуси шкали пенетрометра, (Y1) 0<Х2<4 0<Х3< 8 

Еластичність в’яжучого при 0С, %, (Y2) 1,6<Х2<4 0<Х3< 40 
Температура розм’якшення в’яжучого, С, (Y3) 1,6 <Х2<4 24<Х3<40 

 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Вперше проведено математичне й 

комп’ютерне дослідження і оптимізацію системи  «кам’яновугільний дьоготь – полістирольний 
пил (ПС)  – коксове вугілля (КВ)». За допомогою методів математичного планування експери-
менту на підставі розробленої математичної моделі та розрахованих  й побудованих тривимір-
них діаграм «параметри оптимізації системи - фактори варіювання» доведено, що оптимальни-
ми концентраціями полістирольного пилу в кам’яновугільних дьогтях в’язкостями  
С 10

30 =50-250 с є 1,6-4,0%, а коксового вугілля - 24-28%. 
Подальші дослідження будуть присвячені виявленню доцільності застосування оптималь-

них дегтеполістирольних в’яжучих, наповнених коксовим вугіллям, для зміцнення основ авто-
мобільних доріг з горілих порід шахтних териконів. 
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