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Для визначення оптимального складу суміші для закладання відпрацьованих блоків рудних шахт і утилізації 

відходів переробки гірничодобувного комплексу, деревопереробної та металургійної промисловості за рахунок 

поліпшення їх фізико-механічних характеристик виконані дослідження з розробки нових складів пружно-

пластичної твердіючої суміші, що розширюється. Основними компонентами яких було обрано: природний ан-

гідрит (сульфат кальцію – CaSO4), доломіто-вапняна суміш, доломітовий пил, супутні породи при видобутку 

уранових руд. Оптимізацію складу сумішей виконано з використанням лінійної моделі планування експеримен-

тів і розробленої методики досліджень. Вибір і обґрунтування із запропонованих складу сумішей, що розши-

рюються, виконано з використанням розробленої інтервальної регресійної моделі методом послідовної редук-

ції.  Проведено порівняльний аналіз розробленої інтервальної та звичайної моделей. Виконано експеримента-

льні і аналітичні дослідження впливу вологості твердіючої суміші на швидкість її пресування в процесі форму-

вання закладного масиву. Розрахунок швидкості поширення тиску пресування в об’ємі суміші, що твердіє, про-

ведено методом скінченних різниць. Отримано залежності відносної деформації ущільнення суміші, що твердіє, 

від показників водотвердого співвідношення (В/Т) і тиску пресування. Виявлено, що зміна модуля деформації 

залежить від фракційного складу компонентів в суміші і водотвердого співвідношення та знаходиться в полі-

номіальній залежності під час зміні інтенсивності зовнішнього навантаження в діапазоні 0-3,0 МПа з високим 

коефіцієнтом детермінації рівним, R
2 

= 0,97-0,99. Доведено, що зі збільшенням вологості сили зчеплення в 

складі суміші з компонентами із дрібних фракцій знижуються, а з великими фракціями – зростають.  

Ключові слова: гірничовидобувна промисловість, відходи, регресія, довірчий інтервал, інтервальна цільова 

функція, оптимізація, закладна суміш, метод послідовної редукції. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При розробці родо-

вищ корисних копалин з подальшою переробкою 

мінеральної сировини створені масштабні джерела 

постійного негативного впливу на об’єкти навколи-

шнього середовища. Однією з найбільш екологічно 

небезпечних є гірничодобувна промисловість, на 

частку якої припадає дві третини відходів.  

В даний час видобувними галузями України 

складовано в відвалах і хвостосховищах близько 25-

30 мільярдів тонн гірської породи і відходів переро-

бки, які постійно накопичуються. Вони зосереджені 

в більш ніж 1300 породних відвалах і териконах, з 

них токсичних – 5 млрд. т, що в перерахунку на од-

ного жителя є найбільшим показником серед країн 

Західної і Центральної Європи [1–5]. При цьому, 

річні темпи накопичення відходів в Україні сягають 

1 млрд. т, а побутових – 10 млн. т. Така загрозлива 

тенденція – наслідок неефективної, матеріаломіст-

кою і енерговитратною системи виробництва і низь-

кого рівня утилізації відходів. Техногенні відходи 

родовищ, як правило, містять велику кількість еко-

логічно шкідливих компонентів, що є джерелом не-

гативного впливу на навколишнє природне середо-

вище (НПС) і здоров'я людини.  

Що стосується гірничовидобувних підприємств 

України по видобутку уранової сировини, то наша 

держава входить в десятку найбільш розвинутих кра-

їн у галузі атомної енергетики. Тільки розвідані запа-

си можуть забезпечити більш ніж на 100-річну пот-

ребу АЕС України у природному урані. На сьогодні-

шній день рівень видобутку урану дозволяє не тільки 

задовольнити власні потреби, але й експортувати за 

кордон значні об’єми уранової сировини [6, 7]. 

Проте, видобуток уранової сировини сприяє на-

копиченню екологічних проблем (порушення при-

родного рельєфу, поява деформацій земної поверхні 

в місцях відпрацьованих рудних блоків шахт, утво-

рення величезних наземних радіоактивних сховищ 

відходів від процесу переробки уранових руд – хво-

стів, збільшення рівня запиленості місцевості, вирі-

шення яких є пріоритетним для гірничовидобувних 

підприємств. Одним з способів вирішення цих про-

блем – це закладка відпрацьованих просторів шахт. 

Витрати на виконання цих робіт визначаються, на-

самперед, обраним способом формування штучного 

масиву, використовуваним обладнанням закладного 

комплексу, конструкціями ізолюючих перемичок і 

складом суміші, що є основою твердіючої закладки. 

Для виготовлення закладної суміші необхідна наяв-

ність різного виду матеріалів: в'язких заповнювачів, 

мікронаповнювачів, активуючих і пластифікуючих 

добавок. При цьому підбір складу закладного мате-

ріалу необхідно здійснювати таким чином, щоб до-

могтися оптимального співвідношення між вартіс-

ними і якісними показниками суміші, а також, по 

можливості, максимально утилізувати відходи про-

мислового виробництва [8, 9].  

Тому, визначення оптимального складу суміші, 

яка використовується для закладання відпрацьова-

них просторів шахти, на сьогоднішній день є актуа-

льною задачею. 

Робота виконується згідно комплексної програми 

Національної академії наук України з розвитку 

атомної енергетики «Розвиток наукових основ та 

вдосконалення методів і засобів підвищення ефек-

тивності та безпеки ведення гірничих робіт при ви-

добутку уранових руд» (№ ДР 0117U004231). 
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Мета роботи – провести обґрунтування методами 

фізичного і математичного моделювання оптималь-

ного складу суміші для закладання виробленого про-

стору на рудниках шляхом побудови нової математи-

чної моделі оптимізації з урахуванням даних експе-

рименту.   

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. До-

свід розробки рудних родовищ підземним способом 

системами із закладанням виробленого простору 

сумішами, що твердіють показує, що в собівартості 

видобутку руди витрати на закладку становлять 11-

13%, при цьому на частку в'яжучого компонента 

доводиться 40-60% всіх витрат при виробництві 

закладного матеріалу [6, 10]. Тому, широке застосу-

вання закладки, що твердіє, можливо тільки за умо-

ви, коли в її приготуванні використовують дешеві 

в'яжучі речовини – відходи місцевого виробництва 

при переробці металургійної і гірничорудної сиро-

вини. До них можна віднести доменні гранульовані 

шлаки, відходи алюмінієвого виробництва, вапняно-

зольні та зольно-цементні в'яжучі, міцність яких при 

формуванні штучних ціликів із закладки, що твер-

діє, повинна складати приблизно 3,0-10,0 МПа. З 

цього випливає, що поліпшення екологічної безпеки 

високонавантажених промислових регіонів – це ши-

роке використання у виготовленні твердіючих су-

мішей для закладання виробленого простору відхо-

дів гірничо-металургійного, деревопереробної та 

хімічних виробництв.  

Обґрунтування складу суміші для закладання ви-

робленого простору з використанням методів ма-

тематичного моделювання 

Видобуток уранових руд в Україні веде ДП 

СхідГЗК на трьох із дванадцяти родовищах: Ватутін-

ське (ш. Смолінська), Северинське, Центральне (ш. 

Інгульська) і Ново-Костянтинівське камерними сис-

темами розробки з закладанням виробленого просто-

ру сумішами, що твердіють. Використання їх обумо-

влене необхідністю забезпечення належним управ-

лінням гірським тиском, повним і якісним вийманням 

цінних корисних копалин, можливістю утилізації 

твердих відходів гірничого виробництва в видобув-

них камерах та створення безпечних умов існування 

об’єктів цивільного і промислового призначення на 

територіях з розвинутою інфраструктурою.  

На даний момент на шахтах ДП СхідГЗК викори-

стовують суміш, в складі якої в якості в’яжучого при-

сутні домені шлаки Криворіжського та Камʼянського 

металургійних комбінатів та заповнювача – піску 

різного мінералогічного та гранулометричного скла-

ду при їх співвідношенні 1:3 і вологістю, яка не пере-

вищує 5% [7]. Основний склад і характеристики су-

міші заповнювача приведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Компоненти, що входять до складу суміші для закладання виробленого простору  

на шахтах ДП «СхідГЗК» 

Компоненти 
Вміст компоненту  

в суміші, % 

Характеристики суміші 

Вологість,% Міцність, МПа 

Доменний шлак: 55% фракції dфр. = 0, 074 мм 

та 40% фракції dфр. = +0,074–0,14 мм 
10-20 5,0 

3,0-10,0 
Пісок 55-65 5,0 

Вода 10-15 – 
 

Як видно з представлених даних, доменний 

шлак, що є відходами металургійного виробництва і 

використовується в якості в’яжучого в суміші, міц-

ність якої відносно невелика (3,0 - 10,0 МПа), має 

незначну перевагу серед сумішей в яких в якості 

пріоритетів можна використовувати тверді відходи 

переробки уранових руд, природний ангідрит, доло-

міто – вапняну суміш, доломітовий пил, лігносуль-

фонати, алюмокалієвий галун. При цьому, тверді 

відходи переробки уранових руд в тій чи іншій мірі 

містять радіоактивні елементи і тому специфічні. В 

зв’язку з цим в умовах ДП «Схід ГЗК» проведені 

лабораторні дослідження щодо покращення показ-

ників деяких хвостів, які сприятимуть збільшенню 

відсоткового вмісту їх у сумішах. 

Після проведення лабораторних досліджень та 

визначення орієнтовних параметрів твердіючої за-

кладки на основі хвостів – відходи переробки ура-

нових руд на гірничо-металургійному заводі (ГМЗ) 

для остаточних висновків був проведений промис-

ловий експеримент з дотриманням натуральних 

умов (приготування твердіючої суміші на комплексі 

для закладання, транспортування її в камери гідрот-

ранспортом, твердіння її у відпрацьованих камерах і 

т.п.). Міцність та структуру масиву, заповнену твер-

діючою сумішшю, оцінювали по ступеню виходу 

керну, який склав 80-100%, а також ультразвуковий 

метод контролю міцності, структури та стійкості 

масиву в місцях оголень.  

З урахуванням результатів проведених дослі-

джень можна зробити висновок, що збільшення 

об’ємів використання хвостів має доволі непогані 

перспективи, проте на даний момент ця галузь за-

лишається недовикористаною. 

Що стосується інших компонентів, то вони є 

привозними і в більшості своїй також є відходами 

збагачувальних комбінатів, наприклад, доменний 

шлак є відходом металургійної галузі, лігносульфо-

нати – деревопереробної промисловості, доломіто-

вий пил, алюмокалієвий галун – продукти хімічної 

промисловості. Технічна вода використовується в 

якості розчинника.  

Формування якісного матеріалу для закладання 

можливо за рахунок поліпшення його фізико-

механічних і деформаційних характеристик. В 

зв’язку з цим, в НТУ «Дніпровська політехніка» 

разом з ІГТМ НАН України виконані дослідження 

по розробці складів суміші для закладання, що роз-

ширюється при твердінні, основним компонентом 

яких було обрано природний ангідрит (сульфат ка-

льцію - CaSO4), доломіто-вапняну суміш, а в якості 

в'яжучого – використання інгредієнтів, які є відхо-
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дами переробки гірничовидобувного та хімічного 

комплексу, деревопереробної та металургійної про-

мисловості. 

Лабораторні дослідження з обґрунтування раціо-

нальних співвідношень компонентів твердіючої су-

міші проводили з використанням лінійної моделі 

планування експериментів та згідно розробленої 

методики досліджень по вивченню впливу газовиді-

лень на міцність структури коміркової суміші в за-

лежності від різних технологічних факторів – водот-

вердого співвідношення (В/Т) при оптимізації її 

складу, коефіцієнту спучування поверхні коміркової 

суміші, яка базується на апробованих методиках 

[11–12].  

Відмітна особливість нової розробленої методи-

ки [13–16] полягає в тому, що для оцінки впливу 

водотвердого співвідношення (В/Т) на коефіцієнт 

спучування поверхні коміркових сумішей при опти-

мізації складів в період їх спучування до повного 

схоплювання, розроблено спеціальний стенд, зага-

льний вигляд якого наведено на рис. 1 [13]. 

За результатами експериментальних вимірів 

встановлені закономірності зміни коефіцієнту спу-

чування поверхні від часу для трьох складів з різним 

В/Т співвідношенням (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд стенду для досліджень по оптимізації складу коміркової твердіючої суміші 
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в) 

Рисунок 2 – Залежність коефіцієнта спучування (α) коміркової суміші у часі для сумішей 1, 2 і 3 при В/Т:  

а) – 0,12; б) – 0,15; в) – 0,17
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Виявлено, що коефіцієнт спучування поверхні 

залежить від якісного вмісту компонентів в суміші і 

водотвердого співвідношення та знаходиться в по-

ліноміальній залежності від часу початку спучуван-

ня поверхні з високим коефіцієнтом детермінації 

рівним R
2 

= 0,9-0,99. Результати випробувань сумі-

шей дозволили визначити інтервали оптимального 

В/Т співвідношення, який склав 0,12-0,17. Встанов-

лено, що надмірна кількість води в суміші, необхід-

на для повної гідратації частинок ангідриту і доба-

вок, що додавали до суміші, знижує її в'язкість та 

погіршує структуру суміші, веде до її осадження і 

зниження фізико-механічних властивостей. Відсут-

ність або мінімальне газовиділення через поверхню 

може служити об'єктивним критерієм оцінки умов 

взаємодії процесів газовиділення і утворювання 

структури досліджуваної коміркової суміші.  

Аналіз досліджень показує, що для обраного 

складу суміші і умов її формування встановлено 

оптимальне значення В/Т співвідношення, при  яко-

му зафіксовано максимальний приріст об’єму зди-

мання суміші, мінімальне газовиділення через пове-

рхню і відсутність усадки. Так, збільшення або зме-

ншення В/Т співвідношення призводить до швидкої 

стабілізації процесу здимання і викликає руйнуван-

ня структури матеріалу зі зниженням його міцності. 

Звідси випливає, що розроблені склади сумішей ха-

рактеризуються дуже вузьким інтервалом оптима-

льного В/Т (0,12-0,17), що забезпечує формування 

якісної коміркової суміші.  

Розроблені склади сумішей, що розширюються 

при твердінні, пройшли випробування по визначен-

ню фізико-механічних властивостей згідно апробо-

ваних методів та діючих Держстандартів [17–19]. 

Основні фізико-механічні властивості розроблених 

твердіючих сумішей наведено в табл. 2. 

 

 

Таблиця 2 – Розроблені нові склади сумішей, що твердіють, для закладання виробленого простору 

 і їх фізико-механічні властивості 
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1) Алюмокалієвий галун  – 

6,5 - 8,8; Вода   –  18,3 -22,0; 

Природний ангі-дрит, 40% 

фракції dфр.= 0-0,2 мм, 60% 

подрібненої гірничої породи 

– граніт з вмістом урану 

фракції dфр. 0,4-1,0 мм (су-

путні породи від видобутку 

уранових руд)  – Решта 

1850 - 

1970 

0,2-

0,24 
– 0,3-0,5 15-20 4,5 – – 

0,08- 

0,1 

2) Алюмокалієвий галун – 

5,5 - 7,8; Лігносульфо-нати –  

6,5 - 13,3; Вода – 18,7 - 20,8; 

Доломіто-вапняна суміш, 

40% фракції dфр.= 0,2-0,5мм, 

30% подрібненої гірни-чої 

породи – граніт з вмістом 

урану, фракції dфр. =2,0-4,0 

мм (супутні породи від ви-

добутку уранових руд), 30% 

хвостів – продукт пере-

робки уранових руд, фракції 

dфр.= 0,25-0,3 мм і вологістю 

12-15% –  Решта 

1950 -

2050 
0,3-0,4 

2,3 - 

2,5 
0,5-0,8 25- 30 4,48 

1,5 - 

2,3 
– 

0,1- 

0,15 

3) Алюмокалієвий галун – 

10,1 - 13,4; Вода – 22,4 - 

25,6; Лігносульфонати – 8,5 

- 10,3; 40% доло-мітового 

пилу, 60%  подрібнена гір-

нича порода – граніт з вміс-

том урану міцністю f=14-16, 

діаметром фракції dфр.= 3,5-

5,0мм (супутні породи від 

видобутку уранових руд)–  

Решта 

1780,0 

-1860,0 

0,25-

0,3 

1,18 -

1,20 
0,6-0,9 30- 35 4,78 

1,5-

2,0 

1,0-

2,0 

0,15- 

0,25 
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Отже, головна задача вибору та обґрунтування 

оптимального складу суміші для закладання, врахо-

вуючи наступні умови, залежить від: міцності отри-

маної суміші, яка має бути максимальною; вартості 

суміші, яка не повинна перевищувати певних на час 

використання прогнозованих показників ціноутво-

рювання і останні параметри (щільність, деформа-

ція, зчеплення, час початку схоплювання) не мають 

виходити за межі варіювання, задані технологічни-

ми нормами. 

Обґрунтування складу суміші проведено з вико-

ристанням інтервальної регресійної моделі [20]. До 

початку проведення відповідних обчислень по рі-

шенню оптимізаційної задачі побудуємо математи-

чну модель, в якій виконаємо наступні позначення:  

xi частку i-го складового компонента суміші 

(i = 1, 7), )(x , )x( , )(x , )(x , )(x  – функції, які 

описують міцність, щільність, час початку твердін-

ня, деформацію та зчеплення суміші відповідно, ci  – 

вартість однієї тонни i-го складового компонента 

суміші, maxmin  , bb , maxmin  , dd , maxmin  , ff , maxmin  , gg  – 

граничні показники щільності, часу початку твер-

діння, деформації та  зчеплення відповідно, y – фун-

кція, що описує вартість суміші.  

Тобто, для розрахунків маємо, що вартість кож-

ного складового компоненту суміші складає: алю-

мокалієвий галун –  69,27 грн/т, доломітовий пил – 

29,15 грн/т , лігносульфонати – 20,25 грн/т,  вода – 

14,75 грн/т, доменний шлак – 18,45 грн/т , природ-

ний ангідрит – 17,5 грн/т, супутня подрібнена гірни-

ча порода – граніт – 21,0 грн/т. 

Загальна математична модель поставленої зада-

чі може бути описана у вигляді: 

max)( x                           ( 1) 

,)( maxmin bxb                    (2) 

maxmin )( dxd  ,                    (3) 

maxmin )( fxf  ,                       (4) 

maxmin )( gxg  ,                     (5) 

max

7

1

yxcy

i

ii 


,                   ( 6) 





7

1

1

i

ix ,                              (7) 

7 2, ,1  ,10  ixi  ,              (8) 

де  (2) – (5) – обмеження на технологічні характери-

стики суміші: х1 – доломіто - вапняна суміш, х2 – 

вода, х3 – алюмокалієвий галун, х4 – лігносульфона-

ти, х5 – доменний шлак, х6 – ангідрид, х7 – супутні 

породи від видобутку та переробки уранових руд. 

Для конкретизації моделі визначимо аналітичний 

вигляд функцій міцності, щільності, часу початку 

твердіння, деформації та зчеплення як множинну 

лінійну регресію від компонентів суміші, викорис-

товуючи понад 300 варіантів дослідних даних.  

Для побудови цих залежностей скористаємося 

стандартною функцією MS Excel «Linen». Здійсни-

вши перевірку значущості коефіцієнтів регресії за 

критерієм Стьюдента і видаливши незначущі змінні 

з рівнянь, отримаємо функцію в такому аналітично-

му вигляді: 
 

76321 41.3325.1276.9336.2631.47)( xxxxxx  , (9) 

 

,6.20816.21951.1910

9.16168.22965.19185.2087)(

765

4321

xxx

xxxxx





 (10)

  

                
,62.054.036.155.067.0)( 65432 xxxxxx       (11) 

 

5432 23.667.975.715.6)( xxxxx  ,               (12) 

 

652 48.126.045.0)( xxxx  .                    (13) 
 

Розраховуючи коефіцієнти детермінації отрима-

них регресійних моделей маємо, що їх значення бу-

дуть не менш 0,964. Отже модель враховує не мен-

ше ніж 96,4% факторів, що впливають на наведені 

характеристики. Перевірка значимості рівнянь ре-

гресії виконано на основі обчислень F-критерію Фі-

шера: Fφ = 14590,12; Fθ = 24712,6; Fτ = 2979,6; 

Fδ = 1143,9; Fψ = 5903,6. Ці значення суттєво пере-

вищують табличне значення Fкр = 3,68, а отримані 

рівняння регресії з похибкою не нижче 0,05 слід 

визнати адекватними. 

Зауважимо, що отримані значення коефіцієнтів 

регресії залежать від дослідних даних, і тому є на-

ближеними.   

По результатам розрахунків розроблених регре-

сійних моделей побудовано залежність міцності 

суміші на прикладі однієї незалежної змінної, яка 

присутня в суміші – алюмокалієвий галун і побуду-

ємо відповідну лінію регресії f1 та довірчий інтервал 

для неї – (f1(min); f1(max), рис. 3) [21].  

Із цього маємо, що окрім знайденого рівняння f1, 

довірчий інтервал містить скільки завгодно рівнянь, 

що також є адекватними рівняннями регресії, які 

описують дану залежність (див. рис. 2).  

Слід зазначити, що враховуючи цей факт, а саме, 

коли на етапі побудови математичної моделі, функ-

ція міцності суміші, має вигляд: 

 

77665544332211)( xaxaxaxaxaxaxax  , (14)
 

 

де коефіцієнти 7 2, ,1 , iai  задано у вигляді до-

вірчих інтервалів. Для їх знаходження розіб’ємо 

вихідний масив даних на десять рівних частин (по 

30 значень у кожній) і для кожної окремої частини 

побудуємо рівняння регресії і обчислимо довірчі 

інтервали для цих коефіцієнтів. 
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Рисунок 3 – Графік залежності міцності суміші від вмісту алюмокалієвого галуна 

 

Тоді отримаємо наступну інтервальну модель:    

 

max)( 77665544332211  xaxaxaxaxaxaxax ,   (15) 

 

(16)2096,2081,6x2195,6x

1910,1x1616,9x2296,8x1918,5x2087,5x
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(17)  0,50,62x0,54x1,36x0,55x0,67x 65432     

 

423,667,975,715,6 5432  xxxx ,              (18) 

 

7,048,126,045,0 652  xxx ,             (19) 
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1

1

i

ix ,                             (20) 

7 2, ,1  ,10  ixi ,              (21) 

 

де ia  – довірчі інтервали коефіцієнтів регресії, а 

інші змінні мають той самий сенс, що і в задачі (1) – 

(8). 

Зрозуміло, що при такій постановці задачі, стве-

рджувати про оптимізацію в звичайному сенсі не 

можливо, оскільки значення цільового функціоналу 

також буде являти собою деякий інтервал. Тоді слід 

відшукати лише деяке компромісне рішення задачі.  

Розглянемо поставлену задачу, як багатокритері-

альну задачу із нескінченною множиною критеріїв. 

Для її розв’язання скористаємось методом пос-

лідовної редукції (МПР) [22]. Для цього визначимо 

функції min)(x та max)(x , шляхом звернення 

до двох крайніх цільових функцій, коефіцієнтами 

яких виступають граничні значення довірчого інтер-

валу. Тоді розглянемо двокритеріальну задачу, фун-

кція якої має вигляд: 

 

max,58.2707.1488.2

18.2048.9169.2449.45)(
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4321min
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 (22) 

 

max,39.05x10.81x
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Згідно з [23] розв’язання цієї задачі може бути 

знайдено шляхом вирішення задачі лінійного про-

грамування згідно: 
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Тут λ означає ступінь правильності прийняття 

рішення (ППР) при розв’язанні цієї задачі.  

Результати розв’язання цієї задачі і відповідної 

задачі у чіткій постановці подано у табл. 3. Їх порів-

няння дозволяє зробити  наступні висновки.  

По-перше, у випадку з чіткими даними вдалося 

досягти вищого показнику міцності (35 МПа), ніж у 

випадку з нечіткими даними (26,94 МПа). Проте 

прямо пропорційно міцності зросла й вартість сумі-

ші для закладання (21,46 грн/т в першому випадку і 

19,29 грн/т – в другому).  

По-друге, використання інтервальної моделі дає 

змогу врахувати вплив зовнішніх факторів та сту-

пінь ППР, тобто при λ = 0,71 забезпечується макси-

мальна вірогідність прийняття правильного рішен-

ня, що не можливо при розв’язанні першого варіан-

ту задачі. Слід також зазначити, що в результаті збі-

льшення показника міцності спостерігається зрос-

тання щільності та вартості суміші й зменшення 

показників часу початку твердіння, деформації і 

зчеплення. 

Експериментальні і аналітичні дослідження 

впливу вологості твердіючої суміші на швидкість її 

пресування в процесі формування закладного масиву. 

Для визначення якості матеріалу для закладання 

відпрацьованих камер рудного покладу проведено 

аналітичні і експериментальні дослідження по оцін-

ці фільтраційних можливостей суміші, що твердіє, 

при одночасному її пресуванню, видавлюванню во-

логи і фільтраційної її консолідації під дією зовніш-

нього навантаження (тиску) з використанням рів-

нянь рідкої фази [24], а саме, 

 

,dVdSPdVW   рфрф mFm
dt

d
(34) 

де    – відносна швидкість витискання рідини з тве-

рдіючої суміші; mp.ф. = 0,001 – об’ємна маса рідкої 

фази; V – об’єм твердіючої суміші; t – час дії проце-

су витискання рідини з твердіючої суміші; 

    – відносний тиск ущільнення (пресування), який 

наводиться на поверхню твердіючої суміші; S – 

площа поперечного перерізу поверхні твердіючої 

суміші;    – відносний тиск, який наводиться на по-

верхню твердіючої суміші. 

 

Таблиця 3 – Порівняльна характеристика розв’язання чіткої і інтервальної задачі 

К
о

м
п

о
н

ен
ти

 (
м

ас
о

в
а 

ч
ас

тк
а)

 

 Чітка модель Інтервальна модель 

Доломітовий пил 0,326 0,326 

Вода 0,191 0,23 

Алюмокалієвий галун 0,115 - 

Лігносульфонати - - 

Доломіто-вапняна суміш 0,232 0,32 

Ангідрид 0,018 - 

Супутні породи від видобутку та 

переробки уранових руд. 
0,118 0,124 

Я
к
іс

н
і 

х
а-

р
ак

те
р

и
ст

и
к
и

 Міцність (МПа) 35 26,94 

Щільність (кг/м
3
) 2039,55 1991,12 

Час початку схоплювання (хв.) 12 20 

Деформація (мм) 1,72 3,41 

Зчеплення (МПа) 0,17 0,18 

Вартість (грн./т) 21,46 19,29 

 

Розв’язуючи інтеграл поверхневих сил і перетво-

рюючи його в потрійний з урахуванням сформова-

ного об’єму з подальшим розв’язанням, щодо масо-

вих сил, отримано рівняння руху у векторній формі 

 

 
,

dt

Wmd

K

Wm
Pdiv

рф

ф

                (35) 

де Кф – коефіцієнт фільтрації суміші, що твердіє. 

Розглянемо елементарний об'єм шару суміші, в 

якому пористість зменшується з глибиною парале-

льно зі збільшенням кількості води, тоді остаточно 

запишемо  

 
 

,0



dt

Пm
Wmdiv

рф

рф                  (36) 

де П – пористість. 

Відомо, що пористість пов’язана з коефіцієнтом 

пористості ε залежністю П =ε /1+ε, тоді  

dt

d

t

Ï

)1( 









.                          (37) 

На основі теорії ущільнення ґрунтів отримаємо 
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де  eo  = (ε1  –  ε2 )(Р2  –  Р1 ) – коефіцієнт ущільнен-

ня; ev  – відносне стискання суміші, що твердіє; Р2, 

Р1 – тиск в суміші до і в кінці ущільнення. 

Підставивши вираз (38) в рівняння (36), остаточ-

но отримаємо 

.0)( 






dt

P
em

dt

m
ПWmdiv vрф

рф
рф       (39) 

Отже, через незначні зміни щільності води від 

навантаження вираз, що описує цей процес, після 

перетворень, може бути представлено у вигляді  

 

,0)()( .0 





t

P
eПamWmdiv vрідрфрф           (40) 

 

де mв.р.ф. – відносний об’єм рідкої фази; aж =4·10
-4

 

МПа
-1

 – коефіцієнт об’ємного стискання води. 

Перетворюючи вираз (37) та нехтуючи силами 

інерції, отримаємо 

 

                             .       (41) 

 

Підставивши вираз (41)  у формулу (40), маємо 
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      (42) 

 

Знаючи модуль деформації Етс, визначимо відно-

сну стисливість еv суміші, що твердіє, використову-

ючи експериментально отримані дані, підставляємо 

в вираз і маємо 

 

тстс

ст

12 )( ЕРЕPPPh

h
e v

v













 ,             (43) 

 

де ∆h – різниця висоти зразка на початку і в кінці 

пресування; β = 0,7– коефіцієнт, що враховує режим 

пресування суміші, що твердіє; h – висота зразку; 

∆Р – різниця тиску ущільнення (пресування) на по-

чатку і в кінці випробування суміші, що твердіє. 

Параметри рівняння (42), що описує процес пре-

сування суміші, що твердіє і нерозривно пов'язаного 

фізично з аналогічним рівнянням руху ґрунтових 

вод і процесом, наприклад, вакуумування бетонних 

сумішей [24], які за своєю формою і змістом відпо-

відають коефіцієнту ap при оператору Лапласа. Тоді 

в рівнянні (43) коефіцієнт ap за своїм фізичним зміс-

том визначається, як коефіцієнт вологопроникнено-

сті суміші, що твердіє. 

Щоб оцінити вплив складу суміші, що твердіє, на 

коефіцієнт вологопроникненості ap були проведені 

розрахунки з використанням властивостей суміші, 

що твердіє, які були визначені при обґрунтуванні їх 

складу та при дослідженні фізико-механічних влас-

тивостей (табл. 2).  

Для спрощення розрахунків коефіцієнту волого-

проникненості ap з точністю до 1,0-1,5% використа-

но вираз: 

    
рф

ф

vрф

ф
p

m

ЕК

em

К
a

тс
 .                  (44) 

 

Результати розрахунків коефіцієнту вологопро-

никненості ap для сумішей, що твердіють, зведено в 

табл. 4. 

З метою визначення відносних деформацій у часі 

при ущільненні сумішей, що твердіють, використа-

ємо компресійні криві, побудовані для кожного 

складу суміші при обґрунтованому В/Т співвідно-

шенні в діапазоні 0,1-0,2 і заданому діапазоні зовні-

шнього навантаження 0 - 3,0 МПа. Завдання вирі-

шувалось шляхом фізичного моделювання процесу 

ущільнення суміші, що твердіє в часі під впливом 

стискаючого навантаження (пресування суміші при 

її консолідації) з дотриманням критеріїв подібності 

[25–26]. 

 

Таблиця 4 – Розрахункові значення параметрів сумішей, що твердіють,  

за результатами компресійних випробувань 

Суміш,  

що 

твердіє 

Коеф-нт 

фільтрації 

Кф·10
-4

, см/с 

Пори-

стість, 

П 

Коеф-нт 

об’ємного 

стискання 

води, 

aр ·10
-4

 , 

1/ МПа 

Модуль 

Юнга, 

Ет.с., ГПа 

Об’ємна 

маса 

рідкої 

фази, 

mрф 

Коеф-нт, 

що врахо-

вує режим 

пресування, 

β 

Коеф-нт 

вологопрон

икненості, 

ap, 10
-2

, 

м
2
/с 

Склад суміші 1 5,85 0,1 4,0 8,9 0,001 0,71 0,882 

Склад суміші 2 6,8 0,3 4,0 9,1 0,001 0,71 0,923 

Склад суміші 3 6,55 0,45 4,0 9,6 0,001 0,71 1,03 

 

За результатами лабораторних досліджень ви-

значені фізико-механічні властивості твердіючих 

сумішей (табл. 2), а їх відносна вологість за форму-

лою 

                     W   =   

02

21

gg

gg




   100 %,        (45) 

де  g1 и g2  – маса бюкси зі складом суміші до і після 

сушки; g0 – маса пустої бюкси, яка склала в серед-

ньому 12-15%. 
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Компресійні випробування сумішей проводилися 

на приладі-одометрі відповідно до апробованих ме-

тодів і діючих Держстандартів [17–19]. Відзначимо, 

що компресійні випробування відрізняються від 

загальних випробувань на стискання тим, що при їх 

проведенні виключається можливість бічного роз-

ширення зразку. 

Підготовлений склад суміші розміщали в робо-

чий циліндр приладу висотою 0,1 м (при цьому «ро-

бочі поверхні» ізолювались листами фільтрувально-

го паперу), зверху якого розташовували поршень, 

що переміщується під впливом вантажу, підвішено-

го на довге плече важеля (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Загальний вигляд приладу для компресійних випробувань сумішей, що твердіють 

 

Зразок навантажували ступенями з інтервалом 

0,5 МПа до показників, рівних 3,0 МПа. На кожному 

ступені випробувань фіксували величину осідання 

зразка Δh за допомогою індикатора годинкового 

типу ІЧ-10 (точність вимірювання 0,01мм). Після 

досягнення умовної стабілізації навантаження на 

останньому щаблі проводилось спостереження за 

процесом ущільнення суміші в часі з наступними 

інтервалами 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 хв. при 

постійному навантаженні. 

Під час випробувань зразків, насичених вологою, 

їх торці знизу і зверху прокладали змоченими водою 

кружками фільтрувального паперу. Для збереження 

вологості зразка і фільтрації води в процесі випро-

бування до них підводились трубки від двох мірних 

судин, наповнених водою. Абсолютну деформацію ε 

зразка обчислювали, як різницю між показниками 

індикатора годинкового типу з поправкою на дефо-

рмацію компресійного приладу (в тому числі і лис-

тів фільтрувального паперу). Для обліку власних 

деформацій компресійного приладу попередньо 

проводились контрольні виміри, данні яких заноси-

лись в таблицю і порівнювались з еталонними пока-

зниками. 

За результатами експериментальних досліджень 

побудовані компресійні криві (рис. 5) для кожного 

складу суміші. Виявлено, що зміна модуля дефор-

мації залежить від фракційного складу компонентів 

в суміші і водотвердого співвідношення та знахо-

диться в поліноміальній залежності при зміні інтен-

сивності зовнішнього навантаження в діапазоні 0-

3,0 МПа з високим коефіцієнтом детермінації рів-

ним, R
2 
= 0,97-0,99. 

Оскільки коефіцієнт фільтрації Кф і відносне 

ущільнення залежить від тиску пресування, а саме 

Кф =f(P), то показники коефіцієнту вологопроникне-

ності ap в процесі пресування також будуть зміню-

ватись. 

Рішення одномірної задачі пресування (ущіль-

нення) суміші, що твердіє, з урахуванням зміни у 

часі коефіцієнта вологопроникненості (39) запише-

мо у вигляді 
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          (46)

 

 

Рівняння зміни модуля деформації суміші, що 

твердіє, в наближеній формі має вигляд:  

 

                  ,.50 3
.п.с.с.т РКE                 (47) 

 

де Кс.п. – коефіцієнт який враховує зміну величини 

тиску пресування і складу суміші, що твердіє. 

Згідно з умовами пресування суміші, що твердіє 

коефіцієнт фільтрації може бути представлено зале-

жністю [27]: 
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        (48) 

 

де Рн – тиск навколишнього середовища (нормаль-

ний); hc – висота зразка; mос – залишкова пористість 

суміші, що твердіє після ущільнення; a – коефіцієнт, 

який враховує склад суміші, що твердіє. 

Для розрахунку швидкості поширення тиску 

пресування в масиві суміші використано дані, що 

характеризують процес пресування суміші, що тве-

рдіє, з його початку і до кінця (від 1,0 до 3,0 МПа), 

за якими був обчислений коефіцієнт вологопроник-
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неності для кожного складу суміші із зміненим во-

дотвердим (В/Т) співвідношенням. 

На початку розрахуємо відносне ущільнення су-

міші, що твердіє, в період від початку і до закінчен-

ня пресування: 
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.           (49)  

 

З урахуванням того, що коефіцієнт вологопрони-

кненості до і після пресування суміші, що твердіє, 

дорівнює  

 н
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К
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тоді середнє значення коефіцієнту вологопроникне-

ності за весь період пресування розрахуємо із виразу  

2
.

к
р

н
p

сер
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a


   .                          (51) 

 

Розрахунок швидкості поширення тиску пресу-

вання в об’ємі суміші, що твердіє, проведено мето-

дом скінченних різниць. При цьому, для стійкої ап-

роксимації введемо обмеження з кроком по часу 

[28]:  
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Рисунок 5 – Залежність відносної деформації ε ущільнення суміші, що твердіє, від  

показників водотвердого співвідношення (В/Т) і тиску пресування Р: 

а, б, в – склади суміші, що твердіє, при В/Т співвідношенні: 1– 0,20; 2 – 0,15; 3 –  0,10 

 
Беручи товщину шару суміші, що твердіє, 0,1 м, 

розраховано швидкість ⱴпр, і час Δτ поширення тис-

ку пресування в масиві суміші, результати яких на-

ведено в табл. 5. 
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Аналіз результатів теоретичних і експеримен-

тальних досліджень показав, що протягом усього 

процесу пресування сумішей при зміні В/Т співвід-

ношення в діапазоні 0,1-0,2 для різного їх складу 

коефіцієнт вологопроникненості змінюється. Так, 

для всіх складів сумішей (табл. 2) на початок пресу-

вання при В/Т співвідношенні 0,1 коефіцієнт ap до-

рівнює 633-900 см
2
/с, з чого випливає, що зі змен-

шенням вмісту води в суміші створюються умови 

для більш якісного формування масиву суміші з 

меншими технологічними труднощами. Це відно-

ситься до складу 2, в якому присутні більш дрібні 

фракції, при чому, заповнення міжфракційного про-

стору їх водою (затворення) відбувається більш ін-

тенсивно, покращуючи фільтраційні характеристики 

суміші. 

Збільшення В/Т відношення до 0,2 веде до зни-

ження коефіцієнту вологопроникненості в серед-

ньому для різного складу суміші до 25% і зниження 

швидкості пресування (ущільнення) в 3 рази, що 

дуже негативно позначається на якості суміші і на 

терміни її початку твердіння і кінця схоплювання. 

Причому, в сумішах, що мають дрібні фракції (див. 

табл. 5, склад 2 і 3), незалежно від їх типу при В/Т 

співвідношенні, рівному 0,2, інтенсифікуються де-

формаційні процеси і зростання коефіцієнту фільт-

рації та вологопроникненості в досліджуваних зраз-

ках. У складі 1 (див. табл. 5), на відміну від складу 2 

і 3, що має більші фракції, при формуванні утворю-

ються характерні міжфракційні порожнечі. 

Встановлено, що в процесі ущільнення суміші 

(при В/Т = 0,1) міжфракційні проміжки зменшують-

ся, інтенсивніше деформуючи міжфракційні зв'язки і 

заповнюючи простір, що характерно для складу су-

міші з підвищеною вологістю (при В/Т = 0,2). Це 

можна пояснити іншою геометрією контактів фрак-

цій в суміші і дією капілярних сил. 

Експерименти показали, що зі збільшенням во-

логості сили зчеплення в складі суміші з компонен-

тами із дрібних фракцій знижуються, а з великими 

фракціями – зростають. Тому, оптимальне В/Т спів-

відношення для розроблених сумішей становить 

0,12-0,17. 

 

Таблиця 5 – Розрахункові значення швидкості і часу поширення тиску пресування в масиві суміші,  

що твердіє  

Склад 

суміші 

 

В/Т 

Відносна 

деформація, 

v 

Відносне 

ущільнення, 

ev,1 /МПа 

Kоефіцієнт 

фільтрації, 

Кф·10
-4

, 

см/с 

Коефіцієнт 

вологопроник

ності, 

ap, см
2
/с 

Середні 

показники  

коефіцієн-

ту 

вологопро

никності, 

ap ср, см
2
/с 

Час  

пресу-

вання, 

∆τ, с 

 

Швид-

кість 

пресу-

вання 

υпр, м/с 

 поч. кін. поч. кін. поч. кін. поч. кін. 

Склад 1 

0,1 0,011 0,022 0,011 0,0055   

5,85 

  

  

0,43 

 

626,4 100,0 363,0 0,135 0,74 

0,15 0,02 0,033 0,02 0,0065 342 79,7 210,8 0,228 0,44 

0,2 0,033 0,047 0,033 0,007 196,1 75,4 135,75 0,34 0,294 

Склад 2 

0,1 0,008 0,0198 0,008 0,0059   

6,8 

  

  

0,51 

  

790 99,5 444,7 0,0995 1,0 

0,15 0,019

9 

0,033 0,02 0,0065 285 85,4 185,2 0,219 0,456 

0,2 0,03 0,044 0,03 0,007 210 79,6 144,83 0,304 0,33 

Склад 3 

0,1 0,012 0,025 0,012 0,0065   

6,55 

  

  

0,55 

  

573,3 85,0 329,157 0,136 0,735 

0,15 0,018 0,035 0,018 0,0085 382,2 69,5 225,85 0,2 0,5 

0,2 0,026 0,042 0,026 0,008 192,3 72,2 132,5 0,267 0,374 

 

ВИСНОВКИ. Для закладання відпрацьованих 

блоків рудних шахт шляхом утилізації відходів пе-

реробки гірничодобувного комплексу, деревопере-

робної та металургійної промисловості виконані 

дослідження з розробки нових складів пружно-

пластичної твердіючої суміші з покращеними фізи-

ко-механічних характеристиками. 

 Проведено математичне моделювання по об-

ґрунтуванню оптимального складу твердіючої су-

міші з використанням інтервальної регресійної мо-

делі з чіткими і нечіткими даними. 

 Вперше при обґрунтуванні оптимального 

складу твердіючої суміші встановлено, що з чіткими 

даними показників властивостей суміші досягнуто 

найвищі значення міцності (35 МПа), ніж у випадку 

з нечіткими даними (26,94 МПа). Проте прямо про-

порційно міцності зросла і вартість суміші для за-

кладання (21,46 грн/т в першому випадку і 19,29 

грн/т – в другому).  

 Встановлено, що використання інтервальної 

моделі враховує вплив зовнішніх факторів та сту-

пінь прийняття правильного рішення (ППР), тобто 

при λ = 0,71 забезпечується максимальна вірогід-

ність ППР, що не можливо при розв’язанні першого 

варіанту задачі.  
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  За результатами розрахунків визначено ос-

новні технологічні вимоги обраного оптимального 

складу твердіючої суміші, яка визначається знижен-

ням її вартості за рахунок збільшення вмісту відхо-

дів переробки уранових руд (на 60%) та доломітово-

го пилу (на 65%), а саме на 18%, що дозволить зме-

ншити об’єми відходів, накопичених у сховищах, 

що є радіоактивними та пилоутворюючими 

об’єктами.  

  Запропоновано чисельний метод вивчення 

швидкості розповсюдження тиску при зміні режимів 

ущільнення (пресування) масиву суміші за яким 

оцінено характер поширення тиску в суміші, що 

твердіє в залежності від її властивостей і параметрів 

коефіцієнта фільтрації та вологопроникності.  

  Встановлено, що зі збільшенням В/Т співвід-

ношення в суміші до 0,2 знижується коефіцієнт во-

логопроникності в середньому до 25% для всіх варі-

антів сумішей і швидкість пресування (ущільнення) 

в 3 рази.  

  За результатами експериментальних вимірів 

встановлені закономірності зміни коефіцієнту спу-

чування поверхні для трьох складів з різним водот-

вердим співвідношенням, який знаходиться в полі-

номіальній залежності від часу початку спучування 

поверхні з високим коефіцієнтом детермінації, рів-

ним R
2 

= 0,9-0,99 та по яким дозволило визначити 

інтервали оптимального водотвердого співвідно-

шення, який склав 0,12-0,17.  

Результати досліджень можуть бути враховані 

при розробці нових технологічних прийомів форму-

вання закладного масиву у виробленому просторі 

вугільних і відпрацьованих камерах рудних шахт, 

що дозволить зменшити витрати на приготування 

суміші, вирішити питання утилізації промислових 

відходів і поліпшити екологічну ситуацію в промис-

лових регіонах країни. 
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Purpose. To substantiate the methods of physical and mathematical modeling of the optimal composition of the 

mixture for laying the produced space in the mines by building a new mathematical model of optimization taking into 

account the experimental data. Methodology. Optimization of the composition of mixtures was carried out using a line-

ar model for planning experiments and the developed research methodology. The choice and substantiation of the pro-

posed compositions of expanding mixtures was carried out using the developed interval regression model by the method 

of successive reduction. A comparative analysis of the developed interval and conventional models is carried out. Re-

sults. To obtain the optimal composition of the mixture for laying waste blocks of ore mines and recycling waste from 

the processing of the mining complex, woodworking and metallurgical industries by improving their physical and me-

chanical characteristics, studies were carried out to develop new compositions of an expanding elastic-plastic hardening 

mixture. The main components of which were selected: natural anhydrite (calcium sulfate - CaSO4), dolomite-lime mix-

ture, dolomite dust, accompanying rocks in the extraction of uranium ores. Experimental and analytical studies of the 

effect of the moisture content of the hardening mixture on the rate of its pressing during the formation of the filling 

mass are carried out. The calculation of the speed of propagation of the pressing pressure in the volume of the mixture 

was carried out by the method of finite differences. The dependences of the relative deformation of the compaction of 

the mixture on the indicators of the water-solid ratio (W/T) and the pressing pressure are obtained. Originality. It was 

revealed that the change in the deformation modulus depends on the fractional composition of the components in the 

mixture on the water-solid ratio and is in a polynomial dependence when the intensity of the external load changes in 

the range of 0-3.0 MPa with a high coefficient of determination equal to R2 = 0.97-0.99. It has been proven that with an 

increase in humidity, the adhesion forces in the mixture with components from small fractions decrease, and with large 

fractions they increase. Practical value. Application of laying of the fulfilled operational blocks of ore mines will pro-

vide technological and seismic safety of objects of civil and industrial function in the territories with the developed in-

frastructure. Findings. The use of ore mines for the laying of spent blocks of mines by utilization of waste from the 

mining complex, wood processing and metallurgical industry contributed to the development of new compositions of 

elastic-plastic hardening mixture with improved physical and mechanical characteristics. Mathematical modeling meth-

ods substantiate the optimal composition of the curing mixture using an interval regression model with clear and fuzzy 

data. For the first time it was established that when substantiating the optimal composition of the hardening mixture 

with clear data of its properties, the highest values of strength (35 MPa) were achieved than in the case of fuzzy data 

(26.94 MPa). According to the results of calculations, the main technological requirements of the selected optimal com-

position of the hardening mixture are determined, which is determined by reducing its cost for preparation by increasing 

the content of uranium ore processing waste (by 60%) and dolomite dust (by 65%). References 28, tables 5, figures 5. 
Key words: mining industry, waste, regression, confidence interval, interval objective function, optimization, 

backfill mixture, sequential reduction method. 
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