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Проведено моделювання процесу виробництва концентрату та його енергоємності з обґрунтуванням еконо-

мічної ефективності використання тризонного тарифу на електроенергію. Розроблено модель проходження 

руди через всі технологічні ланки гірничо-збагачувального комбінату. Досліджено зміни потужності у часі на 

виході зі збагачувальної фабрики з урахуванням тризонного тарифу на електроенергію. Управління роботою 

бункеру здійснювалось завдяки регулюванню необхідного значення запасів у бункері в момент часу, що в свою 

чергу забезпечило вплив на ритмічність подачі руди на збагачувальну фабрику – найбільш енергоємну ланку 

гірничо-збагачувального комбінату. За результатами моделювання виявлено доцільність подальших досліджень 

щодо можливості впровадження управлінського впливу на гірничо-збагачувальному комбінаті. 
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Проведено моделирование процесса производства концентрата и его энергоемкости с обоснованием эконо-

мической эффективности использования трехзонного тарифа на электроэнергию. Разработана модель прохож-

дения руды через все технологические звенья горно-обогатительного комбината. Исследованы изменения мощ-

ности во времени на выходе из обогатительной фабрики с учетом трехзонного тарифа на электроэнергию. 

Управление работой бункера осуществлялось с помощью регулирования требуемого значения запасов в бунке-

ре в момент времени, что в свою очередь обеспечило влияние на ритмичность подачи руды на обогатительную 

фабрику - наиболее энергоемкое звено горно-обогатительного комбината. В результате моделирования выявле-

на целесообразность для дальнейших исследований возможности внедрения управленческого воздействия на 

горно-обогатительном комбинате. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема забезпе-

чення енергоефективності гірничо-збагачувального 

виробництва у зв’язку із підвищення вартості елект-

роенергії набуває особливої гостроти і негайності. 

Це викликано тим, що у складі витрат на виробниц-

тво продукції гірничо-збагачувальних комбінатів, 

витрати на електроенергію складають більше 60% 

[1]. Гірничо-збагачувальні підприємства забезпечу-

ють сировиною всі подальші галузі національної 

економіки, а тому підвищення ефективності викори-

стання електроенергії при збагаченні сировини є 

одним з факторів, що визначають витратність та 

конкурентність важкої промисловості України. 

Загальні витрати електроенергії при збагаченні ви-

значається потужністю, що споживається електроп-

риймачами фабрики. Більшість гірничо-збагачу-

вальних підприємств працює в умовах дво- або трьох-

зонного тарифу на електроенергію. Використання 

тарифних сіток дозволяє зменшити витрати на елект-

роенергію та оптимізувати процес виробництва. У 

зв'язку з цим, набувають актуальності задачі моделю-

вання роботи гірничо-збагачувального комбінату із 

врахуванням особливостей роботи кожної технологіч-

ної ланки, порівняння рівнів енергоспоживання з ви-

користанням дво- або тризонного тарифу на електрое-

нергію на основі розробленої моделі. Серед дослі-

джень присвячених питанням підвищення енергоефек-

тивності гірничого виробництва можна виділити робо-

ти Федунця Н.І. та Ляхомського О.В [2–3], в яких на 

основі факторного аналізу було визначено найбільш 

впливові технологічні фактори енергоспоживання в 

процесі збагачення руди. В роботах [4–6] розглянуто 

питання раціонального електроспоживання та ролі 

інформаційних технологій в стратегії підвищення 

ефективності систем автоматичного керування проми-

слових підприємств. 

У дослідженні [1] розроблена імітаційна еконо-

міко-математична модель для дослідження залежно-

сті собівартості продукції дробарних фабрик від 

параметрів рудопотоку в умовах роботи з врахуван-

ням багатозонального тарифу на електроенергію. 

Дослідження проводилось в межах тільки дробарної 

фабрики та не враховувала параметри динаміки 

надходження руди.  

У роботі [7] проведено дослідження доходу і 

прибутку гірничо-збагачувального підприємства від 

організації рудоподачі та розглянута не тільки ди-

наміка надходження руди, а й зміна якісних її харак-

теристик. Але проблему енерговитрат гірничо-

збагачувальних процесів у рамках цих двох дослі-

джень розглянуто не було. 

Таким чином проходження руди через всі техно-

логічні ланки гірничо-збагачувального комбінату з 

подальшим аналізом енергоспоживання в умовах 

дво- або трьохзонного тарифу на електроенергію не 

проводилось. 
Метою даної статті є побудова моделі прохо-

дження руди через всі технологічні ланки гірничо-
збагачувального комбінату із подальшим порівняль-
ним аналізом енергоспоживання в умовах багато-
зонного тарифу на електроенергію. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 

рамках даного дослідження розглянемо роботу гір-

ничо-збагачувального комбінату в умовах рівномір-

ної подачі руди з кар’єру на дробарно-збага-

чувальний переділ, яка відбувається цілодобово. 

Згідно з [7] цей процес має імпульсний періодичний 

характер, який пояснюється організацією доставки 

сировини залізничним транспортом. Відповідно до 

існуючої організації виробничого процесу на гірни-

чо-збагачувальних комбінатах, у вигляді імпульсно-

го процесу можна представити транспортування 

руди не лише з кар’єрного складу на дробарну фаб-

рику, але і фізичне її переміщення між будь-якими 

іншими ланками виробництва. 

Кожен залізничний потяг безперервно циркулює 

по ланках «кар’єр-дробарна фабрика». Тому процес 

відвантаження руди одним, виділеним залізничним 

потягом має свій період та тривалість. Період над-

ходження руди на дробарну фабрику визначається 

довжиною і станом залізничних шляхів, а також 

технічними характеристиками транспортного та 

навантажувального обладнання. Динаміку поставок 

руди на дробарну фабрику одним залізничним потя-

гом можна представити у вигляді ряду Фур’є [8]: 
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де fi – функція динаміки надходження руди і-тим 

залізничним потягом; і – порядковий номер залізни-

чного потягу; t – момент часу; a0, an, bn, – коефіцієн-

ти ряда Фур’є згідно до n-ої гармоніки; N – кількість 

гармонік; U(t) – імпульсний сигнал на вході дробар-

ної фабрики; Т – період надходження руди на дро-

барну фабрику. 

Проте слід враховувати те, що доставка руди ві-

дбувається не одним, а декількома залізничними 

потягами, що можуть доставляти руду з декількох 

різних кар’єрів, або з різних горизонтів одного 

кар’єру, і відповідно мати різний період Т.  Розгля-

немо функцію F(t), яка описує процес надходження 

руди на дробарну фабрику в момент часу t. Функція 

F(t) представляє собою суму періодичних функцій 

f1(t), f2(t)…fі(t) з періодами T 1, T 2… T і:  
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Такий підхід дозволяє виділити період Т, який 

може бути використаний для опису статистичної 

динаміки якості руди, за допомогою вже відомих 

моделей [2, 7]. Тобто, з’являється можливість функ-

ціонально пов’язати між собою процес формування 

потужності гірничо-збагачувального комбінату і 

випадковий процес формування якості руди, що 

описується спектральною щільністю. 

У рамках даного дослідження будемо розглядати 

дробарну фабрику як аперіодичну стійку ланку з 

запізненням, тож передаточна функція і амплітудно-

частотна характеристика  дробарної фабрики мати-

муть наступний вигляд: 
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де p – оператор Лапласа; t1 – постійна часу; t2 – пері-

од запізнення початку перехідного процесу; k1, k2 – 

коефіцієнти перетворення відповідно для аперіоди-

чної складової і складової запізнення. 

На основі спектрального методу аналізу [9–10] 

проходження сигналів через систему ланок, викори-

стовуємо пряме та обернене перетворення Фур’є для 

знаходження спектру вхідного сигналу та сигналу 

на виході дробарної та збагачувальної фабрики. 

Докладніше розглянемо бункер. Стан бункеру 

характеризується трьома змінними величинами:  

 Q1 – вхідний потік руди до бункера, який в да-

ному дослідженні дорівнює вихідному потоку руди 

з дробарної фабрики; 

 Q2 – вихідний потік бункера, який у свою чергу 

дорівнює вхідному потоку збагачувальної фабрики; 

 М – запас руди в бункері. 

Таким чином рівняння матеріального балансу[6]: 
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де ∆M – приріст руди в бункері за час ∆t; f(ω) – ре-

зультат перетворення Фур’є функції F(t). 

Постійна часу бункера дорівнює відношенню за-

пасу руди в ньому до вихідного потоку:  
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де Тб – постійна часу бункера, ч.; Мсер – середнє 

значення кількості запасів в бункері, т.; Qсер – серед-

нє значення вихідного потоку, т/ч. 

Рівняння бункеру з урахуванням постійної часу 

буде мати вигляд диференційного рівняння: 
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Управління роботою бункеру може здійснюва-

тись завдяки регулюванню необхідного значення 

запасів у бункері в момент часу t, що в свою чергу 

впливає на ритмічність подачі руди на збагачуваль-

ну фабрику – найбільш енергоємну ланку гірничо-

збагачувального комбінату. 

Потік Q1, що виходить з дробарної фабрики над-

ходить на збагачувальну фабрику. Розглядаємо зба-

гачувальну фабрику як аперіодичну стійку ланку з 

запізненням, тож використовуємо для розрахунків 

формули 6-7. Однак коефіцієнт перетворення k1 

буде дорівнювати співвідношенню кількості руди, 
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що надходить на збагачення до кількості отримано-

го концентрату (середні статистичні показники). Це 

пояснюється відділенням об’єму пустої породи від 

готової продукції. 

,)(*)(2)(  iKqs зб
                    (13) 

 

де s(ω) – спектральна щільність сигналу, що вихо-

дить зі збагачувальної фабрики; q2(ω) – результат 

перетворення Фур’є функції Q2(t). 

Отримана після оберненого перетворення Фур’є 

спектральна щільності сигналу s(ω) функція S(t) 

слугуватимуть основою для обчислення енергоспо-

живання процесу виробництва концентрату згідно 

до багатозонних тарифів на електроенергію (станом 

на червень 2016 року). 

Відомо, що оплата за електричну енергію згідно 

багатозонного тарифного коефіцієнту в загальному 

вигляді обчислюється:  
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де С – загальні витрати на спожиту електроенергію, 

грн; Сосe – ціна за одиницю спожитої електроенергії 

грн/кВт; Kтm – тарифний коефіцієнт m-ї зони; Аm – 

кількість енергії спожитої в m-ній тарифній зоні, 

кВт; R(t) – кількість концентрату, що виходить із 

збагачувальної фабрики за час t, т.; Ei – коефіцієнт 

енергоспоживання при виробництві і-го класу руди. 

Кількість концентрату R, що виходить зі збага-

чувальної фабрики може бути розрахована, як ви-

значений інтеграл функції S(t) зі змінною верхньою 

границею інтегрування. 

На прикладі Центрального гірничо-збагачу-

вального комбінату розглянемо дробарну фабрику, 

на яку руда надходить з двох різних родовищ, тобто 

залізничними потягами з різними технічними харак-

теристиками. 

На рис. 1, 2 зображено графік динаміки потуж-

ності на виході збагачувальної фабрики з урахуван-

ням двозонного E2(t) та тризонного Е3(t) тарифу на 

електроенергію.  

Представимо алгоритм моделювання у вигляді 

схеми моделювання змін потужності на виході зі 

збагачувальної фабрики на рис. 3  
Результати щодо витрат на електроенергію пого-

динно представлені на рис. 4. Таким чином, завдяки 
використанню трьохзонного тарифу є можливість 
знизити витрати на електроенергію більш ніж на 24 %. 
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E2(t) – тарифний коефіцієнт для двозонних тарифів на електроенергію 
 

Рисунок 1 – Графік змін потужності у часі на виході зі збагачувальної фабрики  

з урахуванням двозонного тарифу на електроенергію 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

E3(t) – тарифний коефіцієнт для тризонних тарифів на електроенергію 
 

Рисунок 2 – Графік змін потужності у часі на виході зі збагачувальної фабрики  

з урахуванням трьохзонного тарифу на електроенергію 
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Рисунок 3 – Схема моделювання змін потужності на виході зі збагачувальної фабрики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Добовий графік змін витрат на електроенергію  

з урахуванням трьохзонного та двохзонного тарифу на електроенергію 
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ВИСНОВКИ. В дослідженні була розроблена 

модель проходження руди через технологічні ланки 

гірничо-збагачувального комбінату. Дана модель 

дозволяє дослідити вплив динаміки рудо потоку на 

споживання електроенергії та енерговитрат на вході 

та виході кожної технологічної ланки: дробарної 

фабрики, бункера та збагачувальної фабрики. 

Було здійснено моделювання процесу виробниц-

тва концентрату та його енергоємності з обґрунту-

ванням економічної ефективності використання 

тризонного тарифу на електроенергію. Результати 

моделювання вказують на доцільність подальших 

досліджень можливості управління рудо постачан-

ням з метою зниження енергоспоживання. Управ-

ління  динамікою подачі руди на збагачувальну 

фабрику дає можливість впливати на енергоспожи-

вання гірничо-збагачувального комбінату. 

Перспективою подальших досліджень є обґрун-

тування та розробка системи автоматизованого 

управління динамікою руди за критерієм мінімаль-

них витрат на електроенергію. 
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MODELING OF ORE SUPPLY DYNAMICS IN MINING ENTERPRISE  

UNDER MULTI-ZONE TARIFFS FOR ELECTRICITY 

K. Priazhnikova, I. Bielkina, E. Kochura 

State Higher Educational Institution "National Mining University" 

prosp. Dmytra Yavornytskoho, 19, Dnipro, 49600, Ukraine. E-mail: pryagnikov@gmail.com 

Purpose. To design the model of ore dynamics taking into consideration all technological stages of mining and pro-

cessing enterprise with a further comparative analysis of energy consumption in terms of multi-zone electric power 

tariffs. Methodology. The following methods have been applied: economical and mathematical modeling, method of 

graphical analysis and inference for interpretation of visual images and simulation modeling results. Also, methods of 

comparison, theoretical synthesis and critical analysis have been used to study recent scientific works and existing ap-

proaches on modeling of energy consumption at mining enterprises and to determine the perspective of further research. 

Results. The mathematical model of ore supply dynamics has been developed taking into consideration both all the 

technological levels of mining and processing plant and multi-zone tariffs for electricity which are practically used in all 

modern production enterprises. The model analysis has been made to examine the ore supply dynamics of the mining 

and processing plant and to identify the ways of influence on the level of plant’s energy consumption. As a result feasi-

bility of further research as for the automation system creation for management and control of energy consumption in 

mining enterprises has been proved. Originality. For the first time, multi-zone tariffs for electricity have been consid-

ered in ore supply dynamics modeling. Practical value. Controlling of ore supply dynamics in frames of multi-zone 

tariffs makes possible to influence energy consumption level of mining and processing plant. The developed model can 

be adapted and used to manage real production process. References 10, tables 0, figures 4. 

Key words: energy consumption, dynamics, ore flow, modeling. 
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