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ПЕРЕЛІК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

 

СИСТЕМА ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ Й УПРАВЛІННЯ ПІДЗЕМНИМ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ  
Півняк Г.Г., Заїка В.Т. 
 

6 

ЕНЕРГОКОМПЛЕКС "ВУГІЛЬНА ШАХТА – ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 
Півняк Г.Г., Разумний Ю.Т. 
 

7 

РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ДЛЯ КАР’ЄРНИХ 
БУРОВИХ ВЕРСТАТІВ ТА ЕКСКАВАТОРІВ 
Півняк Г.Г., Бешта О.С., Хілов В.С.  

 

9 

ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
Півняк Г.Г., Бешта О.С. 
 

10 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ УПРАВЛІННЯ ЗАМКНУТИМИ ЦИКЛАМИ МОКРОГО 
КУЛЬОВОГО ЗДРІБНЮВАННЯ  
Куваєв В.М., Куваєв Я.Г. 
 

11 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ЄМНІСНИМИ 
НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ  
Шкрабець Ф.П., Колб А.А. 
 

12 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІН СКЛАДОВИХ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В 
ЕЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  
Шкрабець Ф.П., Ципленков Д.В., Куваєв Ю.В., Остапчук О.В., Красовський П.Ю. 
 

13 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СУШІННЯ 
СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ  
Франчук В.П., Федоскін В.О., Плахотнік В.В., Кузнєцов В.Г. 
 

14 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ КАБЕЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА  
Франчук В.П., Федоскін В.О., Плахотнік В.В. 
 

15 

КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
Півняк Г.Г., Разумний Ю.Т., Рухлов А.В. 
 

16 

СИТУАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРШОЇ СТАДІЇ ПОДРІБНЕННЯ В 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОМУ РЕЖИМІ 
Куваєв Г.М., Куваєв Я.Г., Іванов Д.О., Карпинский Ю.П., Політов І.В. 

 

17 

СИСТЕМА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУВАННЯ, ОБРОБКИ 
ТА ВИКОРИСТАННЯ У БУДІВНИЦТВІ НОВИХ ДЕКОРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 
Хоменко О.Є., Шевченко С.В., Нетеча М.В. 
 

18 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ 
  
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НАНОСТРУКТУРУВАННЯ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМОДИФІКАТОРІВ 
ТЕРТЯ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ ТРИБОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРА 
Дідик Р.П., Лісняк О.Г., Грязнова Л.В., Безрукава В.А. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ 
ІМПУЛЬСНИХ ІНТЕНСИВНИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ТЕРМІЧНОЇ 
ОБРОБКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ СТАЛЕЙ ТА СПЛАВІВ З 
УНІКАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
Дідик Р.П., Лісняк О.Г., Грязнова Л.В., Безрукава В.А. 
 

20 

СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МОДИФІКОВАНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ 
ПРОДУКТІВ З НИЗЬКОСОРТНОГО ВУГІЛЛЯ 
Соболєв В.В. 
 

21 

НОВІ МАШИНИ, МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ 
  
ОБРОБКА ЗАЛІЗНОЇ РУДИ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЯХ 
ЗБАГАЧЕННЯ  
Півняк Г.Г., Випанасенко С.І. 
 

22 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАНУ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ 
Півняк Г.Г., Разумний Ю.Т. 
 

23 

МЛИНИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПРИМУСОВОГО ПОДРІБНЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ  
Півняк Г.Г., Кириченко В.І., Кириченко В.В. 
 

24 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА З ВІДХОДІВ 
ВУГЛЕВИДОБУВНИХ І ВУГЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
Пілов П.І., Бондаренко В.І. Мальченко В.І. 
 

25 

СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ЛЬОДОМ НА МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ  
Шкрабець Ф.П., Лапицький В.М., Рудченко А.Г. 
 

27 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ І ВНУТРІШНІМ 
ВІДВАЛОУТВОРЕННЯМ ПРИ РОЗРОБЦІ ГРАНІТНИХ РОДОВИЩ 
ПРИДНІПРОВ’Я 
Симоненко В.І. 
 

28 

ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНОЇ 
РУДИ НА КАР’ЄРАХ КМК “КРИВОРІЖСТАЛЬ”, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СТАЛІ 
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 
Дриженко А.Ю. 
 

29 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ПІДТРИМКИ ПІДГОТОВЧИХ 
ВИРОБОК ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
Шашенко О.М., Гапєєв С.М., Терещук Р.М. 
 

30 

РОЗРОБКА ПРОГНОЗУ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНОГО 
ПОРІДНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВКОЛО ВИРОБОК ТА ПОРОДНИХ ВІДСЛОНЕНЬ 
НА ОСНОВІ АКУСТИЧНОГО ЗОНДУВАННЯ  
Шашенко О.М., Масленніков Є.В. 
 

31 

ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОРОШКІВ ІЗ 
СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ  
Франчук В.П., Анциферов О.В., Свєткіна О.Ю. 
 

32 

ТЕХНОЛОГІЯ Й ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗСУВНИХ 
СХИЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУМИННОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ  
Власов С.Ф., Гуляєва-Максимова Н.О. 

33 
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ЕКОЛОГІЧНО ОЩАДЛИВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИДОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ З НЕГЛИБОКИХ ВОДОЙМИЩ 
Бондаренко А.О., Симоненко В.І., Запара Є.С. 
 

34 

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ КАВІТАЦІЇ ПРИ БУРІННІ 
СВЕРДЛОВИН 
Давиденко О.М., Камишацький О.Ф. 
 

35 

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ВОДИ ІЗ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ 
СВЕРДЛОВИН  
Давиденко О.М., Камишацький О.Ф. 
 

36 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ШАХТ ДЛЯ БЕЗЛЮДНОГО ВИДОБУВАННЯ 
ВУГІЛЛЯ  
Давиденко О.М., Камишацький О.Ф. 
 

37 

ПЛАНЕТАРНИЙ ПОРОДОРУЙНІВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БЕЗУДАРНОЇ ДІЇ ДЛЯ 
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН  
Давиденко О.М., Хоменко В.Л. 
 

38 

ТЕХНОЛОГІЯ ГАЗО-ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПРОДУКТИВНИХ 
ГОРИЗОНТІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДЕБІТУ ЕКСПЛУАТОВАНИХ СВЕРДЛОВИН 
НА РІДКІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ  
Кожевников А.О., Шнякін В.М., Усатюк Л.М., Судаков А.К., Івченко Л.Ф., 
 Назаренко В.Ф. 
 

39 

ТЕРМОАКУСТИЧНА УСТАНОВКА (ТАУ) ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ҐРУНТІВ І ЗСУВІВ 
Кожевников А.О., Шнякін В.М., Усатюк Л.М., Судаков А.К., Івченко Л.Ф., 
 Назаренко В.Ф. 
 

40 

РАЦІОНАЛЬНІ КОМПОНОВКИ БУРИЛЬНИХ КОЛОН З УНІВЕРСАЛЬНИХ 
БУРИЛЬНИХ ТРУБ ДЛЯ БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН  
Кожевников А.О., Кузін Ю.Л. 
 

41 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МАСИВНИХ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИХ ШИН ДЛЯ 
ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН (ПТМ) ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (САЗ)  
Савченко А.А. 
 

42 

ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАВЛЕННЯ ТОКСИЧНИХ ПИЛОГАЗОВИХ 
ВИКИДІВ У КАР'ЄРАХ РЕАКТИВНИМИ ПАРОВОДОПОВІТРЯНИМИ 
СТРУМЕНЯМИ 
Зберовський О.В., Собко Б.Ю. 
 

43 

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ МЕТАНУ 
Зберовський О.В., Зберовський О.В. 
 

44 

МОДУЛЬНІ УСТАНОВКИ З УТИЛІЗАЦІЇ ЗОЛИ-ВИНЕСЕННЯ 
ТЕПЛОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ  
Поповченко С.Є., Іванютін С.М. 
 

45 

ПРОГНОЗ ДІЛЯНОК ДЛЯ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ВИДОБУТКУ МЕТАНУ З 
ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ДОНБАСУ  
Приходченко В.Ф., Нагорний Ю.М. 

46 
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СЕЙСМОБЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ ПРИ 
СПОРУДЖЕННІ МЕТРОПОЛІТЕНУ В м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 
Гопанюк Д.Г., Швець В.Ю., Стрілець О.П., Пацьора С.В. 
 

47 

ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ ІЗ 
ВРАХУВАННЯМ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
Гопанюк Д.Г., Швець В.Ю., Стрілець О.П., Пацьора С.В. 
 

48 

САМОХІДНИЙ ЦЕМЕНТУВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ 
ОБСАДНИХ КОЛОН НЕГЛИБОКИХ БУРОВИХ СВЕРДЛОВИН 
Кожевников А.О., Судаков А.К. 
 

49 

ОРГАНІЗАЦІЯ І СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
ПІДРИВАННЯ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН – ОПСІН 
Соболєв В.В., Чернай А.В., Чернай В.А. 

 

51 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 
  

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 
СИСТЕМИ «КРІПЛЕННЯ ВИРОБКИ – ГІРСЬКИЙ МАСИВ» 
Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Фомичов В.В. 

 

52 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМУТАЦІЇ 
Бешта О.С., Колб А.А. 
 

54 

ПРОГРАМНО КЕРОВАНИЙ ЗБУДНИК СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 
Півняк Г.Г., Кириченко В.І., Школа М.І., Кириченко В.В. 
 

55 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ  
Ткачов В.В., Заїка В.Т. 
 

56 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСНИМ РЕЖИМОМ БЕЗПЕРЕРВНОЇ 
ПРОКАТКИ ДЛЯ СОРТОПРОКАТНИХ СТАНІВ 
Куваєв В.М., Карпинський Ю.П., Іванов Д.О., Політов І.В., Куваєв Я.Г. 
 

57 

СИСТЕМИ РОЗКРОЮ ПРОКАТУ  
Куваєв В.М., Іванов Д.О., Політов І.В., Куваєв Я.Г., Карпинський Ю.П. 
 

58 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ТЕРМОЗМІЦНЕННЯ 
АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ  
Куваєв В.М., Карпинський Ю.П., Іванов Д.О., Політов І.В. 
 

59 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ СПЕКТРІВ ДЛЯ СПЕКТРОГРАФА 
СТЕ-1  
Поповченко С.Є, Лютий О.І., Журавльов М.К. 
 

60 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПИЛОПОДАВЛЕННЯ У ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ 
КАНАЛАХ ДИСПЕРГОВАНОЮ ВОДОЮ ЗА ФАКТОРОМ НАДХОДЖЕННЯ 
ГРУБОГО ПИЛУ 
Колесник В.Є., Головіна Л.А., Чеберячко С.І., Чухало М.А. 
 

61 
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ЕКОЛОГІЯ 
  

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ ТА 
КІРЛІАНГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ І 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
Горова А.І., Пісоцька Л.А., Риженко С.А., Клімкіна І.І. 
 

62 
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СИСТЕМА ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ Й УПРАВЛІННЯ ПІДЗЕМНИМ  
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

   Заїка В.Т., д-р техн. наук, проф. 
Розробник: Національний гірничий університет,  
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19,  
тел.: +38 (0562) 46-40-62, факс: (056) 744-62-11 
е-mail: nmu@nmu.org.ua; http://www.nmu.org.ua 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка інтелектуального обладнання для забезпечення 
ефективності електровикористання і надійності функціонування електропостачання  
промислових дільниць та комплексів вугільних шахт. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: інтелектуальне обладнання (далі САУПЕШ) призначено для 

енергетичного контролю та автоматизованого управління і діагностики високовольтного 
комплектного розподільного устаткування (КРУ) систем електропостачання (СПЕП) підземних 
технологічних комплексів вугільних шахт у тому числі небезпечних з вибуху пилу та газу. 
 

КОРОТКИЙ ОПИС: відправною точкою для створення САУПЕШ є те, що теоретичні 
залежності дають велику похибку при визначенні енергетичних параметрів гірничих  машин і 
установок, якщо їх застосовувати без урахування конкретних гірничотехнічних умов, що 
звичайно через трудомісткість і робиться. Тому при енергетичному обстеженні споживання 
гірничих комплексів та установок запропоновано представляти у вигляді регресійних моделей, 
які при експлуатації можливо постійно уточнювати і використовувати для управління 
енергоефективністю за допомогою системи САУПЕШ. „НОУ-ХАУ” при розробці 
інструментальних програм для САУПЕШ є застосування нового методу для вимірювання й 
обчислення енергетичних параметрів електроспоживання гірничих машин і установок, що 
спирається на дискретні обчислювальні моделі, в основі яких лежить поворот векторів напруги і 
струму на будь-який заданий кут програмним способом і який є єдино дієвим в умовах 
обмеження кількості первинних датчиків струму і напруги в існуючому вибухозахищеному 
електромережному обладнанні. Основи метода захищені також авторським свідоцтвом. Ці 
наукові результати дозволили розробити систему, яка має знижене власне енергоспоживання, 
забезпечує потрібну глибину контролю, високу надійність за функціями контролю й управління, 
а також задовільну точність обліку і контролю електроспоживання, що дозволяє організувати 
оперативне управління енергозбереженням на раніше недоступній ділянці гірничого 
виробництва.  

 
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ: у цілому по галузі очікується зниження витрат та втрат 

електроенергії приблизно на 4,5% (300-350 млн. кВт⋅год/рік) і підвищення надійності роботи 
СПЕП за рахунок зниження тривалості перерв електропостачання виробничих дільниць у 
середньому на 50 годин на шахту на рік. Крім всього, за рахунок моніторингу режимів роботи  
устаткування істотно підвищиться безпека праці на всіх дільницях підземного виробництва. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні та за кордоном. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: при експлуатації системи забруднення 

навколишнього середовища не відбувається. 
 
ВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 250 тисяч EURO. Вартість системи залежить від 

складності технологічного комплексу і в середньому становить від 15 до 20 тисяч EURO на 
технологічний комплекс. 

 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізації – 18 міс., окупності –12-15 міс. 
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ЕНЕРГОКОМПЛЕКС 
"ВУГІЛЬНА ШАХТА – ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

      Разумний Ю.Т., д-р техн. наук, проф. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: +38 (0562) 46-40-62, факс: (056) 744-62-11 
е-mail: nmu@nmu.org.ua; http://www.nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: енергозабезпечення вугільних шахт і населених пунктів 

та вирівнювання графіків електричного навантаження енергосистем. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: виробка електричної та теплової енергії на підставі 

когенераційних технологій для споживачів вугільних шахт та населених пунктів. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: виробництво електричної та теплової енергії передбачається на базі 

сучасної теплоелектроцентралі (ТЕЦ) з використанням високоефективного енергетичного 
обладнання, що здатне працювати в маневровому режимі. Проектом передбачені 
установлення на ТЕЦ котлів з циркулюючим киплячим шаром, використання в 
окислювальних процесах витікаючого метановмісного струменя шахтного повітря; метану та 
вугільного пилу, а також можливість опріснення шахтної мінералізованої води з наступною 
хімпідготовкою і передачею її в технологічний цикл ТЕЦ. Потужність такої ТЕЦ залежно від 
потреб може бути від 50 до 150 МВт. Можлива сумарна потужність подібних структур в 
Україні складає 4000 МВт. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: питомі витрати палива не 

повинні перевищувати 200 г.у.п./кВт·год. Собівартість 1 кВт·год. дорівнює 1,6 EURO-цента. 
Зниження питомих витрат палива на діючих теплових електростанціях до 20 г.у.п./кВт·год. 
за рахунок маневреності ТЕЦ. Знижуються витрати на транспорт палива від шахти до 
електричної станції та втрати електроенергії, що передається від електростанції до шахти. 
При аваріях в енергосистемі така ТЕЦ забезпечує електропостачання електроприймачів 
аварійної та технологічної броні вугільних шахт, що надзвичайно важливо для потенційно 
небезпечних виробництв. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: значно поліпшується за 

рахунок зниження викидів в атмосферу вугільного пилу, метану та мінералізації шахтної 
води. Це здійснюється за умов, при яких негативний вплив на навколишнє середовище 
виробничих процесів на шахті та електростанції нейтралізується (взаємокомпенсується) 
завдяки переходу до єдиного для шахти і ТЕЦ замкнутого технологічного циклу. 

 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки робочого проекту комплексу "Шахта – ТЕЦ" – 250 тис. 

EURO; вартість будівництва комплексу дорівнює 1500 EURO/кВт. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізація проекту після закінчення робочого 

проекту складає 5 років. Окупність дорівнює 8,5 років. 
 
 
 
 



 ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕННЯ  

 Інноваційні проекти НГУ, 2007  
 

8

 
 
 
 

 

С
хе
ма

 в
ир
об
ни
цт
ва

 е
ле
кт
ри
чн
ої

 т
а 
те
пл
ов
ої

 е
не
рг
ії 
на

 б
аз
і с
уч
ас
но
ї т
еп
ло
ел
ек
тр
оц
ен
тр
ал
і 



 ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕННЯ  

 Інноваційні проекти НГУ, 2007  
 

9

РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ДЛЯ КАР’ЄРНИХ 
БУРОВИХ ВЕРСТАТІВ ТА ЕКСКАВАТОРІВ 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

    Бешта О.С., д-р техн. наук, проф., 
    Хілов В.С., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.(0562) 47-25-00, факс(056) 744-32-11, 
e-mail: BeshtaA@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: модернізація устаткування і створення нового покоління 

бурових верстатів та екскаваторів. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: підприємства, що займаються видобутком залізної руди 

відкритим способом. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: у комплексі підготовки порід і залізних руд до виймання при 

виробництві відкритих гірничих робіт буріння вибухових свердловин є досить трудомісткою і 
дорогою операцією. До числа основних проблем відкритого способу видобутку залізної руди 
відносяться фізичне і моральне старіння бурового устаткування та екскаваторів. Тому 
модернізація устаткування і створення нового покоління бурових верстатів та екскаваторів є 
важливим науково-технічним завданням, від вирішення якого значною мірою залежить успішне 
функціонування гірничого виробництва країни. Упровадження цифрових систем керування 
двигунами змінного струму на базі керуючих контролерів дозволяє здійснити комплексну 
автоматизацію гірничої машини, що забезпечить буріння та екскавацію за заздалегідь заданою 
програмою, автоматизацію допоміжних операцій, можливість застосування форсованого або 
полегшеного режимів. Комплексна автоматизація бурового верстата сприяє вирішенню завдання 
створення системи оптимізації технологічного процесу керування гірничим підприємством. При 
цьому керуюча машина повинна бути пов’язана з буровим верстатом за каналом зв’язку, на 
кожнім з котрих повинно бути встановлено датчики параметрів буріння.  

За інформацією від датчиків керуюча машина верхнього рівня може розраховувати 
оптимальні параметри режиму буріння і передавати їх на кожний буровий верстат.  

Такий підхід до автоматизації процесу буріння дозволяє вирішити завдання створення 
системи дистанційного керування групою бурових верстатів. Переваги застосування таких 
систем – скорочення обслуговуючого персоналу, поліпшення умов роботи операторів, 
підвищення продуктивності бурових верстатів. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: заощадження коштів на 

ремонті одного екскаватора тільки за рахунок модернізації електрообладнання складає 0,6 млн. 
грн. З кожного екскаватора за рахунок здійсненої модернізації можна отримати річний прибуток 
у розмірі 2,215 млн. грн шляхом зменшення використання електроенергії (0,126 млн. грн), 
збільшення продуктивності (2,06 млн. грн), зниження витрат на ремонт електрообладнання 
(0,014 млн. грн) та ін. За попередніми даними ефект від впровадження одного верстата 
шарошкового буріння нового покоління з удосконаленою системою привода перевищує значення 
400 тис. гривень на рік. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: не впливає на навколишнє 

середовище. 
 
ВАРТІСТЬ: 500 тис. грн 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 1 рік. 
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ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України,  
    Бешта О.С., д-р техн. наук, проф. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19 
тел. (0562) 47-32-09, факс (0562) 47-32-09 
e-mail: BeshtaA@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: оцінка ефективності роботи електроприводів технологічних 

ліній підприємств з видачею експертного висновку про технічний стан устаткування і рекомендацій 
по підвищенню ефективності його роботи. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: проект може бути реалізований в будь-якій сфері промисловості 

України, де використовується автоматизований електропривод. Найбільшого ефекту можливо 
досягти на енергоємних підприємствах (металургійні, машинобудівні). 
 

КОРОТКИЙ ОПИС: для більшості підприємств характерними проблемами є зниження 
ефективності і надійності роботи електроустаткування крупних промислових об’єктів, збільшення 
числа відмов, аварій, скорочення міжремонтного циклу, збільшення витрат електричної енергії.  

Головними причинами цього є: 
• фізичне та моральне старіння технологічного устаткування; 
• фізичне та моральне старіння електротехнічного устаткування; 
• погіршення енергоефективності роботи через ремонти електроустаткування; 
• незадовільна  якість електроремонтів; 
• завищення встановленої потужності електроустаткування, робота в неномінальному режимі; 
• модернізація в більшості випадків  не торкається електроприводів; 
• відсутність відповідної кваліфікації і незацікавленість персоналу в новій техніці. 
Діагностичний комплекс використовує сучасні методи діагностики і забезпечує: 
• збереження даних і результатів проведених діагностичних робіт по кожному об'єкту; 
• збереження детальної інформації про проведені ремонтні роботи; 
• збереження історії інцидентів і відхилень від заданих режимів роботи; 
• безперервний аудит споживання електроенергії; 
• контроль поточного стану ізоляції електричних машин; 
• попередження аварій, планування ремонтів, локалізація аварій. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: наукові підходи діагностики 
і моніторингу стану електромеханічних систем. 
Методи енергозбереження засобами регульованого 
електроприводу. Практичні засоби діагностики і 
енергозбереження. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є 

патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ: не впливає на навколишнє 
середовище. 

 
ВАРТІСТЬ: залежить від обсягу робіт. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: залежить від обсягу робіт. 

Блок 
вводу/віводу 

Ток. 

Напр. 

Ток. 

Ток. 

Напр. 

Універсальний 
блок датчиків 

Привод 

Блок випробувань ізоляції 
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ УПРАВЛІННЯ ЗАМКНУТИМИ ЦИКЛАМИ МОКРОГО 
КУЛЬОВОГО ЗДРІБНЮВАННЯ 

 
Автори: Куваєв Г.М., канд. техн. наук, 

   Куваєв Я.Г, ст. наук. співроб. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАННІСТЬ ПРОЕКТУ: зменшення до мінімуму питомих затрат 

електроенергії на виробництво здрібненої руди заданого гранулометричного складу. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: секції збагачення руди гірничозбагачувальних комбінатів, 

на яких застосовуються замкнуті цикли мокрого кульового здрібнювання. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: економічний ефект досягається за рахунок підвищення точності й 

оперативності визначення виробничої потужності замкнутого циклу мокрого кульового 
здрібнювання по вихідній руді для заданих технологічних параметрів з гарантованим 
виключенням перевантаження млина рудою. 

На відміну від аналогічних розробок система не потребує довгого терміна адаптації до 
особливостей технологічного процесу для встановлення зв'язків між оптимальною 
виробничою потужністю замкнутого циклу здрібнювання по вихідній руді та іншими 
технологічними параметрами процесу здрібнювання. Це досягнуто завдяки тому, що вдалося 
пов'язати процеси, які відбуваються в агрегаті здрібнювання, з параметрами, виміряння яких 
не викликає труднощів (витрати води, руди і потужності, яка відбирається з мережі 
електродвигунами). 

Автоматична система енергозберігаючого управління процесом здрібнювання може 
розглядатись як ядро АСУ ТП збагачувальної фабрики, призначеної для вирішення завдань 
управління якістю концентрату, які забезпечують мінімум затрат в конкретній виробничій 
ситуації. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: за даними попередніх 

прорахунків зменшуються від 3 до 7% питомі витрати електроенергії на 1 тонну 
переробленої руди. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЕ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: немає. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість досліджень, розробки робочого проекту та впровадження 

експериментального зразка системи управління на одній збагачувальній секції складає 720 
тис. грн. 

 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації 1.5 року, термін окупності 

від 0.5 до 1 року в залежності від питомих витрат електроенергії, що має місце на об'єкті 
автоматизації до впровадження системи. 
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД  
З ЄМНІСНИМИ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ 

 
Автори: Шкрабець Ф.П., д-р техн. наук, проф., 

    Колб А.А., канд. техн. наук, доц.  
Розробник: Національний гірничий університет 
Україна,49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 370-13-92, факс: 370-13-92,  
e-mail: shkrabetsF@nmu.org.ua  

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка енергозберігаючого електропривода з 

ємнісними накопичувачами енергії. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: регульовані електроприводи постійного і змінного струму 

на основі АИН із ШИМ.  
 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблена система групового живлення електроприводів від 

спільних шин постійного струму, що дозволяє здійснювати роздільне й незалежне керування 
координатами електропривода й якістю електроенергії в мережах з потужним нелінійним 
реактивним навантаженням. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: значна економія 

електроенергії (до 50%) у приводах з напруженими динамічними режимами й більшими 
інерційними масами. Практично повна компенсація неактивних складових потужності в 
мережі. 

 
РІВЕНЬ ПИТОМОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: для керування якістю 

електроенергії використовується енергія, акумульована ємнісним накопичувачем у 
гальмових режимах роботи електроприводів. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: відсутній вплив розробленої системи 

на довкілля. 
 
ВАРТІСТЬ: 160 тис. грн.  
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від впровадження у виробництво. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 

 



 ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕННЯ  

 Інноваційні проекти НГУ, 2007  
 

13

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІН СКЛАДОВИХ ВТРАТ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  В  ЕЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 
Автори: Шкрабець Ф.П., д-р техн. наук, проф.,  

      Ципленков Д.В., канд. техн. наук, доц., 
      Куваєв Ю.В., канд. техн. наук, доц., 
      Остапчук О.В., Красовський П.Ю. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 370-13-92, факс: 370-13-92, 
e-mail: shkrabetsF@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: зменшення втрат електричної енергії та уточнення їх 

розрахунку і виміру за рахунок дослідження причини, характеру та динаміки змін в часі 
параметрів і властивостей основних елементів систем електропостачання за період 
експлуатації. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: системи електропостачання. Зниження рівня втрат 

електроенергії є складовою частиною більш загального завдання зменшення 
енергоспоживання й ефективного використання енергетичних ресурсів на основі оптимізації 
балансів споживання і вироблення електричної енергії.  

 
КОРОТКИЙ ОПИС: в даний час велика увага приділяється зниженню втрат електричної 

енергії на базі розробки більш точних методів визначення втрат енергії у всіх елементах 
систем електропостачання. Спостерігається значне перевищення реальних втрат 
електроенергії при передачі ії порівняно з нормативним. Це зумовлено тим, що при 
експлуатації систем електропостачання технічний стан її елементів погіршується через їх 
знос та старіння внаслідок впливу факторів середовища (кліматичних, механічних, 
режимних, електромагнітних та ін.), що у багатьох випадках не тільки знижує їхню 
надійність, але викликає додаткові втрати електричної енергії. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: розробка методики 

розрахунку технічних втрат в основних елементах систем електропостачання, що враховує 
умови і термін експлуатації; рекомендацій по зменшенню впливу цих факторів на втрати 
електроенергії та в підсумку забезпечення енергозберігаючих технологій транспортування 
електроенергії по електричним мережам; пристроїв контролю роботи індукційних засобів 
обліку електроенергії та охоронної сигналізації знеструмлених ЛЕП. 

 
РІВЕНЬ ПИТОМОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: зменшення втрат електроенергії при 

її транспортуванні та розподілі. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: результати роботи на навколишнє 

середовище не впливають. 
 
ВАРТІСТЬ: 200 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від впровадження у виробництво. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ 
СУШІННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Автори: Франчук В.П., д-р техн. наук, проф.,  

       Федоскін В.О., канд. техн. наук, проф., 
    Плахотнік В.В., канд. техн. наук, доц., 
    Кузнєцов В.Г., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: : nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка технологічної схеми та устаткування під 

необхідні параметри сушіння сипучих матеріалів. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: сушіння сипучих матеріалів у гірничій, хімічній, 

будівельній, галузях промисловості та сільськогосподарської продукції. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: вібросушильна установка містить у собі вібраційний конвеєр 

спеціальної конструкції, теплогенератор, циклони, фільтри, вентилятори, шлюзові 
живильники. Призначений для сушіння вологий матеріал через шлюзовий живильник 
надходить у вібраційний конвеєр і транспортується  по перфорованій робочій поверхні. У 
процесі транспортування матеріалу через нього продувається теплоносій, що надходить у 
віброконвеєр від теплогенератора. Можливе застосування газового й рідкопаливного 
теплогенератора. Відпрацьований теплоносій очищається від пилу й викидається в 
атмосферу. Висушений матеріал подається на подальшу переробку (здрібнювання, 
змішування, фасовка й т.п.). Експериментальний зразок вібросушильної установки був 
використаний на Новгород-Сіверському заводі будівельних матеріалів при сушінні крейди. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: продуктивність 

установки – до 5 т/г по вихідному живленню, вихідна вологість матеріалу – до 25%, 
температура теплоносія – до 4000С, довжина віброконвеєра – до 6000 мм, витрата газу на 1 кг 
випарюваної вологи – 0,04 м3. 

 
РІВЕНЬ ПИТОМОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: установлена потужність двигунів – 

30 кВт. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: розроблене обладнання 

забезпечує виконання відповідних екологічних норм на експлуатацію промислових 
установок. 

 
ВАРТІСТЬ: 300 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від попиту на продукцію. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ  
ВІДХОДІВ КАБЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Автори: Франчук В.П., д-р техн. наук, проф.,  

       Федоскін В.О., канд. техн. наук, доц., 
       Плахотнік В.В., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка малогабаритної технологічної лінії для 
переробки відходів кабельного виробництва. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: відділення мідної або алюмінієвої струмонесучої жили від 

ізоляційного покриття кабелю та провідників струму, переробка зношеного кабелю 
підприємств (шахт, кар'єрів, металургійних заводів, залізничного транспорту та ін.). 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: установка містить у собі гільйотину, охолоджувальну камеру, 

вібраційну щокову дробарку, віброгрохот. Матеріал, що переробляється, надходить в 
охолоджувальну камеру, де в рідкому азоті прохолоджується до температури охрупчування 
та подається у вібраційну щокову дробарку. Під дією високочастотного ударного 
навантаження здійснюється знімання ізоляційного покриття з наступним відділенням його на 
віброгрохоті від струмонесучої жили. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: продуктивність установки 

– до 1000 т/год по вихідному живленню, засміченість мідного лома – 0,1-0,4%, засміченість 
ПВХ – 0%, витрата рідкого азоту – 0,5 т на 1т готового продукту, займана площа – 100 м2. 

 
РІВЕНЬ ПИТОМОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: установлена потужність двигунів – 

16 кВт. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: розроблене обладнання 

забезпечує виконання відповідних екологічних норм на експлуатацію промислових 
установок. 

 
ВАРТІСТЬ: 300 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від попиту на продукцію. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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КОМБІНОВАНА СИСТЕМА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

     Разумний Ю.Т., д-р техн. наук, проф., 
    Рухлов А.В., канд. техн. наук, доц. 

Розробники: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: 8 (0562) 46-40-62, факс: (056) 744-62-11; 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: підвищення енергоефективності використання палива при 

виробленні електроенергії. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: децентралізоване вироблення та споживання електроенергії на 

енергоємних підприємствах гірничо-металургійного комплексу в години пікових і напівпікових 
навантажень в централізованій енергосистемі. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: у централізованій енергосистемі питома витрата умовного палива на 

виробництво 1 кВт·год. у середньому для ТЕС України складає 382 г.у.п., а при пікових 
навантаженнях сягає 500-600 г.у.п. Низька енергоефективність використання палива при виробленні 
електроенергії пояснюється низьким ККД ТЕС, що складає від 0,31 до 0,34, низькою якістю 
вугільного палива, дефіцитом маневрених потужностей понад 4000 МВт. Реально підвищити ККД 
діючих ТЕС України до значень 0,4-0,5 не уявляється можливим.  

Проектом передбачається підвищення енергоефективності використання палива шляхом його 
економії на діючих ТЕС централізованої енергосистеми та створення умов стійкої та ефективної 
роботи АЕС за рахунок споруди електричних станцій (ЕС) на енергоємних підприємствах з 
одночасним переходом їх на диференціальний тариф. У першу чергу споруда ЕС передбачається на 
крупних підприємствах гірничо-металургійного комплексу, де споживана електрична потужність 
складає понад 100 МВт. При цьому передбачається спорудження сучасних ЕС, ефективно 
працюючих в маневреному режимі, з високим значенням ККД (не менш 45%) та віднести їх до 
децентралізованих систем. 

Комбінована система електропостачання підприємства являє собою централізовану та 
децентралізовану системи, ефективна робота яких забезпечується вибором протягом доби кращих 
реалізацій для отримання більшого прибутку як у підприємства, так і в централізованій енергосистемі 
за рахунок економії більших обсягів палива.  

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: при мінімальному значенні 

ККД ЕС 40% та вартості палива 95 $/т.у.п. питома витрата умовного палива не повинен 
перевищувати 300 г.у.п./кВт·год; собівартість 1 кВт·год не більш 3,5 цента. Зниження питомої 
витрати на діючих ТЕС до 100 г.у.п./кВт·год за рахунок підвищеного ККД та маневреності ЕС. 
Знижуються втрати електроенергії на ділянці мережі ТЕС енергосистемі до підприємства. При 
аваріях в енергосистемі ЕС забезпечує електропостачання аварійної та технологічної броні 
підприємства. В розрахунку ЕС потужністю 100 МВт та виробленні електроенергії 600 млн. 
кВт·год/рік прибуток у підприємства складе 19,6 млн. $/рік та економія палива 61 тис. т.у.п. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: поліпшується за рахунок 

зниження викидів в атмосферу за умов зменшення витрат палива. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки робочого проекту ЕС потужністю 100 МВт складає 500 тис. $; 

вартість будівництва комплексу дорівнює 1400 $/кВт. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізація проекту після закінчення робочого 

проекту складає 5 років. Окупність дорівнює 7 рокам. 
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СИТУАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРШОЇ СТАДІЇ 
ПОДРІБНЕННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОМУ РЕЖИМІ 

 
Автори: Куваєв Г.М., канд. техн. наук, доц., 

       Куваєв Я.Г., ст. наук. співроб., 
       Іванов Д.О., ст. наук. співроб., 

       Карпинский Ю.П., пров. наук. співроб., 
   Політов І.В. ст. наук співроб. 

Розробники: Національний гірничий університет, 
Науково-технічний центр автоматизації виробничих 
процесів гірничого і металургійного виробництва 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: скорочення питомих витрат електроенергії на процес 

подрібнення. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: кульові млини, що працюють в замкненому циклі зi 

спіральним класифікатором. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: система забезпечує енергозберігаючий режим роботи об'єкта 

управління та його визначення для поточної сукупності значень технологічних змінних в 
автоматичному режимі. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: знижує питомі витрати 

електроенергії на процес подрібнення на 5 -10%. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: негативний вплив 

відсутній. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки системи її обладнання та пусконалагоджувальних робіт 

складає від 500 тис. грн. до 1,5 млн. грн, в залежності від об'єкта впровадження. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: Термін реалізації – 1-1,5 роки. Термін 

окупності – до 2 років. 
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СИСТЕМА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИДОБУВАННЯ, ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

У БУДІВНИЦТВІ НОВИХ ДЕКОРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Автори: Хоменко О.Є. канд. техн. наук, доц., 
    Шевченко С.В. канд. геолого-економ. наук, доц., 

       Нетеча М.В., провідний інженер  
Розробник: Національний гірничий університет,  
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. 
Телефон: +38(056)7446214; Факс: +38(0562)473209. 
Telex: 143457 AGAT SU.  
e-mail: nmu@nmu.org.ua; homenkoO@nmu.org.ua  
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та апробація технологій видобування, обробки 
та використання криворізьких джеспілітів у інноваційних проектах будівництва. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: гірничі підприємства з підземним видобуванням рудних 

корисних копалин, каменеобробна і будівельна промисловості. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: одним із унікальних декоративних корисних копалин, що доцільно 

використовувати у будівництві, є Криворізькі джеспіліти. Вони володіють найкращими в 
Україні художньо-декоративними, ресурсозберігаючими та конкурентоспроможними 
властивостями. Доцільне об’єднання технологій видобування, обробки й використання 
джеспілітів у будівництві в систему ресурсозберігаючих технологій.  

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Річні економічні 

ефекти при видобуванні блоків джеспіліту розміром 1,5×1,5×1,5 м в обсязі 12,8 тис. шт. на 
рік дорівнює близько 21 млн. EURO, при безвідходній обробці джеспілітів – 5 тис. EURO на 
рік, при використанні у будівельних проектах – не перевищує 50 тис. EURO на один 
інноваційний проект. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: знижається за рахунок 

комплексного надрокористування, техногенного навантаження на промислові регіони та 
підвищення безвідходності виробництва. 

 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки системи технологій для умов замовника – 50 тис. EURO. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: при одночасному впровадженні систем 

технологій у обсяг роботи однієї шахти з закупівлею необхідного каменеобробного 
устаткування окупність здійсниться за один календарний рік. 

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НАНОСТРУКТУРУВАННЯ  
ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ НА  

ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМОДИФІКАТОРІВ ТЕРТЯ  
НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ ТРИБОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРУ 

 
Автори: Дідик Р.П., д-р техн. наук, проф., 

    Лісняк О.Г., канд. техн. наук, доц., 
    Грязнова Л.В., канд. техн. наук, доц., 
    Безрукава В.А. асистент 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.(0562) 47-14-43, факс(056) 744-32-11, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка нового напряму в трибології та 

геотрибоенегетиці. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: машинобудування. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: дослідження механізму механохімічного впливу на мікрорельєф та 

структуру робочої поверхні деталей машин та механізмів модифікаторів тертя (ГМТ), які 
являють собою комплекс подрібнених природних матеріалів, що містять мінерали 
ультраосновних порід. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: використання ГМТ та 

формування наноструктури робочої поверхні дозволяє значно скоротити витрати, що 
пов’язані з ремонтом машин та обладнання, знизити енергоспоживання та збільшити 
життєвий цикл машин і механізмів в 10 та більше раз. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: технологія, що 

розробляється, не є небезпечною для навколишнього середовища. 
 
ВАРТІСТЬ: 1,5 млн. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: термін реалізації – 2 роки; окупності – 2 роки після 

впровадження результатів у промисловість. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА КОМБІНОВАНИХ  
МЕТОДІВ ІМПУЛЬСНИХ ІНТЕНСИВНИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ТА  

ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ СТАЛЕЙ ТА  
СПЛАВІВ З УНІКАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 
Автори: Дідик Р.П., д-р техн. наук, проф., 

       Лісняк О.Г., канд. техн. наук, доц., 
       Грязнова Л.В., канд. техн. наук, доц.,  
      Безрукава В.А. асистент 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19,  
тел.(0562) 47-14-43, факс(056) 744-32-11, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: отримання сталей та сплавів з унікальним поєднанням 

особливо високої міцності та високої пластичності. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: гірничо-металургійне обладнання, ракетно-космічна галузь, 

прецизійні пристрої та устаткування. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: технологія отримання структур нанокристалічного розміру в 

конструкційних сталях та сплавах в умовах дії високих градієнтів тиску та температур. 
 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: отримання 
конструкційних матеріалів з новим рівнем фізико-механічних властивостей, що призводить 
до різкого зниження металоємності та підвищенню надійності машин і обладнання. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: технологія, що 

розробляється, не є небезпечною для навколишнього середовища. 
 
ВАРТІСТЬ: 1,8 млн. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: Термін реалізації – 2 роки; окупності – 2 роки після 

впровадження результатів у промисловість. 
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СТВОРЕННЯ  ВИРОБНИЦТВА  МОДИФІКОВАНИХ   
ВУГЛЕВОДНЕВИХ  ПРОДУКТІВ  З  НИЗЬКОСОРТНОГО  ВУГІЛЛЯ  

 
Автор: Соболєв В.В., д-р техн. наук, проф. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.(0562) 45-85-04, факс(056) 744-32-11, 
e-mail: valeriysobolev@rambler.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: проектування, виготовлення, будівництво і запуск виробництва 

цінних продуктів для енергетики й нафтохімії та ін. з використанням методів гідрогенізації 
органічної маси вугілля. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: дане виробництво призначене для переробки бурого вугілля, а при 

відповідних змінах може бути використано й для низькосортного кам'яного вугілля. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: це виробництво скороченого технологічного циклу найбільш придатне для 

переробки бурого вугілля. Продуктом його є модифіковане вугілля з підвищеною теплотою згоряння 
(до 6000 ккал/кг), з мінімальним вмістом вологи, азотистих і сірчаних з'єднань, тобто калорійний, 
екологічно чистий продукт для ТЕЦ, котелень, газифікації. 

Принципова  блок-схема  виробництва  
(модуль  3  – стадійний)  

Стадія 1: 
1 – блок модифікації вихідного продукту; 
2 – евакуатор продуктів модифікації вихідних продуктів; 
Стадія 2 (проміжна): 
3 – блок первинної гідрогенізації; 
4 – евакуатор продуктів першого ступеня гідрогенізації; 
Стадія 3: 
5 – блок вторинної гідрогенізації; 
6 – селективний блок з вузлом повернення частини кінцевих продуктів гідрогенізації; 
7 – продуктопровід 
 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Обсяг випуску продукції     35 тис. т/рік 
Обсяг надходжень від продажів    7 млн. грн/рік (по 200 грн/т). 
Виробничі витрати    4 млн. 200 тис. грн/рік. 
Балансовий прибуток     2 млн. 800 тис. грн/рік. 
Чистий прибуток     1 млн. 960 тис. грн/рік. 
Рентабельність виробництва   48%. 
Капітальні витрати    6 млн. грн. 
Термін окупності     3 роки. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентноздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: зменшує вплив виробництва на 

навколишнє середовище. 
 
ВАРТІСТЬ: 6 млн. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 5 років. 
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ОБРОБКА ЗАЛІЗНОЇ РУДИ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ 
В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЯХ ЗБАГАЧЕННЯ 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

  Випанасенко С.І., д-р техн. наук, проф. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса 19, 
тел.: 8(0562) 47-39-95, факс: 8(0562) 45-99-25, 
e-mail: cee-nemoga@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: зменшення витрат електричної енергії в 

технологічних лініях збагачення залізної руди, підвищення якості залізорудного 
концентрату. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: технологічні лінії збагачення магнетитових залізних руд: 

стадії подрібнення, магнітної сепарації, флотації. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: в результаті обробки в магнітному полі залізної 

руди, що підлягає подрібненню, в кусках гірської породи виникає магнітострикція, яка 
супроводжується розповсюдженням в породі пружних механічних коливань. Це призводить 
до знеміцнення руди, і наступний процес її подрібнення здійснюється з меншими витратами 
енергії. 

Крім того, ефективність процесів подрібнення, магнітної сепарації, флотації значною 
мірою залежать від ступеня залишкового намагнічування мінералів. Реалізація необхідного 
ступеня намагнічування на кожній стадії процесу збагачення дозволяє покращити 
характеристики існуючого обладнання, знизити на цій основі витрати електричної енергії, 
підвищити кількість заліза в концентраті. 

Розроблена установка для обробки залізної руди в магнітному полі. Вона дозволяє 
реалізувати магнітострикційний ефект та забезпечує регулювання ступеня залишкового 
намагнічування у широких межах, включаючи розмагнічування мінералу. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ: 
− витрати  електроенергії  на  обробку  залізної  руди  в  магнітному  полі  –  близько  

0,1 кВт·год/т; 
− економія електроенергії завдяки обробці – близько 1 кВт·год /т руди; 
− збільшення вмісту заліза в концентраті – близько 1 %. 
При добовій продуктивності збагачувальної фабрики в десятки тисяч тонн, річна 

економія електроенергії складає десятки млн. кВт·год. Підвищення вмісту заліза в 
концентраті сприяє зниженню витрат енергії у металургійній промисловості. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: вплив на довкілля зменшується 

завдяки зменшенню обсягів виробництва електричної енергії тепловими електростанціями. 
 
ВАРТІСТЬ РОЗРОБКИ: 200 000 EURO. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ. 
Термін реалізації – 1 рік. Термін окупності – близько одного року. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАНУ  
ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

  Разумний Ю.Т., д-р техн. наук, проф. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: +38 (0562) 46-40-62, факс: (056) 744-62-11 
е-mail: nmu@nmu.org.ua; http://www.nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка технології використання метану вугільних 

шахт, викиди якого в атмосферу складають до 3 млрд. м3/рік. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: використання викидного вуглеводневого газу супутнього 

видобутку вугілля як палива для вироблення електричної та теплової енергії. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: виробництво електричної та теплової енергії здійснюється на базі 

зарубіжних газо-поршневих машин. Потужність енергетичної машини складає від 500 до 
2000 кВт. Залежно від об'єму метану та його концентрації можливо споруджувати значні 
щодо  потужності  енергоустановки.  Так,  наприклад,  на вугільній  шахті  ім.  Засядько  
(м. Донецьк) планується розташування більш 20-ти таких машин. До складу енергетичного 
обладнання відносяться системи видобутку, збору та підготовки метану до його 
використання. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: собівартість видобутку 

метану, з урахуванням віднесення частки затрат на безпеку видобутку вугілля, не перевищує 
20 EURO за 1000 м3. Собівартість 1 кВт·год дорівнює 0,8 EURO. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: зниження викидів метану 

в атмосферу. Значний вміст у метані водню при його спаленні виділяє незначну кількість 
СО2. 

 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки робочого проекту на установку потужністю 1000 кВт – 

100 тис. EURO; вартість спорудження дорівнює 1000 EURO/кВт. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізація після закінчення робочого проекту 

складає 2,5 роки. Окупність не перевищує 3 років. 
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МЛИНИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПРИМУСОВОГО 
ПОДРІБНЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

   Кириченко В.І., д-р техн. наук, проф., 
     Кириченко В.В., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет,  
Україна, 49005, Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19. 
тел.: +38(056) 7446219, +38(0562) 464062;  
Факс: +38(056) 744211, +38(0562)470835. 
е-mail: nmu@nmu.org.ua; http://www.nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та промислове впровадження нового типу 

млинів примусового самоподрібнювання з підвищеною економією енергетичних та 
матеріальних витрат.  

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: чорна та кольорова металургія, будівельна промисловість, 

електроенергетика, отримання вугільного пилу, матеріалів підвищеної білизни, лещадності і 
дисперсності, в хімічна та інші галузі. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: барабанний млин з надкритичною частотою обертання, у якого 

роздавлювання і стирання сировини завдяки примусовій сегрегації здійснюється в її 
внутрішніх прошарках при одночасному підвищенні питомої продуктивності у декілька 
разів. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: у нових млинів питома 

витрата енергії менша на 10…30% і більше, а економія футерівок – до 50…75%, причому 
при подрібненні кускових матеріалів використання куль виключається. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: за рахунок вилучення куль 

та зменшення розмірів і маси млинів знижується рівень шумів та вібрацій. 
 
ВАРТІСТЬ: розробка технічних вимог і технічного завдання на виготовлення млина для 

умов замовника – 100 тис. EURO, робочої документації та виготовлення – за угодою.  
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: використання для потреб залізорудного 

комбінату замість традиційного кульового потужністю 2500 кВт одного млина нового типу 
забезпечує отримання річного економічного ефекту 0,7 млн EVRО при терміні окупності до 
1,5 року. 

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. Потреба України в нових 

млинах – до 250 одиниць при річній поставці 35 шт. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА 
З ВІДХОДІВ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ І ВУГЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ, ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Автори: Пілов П.І., д-р техн. наук, проф.,  
      Бондаренко В.І., д-р техн. наук, проф., 
      Мальченко В. І., наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: vdomna @ozon.biz.ua. 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: введення в сировинну базу України твердого палива 

такого ресурсу як забалансові відходи вуглезбагачення, накопичені у великій кількості за останні 
декілька десятиріч в шламових відстійниках и мулонакопичувачах вуглезбагачувальних фабрик. 
Забезпечення населення дешевим побутовим паливом, створення нових робочих місць. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 
- обігрівання приміщень печами побутового призначення;  
- спалювання в котельних місцевого значення;  
- використовування в сушильних печах; 
- опалення поїздів на залізниці; 
- опалення оранжерей і теплиць;  
- спалювання в ковальських горнах; 
- використовування на теплових електростанціях. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: на вуглезбагачувальних фабриках України на теперішній час 

розташовано 196 шламових відстійників і мулонакопичувачів, в яких зосереджено близько 115,9 
млн. т шламових продуктів, у тому числі 51 млн. т забалансових шламів зольністю 45-60%. 

Із вищевикладеного можна зробити висновок, що одним із можливих напрямів комплексної 
переробки і використання ресурсів забалансового кам'яновугільного палива, може бути їх 
згрудкування при низьких температурах і тисках без попереднього збагачення з використанням 
низькозольного бурого вугілля як в'яжучого і різноманітних домішок, які дозволяють 
інтенсифікувати процес отримання згрудкованого палива. 

Проведений у роботі комплекс досліджень технології згрудкування кам'яновугільних шламів 
з використанням як в'яжучого бурого вугілля дозволяє зробити такі висновки: 

- існуючі до цього часу в вітчизняній та закордонній практиці технології переробки 
вугільних шламів є достатньо ефективними, однак потребують великих затрат на зневоднення 
продуктів збагачення. Крім того, в нашій країні має місце дефіцит дешевого і технологічно 
ефективного обладнання для гравітаційної переробки техногенних родовищ, які з'явились в 
процесі виробничої діяльності вуглезбагачувальних фабрик; 

- одним із перспективних напрямів підвищення споживацьких, з точки зору використання 
як енергетичного палива, властивостей кам'яновугільних шламів може бути їх згрудкування 
разом із бурим вугіллям, яке має більш низьку зольність з домішкою в'яжучих, які будуть 
сприяти виникненню структурованої та достатньо міцної системи; 

- серед найбільш перспективних домішок-в'яжучих можливо використовування 
портландцементу або рідкого скла, при цьому згрудковане паливо буде характеризуватися і 
підвищеною водостійкістю. 

Технологія згрудкування може бути реалізована в механізмі типу шнекового преса. 
Було спроектовано і виготовлено ряд установок для згрудкування палива ХОТ-3, ХОТ-31, 

ХОТ-31м.  
Установки типу ХОТ є основою технологічних ліній для виготовлення композиційного 

палива з відходів вугільних і вуглезбагачувальних підприємств. 
 
ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗГРУДКОВАНОГО ПАЛИВА 

СКЛАДАЄТЬСЯ З: складу первинної сировини, бункерів та конвеєрних ліній, дозаторів 
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матеріалу та в’яжучої речовини, шнекового пресу “ХОТ-31” конвеєра готової продукції, 
сушильної камери, охолоджувального конвеєра, складу готової продукції. 

Сутність технології холодного згрудкування кам'яновугільних шламів полягає в тому, що їх у 
стані природної вологості шихтують з бурим вугіллям в суміші з домішками в'яжучими 
(негашене вапно, рідке скло, портландцемент, будівельний гіпс) внаслідок чого виникає 
пластична тістоподібна речовина, яка з часом стає твердою, за рахунок процесів структурування, 
що виникають як в бурому вугіллі, так і домішках в'яжучих. Надання певної форми твердіючій 
масі відбувається в процесі її формування при дії невеликого тиску. При цьому отримують 
згрудкований продукт, форма і розмір якого залежить від вимог споживача і необхідності 
забезпечення необхідної механічної міцності. 

 
УСТАНОВКА ДЛЯ ЗГРУДКУВАННЯ 

ВІДХОДІВ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  “ХОТ-31М” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Прес шнековий ХОТ-31м 
Продуктивність, кг/год                                   5000 
Діаметр брикету, мм                            18-30 
Маса брикету, кг                                      0.04-0.08 
Потужність електродвигуна, кВт                       45 
Габаритні розміри не більш, мм    
■ довжина                                                          4225 
■ ширина                                                            1990 
■ висота                                                              1485 
Маса, кг                                                    3400 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: Установка ХОТ-31м 

спроектована в відповідності з вимогами системи. ГОСТ Охорона природи (ГОСТ17.1.1.01-77 –
ГОСТ17.8.1.02.88). Технологічне обладнання не привносить додаткове навантаження на 
навколишнє природне середовище. Робота технологічної лінії сприяє утилізації промислових 
відходів. 

 
ВАРТІСТЬ: установка ХОТ-31м – 200 тис.грн. Технологічна лінія – 1600-2600 тис. грн 

залежно від комплектації. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: розрахунковий термін окупності проекту складає 

1,8 – 2,1 року. 
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СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ЛЬОДОМ 
НА МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ 

 
Автори: Шкрабець Ф.П., д-р техн. наук, проф., 

       Лапицький В.М., д-р техн. наук, проф., 
       Рудченко А.Г., наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел. (056) 744-61-93, факс: (056) 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: забезпечення міського електротранспорту 

електроенергією при несприятливих метеорологічних умовах. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: система може використовуватися в мережі міського 

електротранспорту, в лініях електропостачання, зв’язку тощо. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: в основу роботи системи покладено наступне фізичне явище – 

якщо металевий предмет розміщується в змінному електромагнітному полі, то в ньому 
наводяться вихрові струми. Це в свою чергу призводить до нагрівання поверхні металевого 
предмета (наприклад, проводу контактної мережі міського електротранспорту) до 
температури вищої за температуру атмосферного повітря. 

До складу системи входять: індуктор, блок резонансу напруги, блок керування, генератор 
частоти, підсилювач потужності та датчик температури. 

Використовувати систему можна як профілактичний засіб, так і в аварійних умовах. 
Рівень питомого енергоспоживання: енергоспоживання залежить від багатьох умов, 

зокрема, від метеорологічних умов (температури навколишнього атмосферного повітря, 
швидкості вітру, вологості повітря тощо), діаметра проводу контактної мережі міського 
електротранспорту, швидкості транспортного засобу, товщини льоду тощо. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: дозволяє скоротити час 

на боротьбу з обледенінням проводів контактної мережі та зменшити трудові й енергетичні 
затрати, має соціально-екологічний напрям. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-НОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: змінне електромагнітне 

поле, що виникає навколо проводу контактної мережі не перевищує санітарно-гігієнічні 
норми та не впливає негативно на здоров’я населення. 

 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн.  
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: один рік. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ 
ІЗ ВНУТРІШНІМ ВІДВАЛОУТВОРЕННЯМ ПРИ РОЗРОБЦІ 

ГРАНІТНИХ РОДОВИЩ ПРИДНІПРОВ’Я 
 

Автор: Симоненко В.І., д-р техн. наук, проф.  
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка нової технології видобутку нерудних 

корисних копалин для будівельних матеріалів (гранітних та ін. родовищ) відкритим 
способом із внутрішнім відвалоутворенням. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: гірничовидобувні підприємства Придніпров’я, що 

розробляють родовища гранітів і інших кристалічних корисних копалин. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: розробляється нова технологія, яка реалізується шляхом 

тимчасового розміщення порід розкриву на неугіддях (їх рекультивація), на площах 
гірського відводу та постійних відвалах у виробленому просторі. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  родовища потужністю 

100-2000 тис.м3/рік розробляються на глибину до 130-150 м з внутрішнім відвалоутворенням 
та рекультивацією близько розташованих неугідь, що зменшує площі земельних відводів для 
відвалів на 90-92%. 
 

РІВЕНЬ ПИТОМОГО СПОЖИВАННЯ: енергетична ємність видобутку 1 м3 корисної 
копалини зменшується на 15-20% у порівнянні з існуючим споживанням на діючих кар’єрах 
Придніпров’я.   
 

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: зменшується забруднення 

навколишнього середовища від створення відвалів розкривних порід, забезпечується 
локалізація екологічного впливу гірничовидобувного виробництва межами кар’єру з 
дотриманням відповідних норм викидів шкідливих речовин, пилу і газів. 

 
ВАРТІСТЬ: 350 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ:  залежить від календарного плану розробки 

конкретного родовища, початок реалізації не перевищує терміну 3 роки, закінчення – при 
ліквідації підприємства. 

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ 
ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ НА КАР’ЄРАХ 

КМК “КРИВОРІЖСТАЛЬ”, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СТАЛІ 
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

 
Автор: Дриженко А.Ю., д-р техн. наук, проф.  
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка нової технології видобутку рудних корисних 

копалин відкритим способом на кар’єрах Кривбасу. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: гірничовидобувні підприємства Кривбасу, що розробляють 

родовища залізної руди. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: для суттєвого зменшення кількості робочих автосамосвалів та 

відстані перевезення ними гірських порід у кар’єрі потрібно електрифікувати залізницю і 
завести її з більшим ухилом до діючих горизонтів у першу чергу на глибину 250-300 м, а 
потім більше. Реалізація цього можлива завдяки новій технології відпрацювання кар’єрів 
крутонахиленими шарами, а також при використанні нових тягових агрегатів. У 
виробленому просторі кар’єру є можливість розміщувати розкривні породи. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: збільшення ухилу з 30-40 

до 60 %. При відпрацюванні кар’єрів крутонахиленими шарами об’єм виймання розкриву на 
кожнім із кар’єрів буде зменшено на 1-2 млн. м3 щорічно. Зменшення поточних об’ємів 
розкриву дає змогу зменшити собівартість виробництва й отримати економію у 6-8 млн. грн 
щорічно. 

 
РІВЕНЬ ПИТОМОГО СПОЖИВАННЯ: напруга номінальна на токоприймачі одного 

тягового агрегату складає 10 кВ.  
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: складування розкриву у виробленому 

просторі діючих кар’єрів запобігає відведенню нових земельних площ для зовнішніх 
відвалів. 

 
ВАРТІСТЬ: 400 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від календарного плану розробки 

залізорудних родовищ. Початок реалізації не перевищує терміну 3 роки. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ПІДТРИМКИ 
ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 
Автори: Шашенко О.М., д-р техн. наук, проф., 

       Гапєєв С.М., канд. техн. наук, доц., 
      Терещук Р.М., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: вибір комплексного способу охорони підготовчих 

виробок, які повторно використовуються, на основі найбільш ефективних заходів щодо 
підвищення стійкості виробок і адаптації їх до конкретних гірничо-геологічних умов 
експлуатації на основі використання сучасних методів комп'ютерного моделювання. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: для охорони та підтримки підготовчих виробок вугільних 

шахт, проведених в неоднорідному породному масиві з породами, що здимаються, для 
підвищення їх стійкості як у зоні впливу очисних робіт, так і поза зоною. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: Для успішного й ефективного вирішення проблеми підземного 

видобутку вугілля необхідна безвідмовна робота вугільних шахт, важливим структурним 
елементом якої є підготовча виробка. Через високий ступінь неоднорідності породного 
масиву, забезпечення тривалого та надійного функціонування підготовчих виробок при 
відносно невисоких витратах на їх спорудження і можливість повторного їх використання 
являє собою складне науково-технічне завдання. 

Існуючі численні способи охорони і підтримки підготовчих виробок в окремих випадках 
дозволяють досягти високих результатів у частині підвищення тривалої їх стійкості в 
конкретних гірничо-геологічних умовах, однак механічне перенесення цих способів на інші 
умови рідко дозволяло досягти позитивного ефекту. Проте, можливий обґрунтований вибір 
технологічних параметрів способу підтримки підготовчих виробок, що представляє комплекс 
найбільш ефективних заходів, адаптованих на основі комп'ютерного моделювання на 
конкретні гірничо-геологічні умови експлуатації. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: підвищення стійкості 

підготовчих виробок, зниження собівартість видобутку корисних копалин, поліпшення 
техніки безпеки ведення очисних робіт. Очікуваний економічний ефект складе 25-30 тис. грн 
на 1000 п.м. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: зменшення обсягу пустих 

порід, що йдуть у відвал. 
 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн (19,8 тис. дол. США). 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: 2 роки. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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РОЗРОБКА ПРОГНОЗУ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНОГО  
ПОРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВКОЛО ВИРОБОК ТА ПОРОДНИХ  

ВІДСЛОНЕНЬ НА ОСНОВІ АКУСТИЧНОГО ЗОНДУВАННЯ 
 

Автори: Шашенко О.М., д-р техн. наук, проф., 
      Масленніков Є.В., канд. техн. наук, мол. наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: оцінка напруженого стану масиву гірських порід 
навколо виробки, а також прогноз тривалої стійкості закріпленого порідного масиву основан 
на змінах параметрів акустичного сигналу, що генерується працюючими механізмами та їх 
залежності від напружено-деформованого стану структурно-неоднорідного породного 
масиву, яке регулюється технологічними параметрами засобів та способів підтримки 
підземних виробок та породних відслонень. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: інститути проектування шахт, виробничі об'єднання з 

видобутку корисних копалин, у тому числі підземним способом. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: в умовах підвищення глибини розробки родовищ корисних копалин 

та ускладнення гірничо-геологічних умов експлуатації гірничовидобувних підприємств 
значно погіршилися техніко-економічні показники виробництва, суттєво підвищилась 
вартість проведення підземних робіт, собівартість корисних копалин. Але, перш за все, дана 
ситуація вплинула на зростання небезпечності підземної праці, кількості аварійних ситуацій, 
розширення небезпечних за проявами гірського тиску зон проведення робіт. 

Обґрунтований вибір технологічних параметрів способів кріплення та забезпечення 
тривалої стійкості породних відслонень на стадії проектування можливий тільки на основі 
встановлення закономірностей формування напружено-деформованого стану породного 
масиву навколо підземних виробок та очисних вибоїв, а також оперативного контролю та 
прогнозу його змін, пов'язаних із проведенням технологічних операцій та застосуванням тих 
чи інших засобів підвищення стійкості. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: зменшення обсягу 

трудомісткої праці з кріплення гірничих виробок, зниження собівартості продукції, 
підвищення безпеки підземної праці гірників, можливість автоматизації комплексів з 
видобутку вугілля. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: зниження вірогідності 

негативних проявів гірського тиску та раптових викидів метану й породи. 
 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн (19,8 тис. дол. США). 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: 2 роки. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 
ПОРОШКІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 
Автори: Франчук В.П., д-р техн. наук, проф.,  

      Анциферов О.В., канд. техн. наук, доц., 
      Свєткіна О.Ю., канд. хім. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14 
e-mail: nmu@nmu.org.ua  
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка вітчизняної технології та обладнання 
виробництва порошків із спеціальними властивостями для підвищення ресурсу інструменту 
та термонавантажених деталей машин. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: порошки із спеціальними властивостями – це порошки, 

здрібнення яких проходить в спеціальних режимах, що викликає процес їх механоактивації. 
Наступне використання активованих порошків поліпшує умови спікання деталей та 
підвищує їх ресурс. Застосовуються у порошковій металургії і хімічній промисловості. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблено кілька конструкцій вертикальних вібраційних млинів. 

У промисловості млини впроваджені на Броварському заводі порошкової металургії 
(Київська обл.). Для виготовлення невеликих партій порошків у Національному гірничому 
університеті є три типи млинів, що використовуються при виконанні госпдоговірних тем. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: підвищення ресурсу 

роботи інструменту на 15-30 %.  
 
РІВЕНЬ ПИТОМОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: млини залежно від типорозміру 

оснащенні електродвигунами потужністю від 1 до 36 кВт. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛІШНЕ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: обладнання і технологія 

забезпечують виконання відповідних екологічних норм на експлуатацію промислових 
установок. Механічне здрібнення – значно екологічно ощадливий спосіб отримання 
порошків у порівнянні з хімічними технологіями. Млин динамічно урівноважений, має 
високий ступінь ізоляції помольної камери від навколишнього середовища. 

 
ВАРТІСТЬ: млини в залежно від типорозміру оцінюються від 25 до 150 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: розраховується окремо у кожному 

конкретному випадку. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗСУВНИХ 
СХИЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУМИННОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ 

 
Автори: Власов С.Ф., д-р техн. наук, проф.,  

     Гуляєва-Максимова Н.О., канд. техн. наук, асист. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, г. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-19 
e-mail:nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка вітчизняної технології підвищення стійкості 

зсувних схилів за допомогою струминного закріплення порід. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: технологія струминного закріплення слабких дисперсних 

порід може застосовуватися у цивільному будівництві. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблена технологія струминного закріплення слабких 

дисперсних порід, яка забезпечує формування порідно-цементних елементів із необхідними 
фізико-механічними властивостями. Ефективність впровадження розробленої технології 
забезпечується конструктивними особливостями порідно-цементних елементів та схемою їх 
розміщення. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНО-МІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: максимальний радіус 

порідно-цементних елементів 0,6 м; витрата цементу на 1 м3  порідно-цементних елементів 
300 кг; максимальна міцність закріплених порід до 10-14 МПа; вартість порідно-цементних 
елементів 200-360 грн/м3. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВАРТІСТЬ: 1400 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від попиту на продукцію. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ЕКОЛОГІЧНО ОЩАДЛИВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИДОБУВАННЯ  
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З НЕГЛИБОКИХ ВОДОЙМИЩ 

 
Автори: Симоненко В.І., д-р техн. наук, проф., 

    Бондаренко А.О., канд. техн. наук, доц., 
    Запара Є.С., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 45-85-00, факс: (0562) 47-45-53, 
e-mail: Bondarenkoa@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка екологічно ощадливої технології видобування 

будівельних матеріалів з підводних та обводнених родовищ. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: на території України, в умовах підводного залягання на 

незначних глибинах розташовані значні поклади пісків, які можуть бути використані в 
будівництві, металургії, при виготовленні будівельних матеріалів та інших галузях 
промисловості. Розробка таких родовищ може бути економічно привабливою при 
застосуванні нової нетрадиційної видобувної техніки та зумовленої нею технології 
видобутку. При підводному видобуванні корисних копалин також гостро постає проблема 
екологічної безпеки виконання робіт. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблена нетрадиційна технологія екологічно ощадливого 

видобування незв’язних пісків з дна неглибоких водоймищ. Мінімізація впливу видобувних 
робіт на навколишнє середовище зумовлена використанням ґрунтозабірного пристрою, 
конструкція якого передбачає видобування ґрунту з-під поверхні дна. Використання такого 
принципу розробки дозволяє підвищити продуктивність видобування грунту, за рахунок 
збільшення концентрації водогрунтової суміші, та мінімізувати негативний вплив 
видобувних робіт на довкілля у зв’язку зі значним зменшенням скаламучення водойми у 
місті забору ґрунту та збереженням поверхневого шару дна. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: при використанні 

електричного приводу для забезпечення роботи видобувної установки цехова собівартість 
1м3 видобутого піску знаходиться в межах 2…3 грн (до 0,6 $). 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: при видобутку ґрунтів за екологічно 

ощадливою технологією, у порівнянні з традиційними способами гідромеханізації, 
прозорість води у зоні видобувних робіт більше у 6 разів, кількість фітопланктону більше у 
2,5…3 рази, обсяг донної фауни зберігається на рівні 90…95% від початкового. 

 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки робочого проекту складає 120 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін складання робочого проекту 

відповідно до конкретних умов залягання корисної копалини – 5 міс. Термін окупності 
залежить від попиту на продукцію. 

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ КАВІТАЦІЇ 
ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН 

 
Автори: Давиденко О.М., д-р техн. наук, проф., 

   Камишацький О.Ф., інж. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua; kamyshacky@yandex.ru  

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та впровадження технології комплексного 

використання кавітації при бурінні свердловин. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пропонована технологія має широкий спектр використання 

кавітаційних технологій: руйнування гірських порід, приготування промивальних та 
тампонажних сумішей, засвоєння гідрогеологічних та нафтових свердловин. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: технології комплексного використання кавітації при бурінні 

свердловин (руйнування гірських порід, приготування промивальних та тампонажних 
сумішей, освоювання гідрогеологічних та нафтових свердловин).  

Розроблена нова технологія отримання кавітаційних коливань. Основою технології є 
спеціальний кавітаційний генератор в основу роботи якого є виникнення коливань високої 
інтенсивності при обтіканні різноманітних тіл потоком рідини.  

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: впровадження технології 

комплексного використання кавітації при бурінні свердловин (руйнування гірських порід, 
приготування промивальних та тампонажних сумішей, освоення гідрогеологічних та 
нафтових свердловин) дозволить підвищити техніко-економічні показники на 50%. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: забруднення 

навколишнього середовища технологічними викидами не відбувається. 
 
 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації проекту 2 роки. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ВОДИ  
ІЗ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ СВЕРДЛОВИН 

 
Автори: Давиденко О.М., д-р техн. наук, проф.,  

      Камишацький О.Ф., інж. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua; kamyshacky@yandex.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та впровадження технології теплопостачання 

від води із гідрогеологічних свердловин без застосування центрального опалення, газу, 
вугілля та ін. палива. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пропонована технологія має широкий спектр використання: 

опалювання дачних будинків, багатоповерхівок та приватних будинків. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблена нова технологія теплопостачання від води із 

гідрогеологічних свердловин без застосування центрального опалення, газу, вугілля та ін. 
палива із паралельним водопостачанням чистої свердловинної води.  

Розроблено технологію буріння гідрогеологічних свердловин: кількість, розташування та 
забезпечення техніко-економічних показників буріння та водопостачання гідрогеологічних 
показників. 

Основою технології (містить "НОУ-ХАУ") є спеціальний котел з теплообмінником. При 
цьому котел працює на електриці, яка витрачається лише на забезпечення працездатності 
котла, а не на нагрів води. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: впровадження технології 

теплопостачання від води із гідрогеологічних свердловин без застосування центрального 
опалення, газу, вугілля та ін. палива дозволить отримати економію у кілька разів. 

Температура води в землі завжди вище нуля, теплообмінник забирає частково енергію цієї 
води, за рахунок якої і працює котел. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: забруднення 

навколишнього середовища технологічними викидами не тільки не відбувається, але й 
знижується (виключено цикл спалювання будь-якого палива). 

 
ВАРТІСТЬ: 150 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації проекту 2 роки, термін 

окупності 0,8-1,0 рік. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ШАХТ ДЛЯ БЕЗЛЮДНОГО  
ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ  

 
Автори: Давиденко О.М., д-р техн. наук, проф.,  

    Камишацький О.Ф., інж. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua; kamyshacky@yandex.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та впровадження шахти для безлюдного 

видобування вугілля. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пропонована технологія має широкий спектр використання 

при розробці вугільних родовищ. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблена нова технологія дозволить створити шахти, на яких 

видобування вугілля буде здійснюватись безлюдним способом. 
Основою технології (містить "НОУ-ХАУ") є використання свердловинного методу 

видобування корисних копалин. 
 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: впровадження технології 

дозволить знизити у декілька разів собівартість вугілля за рахунок відсутності витрат на 
капітальне будівництво шахти. 

Соціальний ефект – відсутність техногенного впливу на навколишнє середовище та 
людину та унеможливлення раптових викидів метану і їх наслідків. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: забруднення 

навколишнього середовища технологічними викидами не тільки не відбувається, але й 
знижується. 

 
ВАРТІСТЬ: 300 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації проекту 3 роки, термін 

окупності 3-5 років. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ПЛАНЕТАРНИЙ ПОРОДОРУЙНІВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
БЕЗУДАРНОЇ ДІЇ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН  

 
Автори: Давиденко О.М., д-р техн. наук, проф.,  

Хоменко В.Л., канд. техн. наук, доц. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та впровадження планетарного породоруйнуючого 
інструменту безударної дії. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пропонована технологія призначена для підприємств Державної 

геологічної служби України й інших відомств, а також комерційних організацій, що займаються 
бурінням свердловин. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: при бурінні свердловин одним із найважливіших питань є вибір найбільш 

ефективного породоруйнівного інструменту. Це дає можливість підвищити швидкість буріння 
свердловини, проходку на інструмент, зменшити витрати матеріалів, амортизацію бурового 
обладнання. Породоруйнівний інструмент повинен забезпечити потрібну механічну швидкість 
буріння і бути зносостійким у роботі.  

В теперішній час при бурінні свердловин значний час непродуктивно витрачається на спуско-
підіймальні операції, пов’язані з заміною породоруйнівного інструменту. Особливо це актуально при 
бурінні свердловин великої глибини на нафту і газ. Підвищення зносостійкості дозволить скоротити 
ці витрати і підвищити швидкість спорудження свердловин. 

Основою розробки (містить "НОУ-ХАУ") є науково обґрунтована планетарна конструкція 
породороруйнівного інструменту, яка завдяки специфічному руху одиничних породоруйннівних 
дозволяє значно підвищити техніко-економічні показники буріння свердловин. 

Цим проектом пропонується до розробки конструкція планетарного породоруйнівного 
інструменту безударної дії для впровадження його в практику буріння свердловин різного 
призначення.  

У ході виконання проекту буде проведено: 
– теоретичні дослідження для наукового обґрунтування параметрів даного інструменту; 
– розробку конструкції та виготовлення планетарного породоруйнівного інструменту безударної 

дії; 
– розробку технологічного регламенту технології буріння свердловин планетарним 

породоруйнівним інструментом безударної дії; 
– впровадження інструменту в практику буріння свердловин. 
 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: впровадження планетарного 

породоруйнівного інструменту безударної дії дозволить отримати значну економію фінансових і 
матеріальних ресурсів за рахунок підвищення механічної швидкості буріння в 1,5-2 рази, 
рейсової швидкості буріння в 3-4 рази, проходки на породоруйнуючий інструмент в 2,5-3 рази, 
зменшення вартості 1 м свердловини на 20-25%.  

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: забруднення навколишнього 

середовища технологічними викидами не відбувається. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки технології - 500 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації проекту 2 роки, термін окупності 

1 рік. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ГАЗО-ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ  
ПРОДУКТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДЕБІТУ 

ЕКСПЛУАТОВАНИХ СВЕРДЛОВИН НА РІДКІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ 
 

Автори: Кожевников А.О. (НГУ), Шнякін В.М. (ДКБП), 
     Усатюк Л.М. (ДКБП), Судаков А.К.(НГУ), 
     Івченко Л.Ф. (ДКБП), Назаренко В.Ф. (ДКБП). 

Розробники: Національний гірничий університет (НГУ), 
Державне конструкторське бюро "Південне" (ДКБП). 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: вперше у світі буде розроблено і впроваджено нетрадиційну 
технологію, призначену для ефективної теплової обробки свердловин, які експлуатуються, на рідкі 
корисні копалини, з метою очищення стінок обсадних труб від налипання парафінових, сольових 
відкладень та ін., а також зон припливу флюїдів поблизу перфораційних отворів. 

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пропонована технологія знайде застосування на підприємствах 
НАК "НАФТОГАЗ України" та Державної геологічної служби України й інших відомств, а також у 
комерційних організаціях, що займаються бурінням геологорозвідувальних, експлуатаційних 
свердловин та їх ремонтом. 

 

КОРОТКИЙ ОПИС: до складу установки входить мобільний комплект наземного устаткування 
і робот-автомат, що спускається. Робот-автомат, що спускається, містить обертовий пальник, 
гідромотор, каретку, пуско-відсікальну і регульовану арматуру, і пристрій для багаторазового 
включення в роботу пальника. До пальника подається повітря, гас, вода і забезпечує вхід парогазу з 
температурою від 300оС до 800оС. Установка виконує операцію очищення свердловини і прогріву 
шару навколо обсадної труби в зоні перфорації. Вода служить для охолодження пальника й 
утворення парогазу при упорскуванні її в камеру згоряння пальника. Шляхом додавання у воду 
кислотних домішок можна значно підвищити ефективність очищення.  

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Витрата газу, кг/год      32,5;  
Витрата води, кг/год      432;  
Витрата повітря, кг/год      432; 
Температура парогазу, С      300-800; 
Тиск навколишнього середовища, МПа    20; 
Відношення витрат повітря і газу     0,9 (кисень у парогазі відсутній); 
Обсяг продуктів згоряння, м3/кг: при температурі 300оС – 0,008428; при температурі 800оС – 

0,016102; 
Газова постійна, R, кДж/кг К: при температурі 300оС – 288,469; при температурі 800оС – 294,33; 
Тепловий потік на виході з пальника, кДж/кг: при температурі 300оС – 1315,4; а при 800оС - 

3451,1. 
 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: у порівнянні з існуючими 
системами очищення пропонована є більш економічною і ефективною. Вартість годинної 
експлуатації пальника: газ – 65 грн; вода – 40 грн; дизпаливо (для живлення дизель-генератора і 
компресорів, на переміщення транспорту) – 200 грн. 

 

РІВЕНЬ НОВИЗНИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні 
рішення. 

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: технологія не чине негативного 
впливу на навколишнє середовище. 

 

ВАРТІСТЬ: кошторисна вартість виконання робіт складає 350 тис. грн (70 тис. дол. США). 
 

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації проекту – 2 роки; термін окупності 
приблизно складає – до 12 місяців. 

 

УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ТЕРМОАКУСТИЧНА УСТАНОВКА (ТАУ)  
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ҐРУНТІВ І ЗСУВІВ 

 
Автори: Кожевников А.О. (НГУ), Шнякін В.М. (ДКБП), 

      Усатюк Л.М. (ДКБП), Судаков А.К. (НГУ), 
      Івченко Л.Ф. (ДКБП), Назаренко В.Ф. (ДКБП). 

Розробники: Національний гірничий університет (НГУ), 
Державне конструкторське бюро "Південне" (ДКБП). 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: вперше у світі буде розроблено і впроваджено нетрадиційну 

технологію термоакустичного зміцнення ґрунтів і зсувів. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пропонована технологія знайде застосування при: запобіганні 

сповзання ґрунту; спорудженні і зміцненні фундаментів будинків, включаючи райони з високим 
вмістом підґрунтових вод, а також  розташованих в районах можливих зсувів. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: принцип термічного зміцнення ґрунтів оснований на здатності лесових 

ґрунтів, насичених водою, під дією теплового потоку визначеної потужності перетворюватися у 
водонепроникні і міцні моноліти. 

Сутність методу полягає в наступному. У районі можливого зсуву звичайним способом бурять 
свердловини діаметром 150-200 мм до упора в скельну породу. Потім у свердловину опускають 
спеціальний пальник (термоакустичний генератор), що працює на вуглецевоводневому пальному і 
повітрі, яке подається компресором. Свердловину закривають зверху бетонною плитою зі 
спеціальною втулкою. При згорянні паливної суміші утворюються продукти згоряння з 
температурою 800-9000С. Крім того, при цьому генерується теплова й акустична енергія з 
визначеними параметрами, що забезпечують більш швидке (у порівнянні зі звичайним тепловим 
методом) спікання ґрунту в монолітну масу. Акустична енергія створюється резонатором, що 
спеціально генерується – генератором акустичних коливань. 

Вплив акустичних коливань зі спеціальними параметрами на насичені водою шари ґрунту (з 
змістом води до 30%) створює ефект кавітації і видавлює воду в сторони і нагору. 

Кавітація води в ґрунті викликає утворення численних порожнеч. Гарячі продукти згоряння 
проникають під тиском у порожнечі і спікають ґрунт у міцні і водостійкі моноліти з діаметром до 2 м. 
Такий моноліт не поступається по міцності бетонові. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: існуючий термічний метод 

зміцнення ґрунту за допомогою звичайних пальників без впливу акустичних коливань вимагає 
тривалого теплового впливу (100-200 год). Пропонований метод дозволяє реалізувати процес 
спікання за кілька годин, і вартість зміцнення ґрунту таким методом буде в 3-4 рази менше в 
порівнянні з методом спорудження бетонних колон. Споживчий ринок для збуту устаткування 
оцінений у 1000-1500 TAУ протягом 4-5 років. 

 
РІВЕНЬ НОВИЗНИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: технологія ТАУ позитивно 

впливає на закріплення ґрунтів, зберігаючи їх для житлового і земельного фонду. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість реалізації проекту за попередньою оцінкою, складає приблизно 1250 тис. грн 

(250 тис. дол. США). Вартість промислового зразка TAУ не повинна перевищувати 150 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації проекту – 2 роки; термін окупності 

приблизно складає – від 6 до 12 місяців. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 



 НОВІ МАШИНИ, МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ  

 Інноваційні проекти НГУ, 2007  
 

41

РАЦІОНАЛЬНІ КОМПОНОВКИ БУРИЛЬНИХ КОЛОН  
З УНІВЕРСАЛЬНИХ БУРИЛЬНИХ ТРУБ ДЛЯ БУРІННЯ  

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН 
 

Автори: Кожевников А.О., д-р техн. наук, проф., 
       Кузін Ю.Л., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-11, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та впровадження раціональних компоновок 
бурильних колон з універсальних бурильних труб для буріння геологорозвідувальних 
свердловин, що значно підвищить техніко-економічні показники геологорозвідувального 
виробництва. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: результати робіт можуть бути використані в казенних і 

державних підприємствах і організаціях при бурінні геологорозвідувальних і технічних 
свердловин на різних стадіях розвідки та розробки родовищ корисних копалин. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: розвиток мінерально-сировинної бази потребує проведення робіт з 

розвідки та розробки родовищ корисних копалин, які включають буріння свердловин різного 
призначення. Існуючі конструкції бурильних труб, з яких складається бурильна колона, при 
бурінні глибоких свердловин зазнають різні навантаження, які призводять до аварій. 

Результати буріння багато в чому залежать від міцності бурильної колони, що являє собою 
гнучкий вал і у той же час має достатню жорсткість для того, щоб створювати осьове 
навантаження на породоруйнівний інструмент. При обертанні  колона взаємодіє зі стінками 
свердловини, при цьому витрачається енергія на подолання опору тертю на обертання і її 
поступальний рух. Внаслідок анізотропії гірських порід більшість свердловин має значне 
відхилення від спочатку заданого напрямку, що значно знижує вирогідність та цінність 
геологічних матеріалів. Для створення необхідного осьового навантаження, зменшення 
скривлення свердловин найбільш широке поширення одержали обваженні бурильні труби (ОБТ), 
які мають підвищений зовнішній діаметр у порівнянні зі звичайними бурильними трубами. 
Однак труднощі, пов'язані з необхідністю застосування різного спуско-підйомного інструменту, 
зменшення діаметрів геологорозвідувальних свердловин призвели до відмови від ОБТ, що 
викликає в остаточному підсумку зниження продуктивності буріння й якості геологічного 
матеріалу, підвищенню аварійності. Для вирішення цієї проблеми пропонується використовувати 
універсальні бурильні труби зі стандартним зовнішнім діаметром і збільшеною товщиною стінки 
і уніфікованих з'єднань, які будуть використані  в нижній частині бурильної колони замість ОБТ. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: механічна швидкість буріння 

зросте в 1,2 – 1,4 рази; собівартість буріння 1 м свердловини зменшиться на 25-30 %. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: під час застосування запропонованих 

компоновок вплив на навколишнє середовище на рівні з існуючими компоновками. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки конструкції та технології застосування компоновок, які 

пропонуються, складе 300 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУП-НОСТІ: термін виконання 2 роки, термін окупності при 

впровадженні при бурінні 50-100 тисяч м на рік 1,0 …1,5 роки. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МАСИВНИХ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИХ 
ШИН ДЛЯ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН (ПТМ)  

ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (САЗ) 
 

Автори: Савченко А.А. канд. техн. наук, доц. 
Розробник: ВАТ “Дніпрошина”;  
Науково-інноваційна компанія “ЄЛКО” 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка, вдосконалення та впровадження до 

виробництва безаварійних масивних високоеластичних (МВЕ) шин монолітного та 
полосного типу. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: шини експлуатуються на ПТМ та САЗ, в гірничорудних, 

металургійних та транспортних галузях народного господарства. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: вперше розроблені конструкція багатошарових шин, та розроблена 

методика розрахунку кінематичних та динамічних параметрів при застосуванні в тяговому та 
керованому режимі. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: розглядаючи 

перспективу створення нового покоління безаварійних шин, доцільно виходити з умов їх 
повноцінної альтернативи традиційним пневматичним прототипам. 

При близьких габаритних параметрах та характеру малюнка протектора перевагу мають 
МВЕ шини полосного типу: 

- по тягово-гальмівних показниках, що обумовлено можливістю плаского профілю 
бігової поверхні при більш рівномірному розподілу контактного навантаження; 

- по окружній, бічній та радіальній твердості, що забезпечує в контакті з поверхнею 
кочення мінімальне просковзання елементів малюнка протектора при максимальній 
керованості; 

- по ресурсу, обумовленому не тільки в зв’язку зі здатністю продовжувати переміщення 
незалежно від механічного ушкодження, але й у зв’язку з можливістю більш широко 
варіювати висоту і виконання малюнка протектора; 

- по деформуванню, що поза залежністю від отриманих механічних ушкоджень, 
залишається незмінним протягом усього періоду експлуатації. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: при експлуатації 

безаварійних шин забруднення навколишнього середовища практично не відбувається. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки робочого проекту безаварійних шин – 200 тис. дол. США. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАВЛЕННЯ ТОКСИЧНИХ 
ПИЛОГАЗОВИХ ВИКИДІВ У КАР'ЄРАХ РЕАКТИВНИМИ 

ПАРОВОДОПОВІТРЯНИМИ СТРУМЕНЯМИ 
 

Автори: Зберовський О.В., д-р техн. наук,  
      Собко Б.Ю., канд техн. наук. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел./факс: (0562) 46-87-19,  
е-mail: zberovskiA@nmu.org.ua  

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та впровадження нової ефективної технології 

гідрознепилення та нейтралізації шкідливих газів у кар'єрах реактивними паро-водо-
повітряними струменями. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: кар'єри України.  
 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблено експериментальний зразок пристрою УРМ-К на базі 

конверсійного приладу ТМС-65 з авіаційним двигуном ВК-1А на автомобільному шасі. 
Пристрій створює високошвидкісний пароводоповітряний струмінь, який має значну 
далекобійність та здатність аерації великих обсягів і зрошення значних площ, що забезпечує 
пилоподавлення та нейтралізацію шкідливих газів в атмосфері. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: робота має соціально-

екологічний ефект, зміст якого полягає у зниженні запиленості та загазованості атмосфери у 
8-10 разів, що сприяє підвищенню безпеки життєдіяльності у гірничо-видобувних регіонах. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: технологія дозволяє на 50-

80% знизити пилогазові викиди в атмосферу навколишнього середовища при вибухових 
роботах у кар'єрах, тим самим знизити забруднення  довкілля та поліпшити умови праці 
гірників. 

 
ВАРТІСТЬ:  200 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від попиту на продукцію. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ МЕТАНУ 
 

Автори: Зберовський О.В., д-р техн. наук, голов. наук. співроб. 
Зберовський В.В., канд. техн. наук 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел./факс: (0562) 46-87-19  
е-mail: zberovskiA@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАННІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка ефективної технології видобутку метану з 

вуглегазових родовищ засобами активної дегазації. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: шахти, що розробляють вуглегазові пласті на великих 

глибинах. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблена технологія видобутку метану засобами активної 

дегазації вуглегазового масиву через свердловини, що пробурені з підземних виробок, яка 
основана на формуванні колекторної зони навколо свердловини та її техногенному 
збільшенні. Технологічна схема забезпечує витік метану з дебітом не менш ніж 200 м3/м2 на 
добу і підтримку його промислового вмісту в газоповітряній суміші, що каптується засобами 
дегазації шахт. За 1-3 місяця досягається потрібний ступінь дегазації масиву та зниження 
газоносності викидонебезпечних пластів до безпечних норм.  

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: залежно від 

технологічної схеми, гірничотехнічних і гірничо-геологічних умов технологія активної 
дегазації дозволяє досягнути ступеня дегазації масиву 57-73%, знизити газоносність пластів 
із 19-30 до 8 м3/т та вирішити задачу видобутку шахтного метану і запобігання 
газодинамічних явищ. З розрахунку 50 дол. США за 1 тис. м3 газу, мінімальний обсяг 
видобутку метану складає 1,3 млн. грн рік. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: технологія дозволяє 

видобувати метан при розробці вуглегазових родовищ засобами активної дегазації, 
направити його на промислове використання та значно знизити викиди газу у атмосферу. 

 
ВАРТІСТЬ: 250 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛИЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежить від вибору технологічної схеми, 

гірничотехнічних і гірничо-геологічних умов. Для глибоких шахт, які мають засоби дегазації, 
витрати окупаються протягом одного року. 

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 



 НОВІ МАШИНИ, МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ  

 Інноваційні проекти НГУ, 2007  
 

45

МОДУЛЬНІ УСТАНОВКИ ПО УТИЛІЗАЦІЇ ЗОЛИ-ВИНЕСЕННЯ 
ТЕПЛОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ 

 
Автори: Поповченко С.Є, д-р техн. наук, 

     Іванютін С.М, .інж. I кат. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: polishchuks@nmu.org.ua  
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: забезпечити утилізацію золи-винесення теплоелектричних 
станцій Придніпров′я та Донбасу з отриманням 9 продуктів переробки. На прикладі Придніпровської 
ГРЕС тільки на складування золи-винесення та охорону довкілля щорічно витрачається близько 
15 млн.грн. Розробка дасть змогу безпосередньо переробляти поточні відходи теплоелектричних 
станцій та утилізувати вже заскладовані у відстійниках. 

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: модульні установки використовуються на шламосховищах 
теплоелектричних станцій, за допомогою яких 95-98% матеріалу золи-винесення переробляється з 
отримання магнетитового концентрату, вуглецевих сумішів, магнітних і немагнітних сфер різного 
гранулометричного класу, тонкодисперсних (до 40 мкм) алюмосилікатних та глиноземістих сумішей. 
Ці матеріали у подальшому можуть використовуватися у металургійній, вогнеупорній, цементній 
промисловості, при виготовленні бетону та цегли, в окремих сферах у медицині. Проведені досліди з 
домішкою цих продуктів дозволили підвищити теплоізоляційні показники будматеріалів на 30%, 
міцність на 15%, вологостійкість на 12%. 

 

КОРОТКИЙ ОПИС: утилізація золи-винесення теплоелектричних станцій здійснюється на 
модульній установці гравітаційного збагачення, яка монтується поряд із шламовідстійником. 
Матеріал на установку подається земснарядом із шламовідстійника. Спочатку на скрубер-бутарі та 
грохоті відокремлюється фракція +2 мм і +0,6 мм. У відсажувальній машині відокремлюються 
найважчі та крупні частинки матеріалу пульпи, які розділяються далі на концентраційних столах і 
магнітних сепараторах. Хвости відсажувольної машини спрямовуються в міксер та 
пульповідділювач, де знімається вуглецева пінка. Основна маса пульпи далі збагачується спочатку на 
короткоконусних мультігідроциклонах з розподілом концентрату на магнітну та немагнітну складові, 
а хвости – на довгоконусних мультігідроциклонах. Усі концентрати накопичуються у ємкостях. 
Тонкодисперсний продукт довгоконусних мультигідроциклонів збезводнюється у вакуумному 
гідроциклоні. Отримані продукти збагачення окремо перевозяться автотранспортом до складу готової 
продукції. 

 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Продуктивність переробки     до 60 т/годину 
Енергоспоживання       близько 120 кВт/год 
Водоспоживання       до 60 м3/год 
 

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: Під час екслуатації комплексу 
забруднення навколишнього середовища не відбувається. Водопостачання здійснюється у 
замкнутому циклі на шламосховищі. Модульна установка призначена для утилізації відходів 
теплоелектростанцій, що дозволить визволити значні площі від екологічно небезпечного матеріалу 
шламосховищ та звільнити значну частину їх площі під пахотні землі. 

 

ВАРТІСТЬ (тис.грн): модульної установки – 960, наземних споруд – 280; земснаряду – 350; 
складського приміщення – 320; будівельно-монтажних робіт -230; розробка проекту – 580. Всього для 
впровадження – 2 720. 

 

МІСЦЕ ВПРОВАДЖЕННЯ: Придніпровська або Криворізька теплоелектростанції. 
 

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізація проекту (проектування та будівництво) до 
8 місяців, окупність витрат до 12 місяців. 

 

УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: поставки на договірній основі. 
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ПРОГНОЗ ДІЛЯНОК ДЛЯ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ВИДОБУТКУ 
МЕТАНУ З ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ДОНБАСУ 

 
Автори: Приходченко В.Ф., д-р геол. наук, проф., 

      Нагорний Ю.М., д-р геол.-мін. наук, проф. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: polishchuks@nmu.org.uа  

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: визначення перспективних ділянок для видобутку метану 

вугільних пластів з метою вирішення комплексу економічних, екологічних проблем та 
підвищення рівня безпеки праці у вуглевидобувній галузі. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: підприємства Міністерства палива та енергетики та вугільної 

промисловості – видобуток метану з вугільних пластів для комерційного використання та 
підвищення рівня безпеки праці у вуглевидобувній галузі. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: метан вугільних пластів є дуже небезпечним явищем, що значно 

погіршує умови праці на шахтах, призводить до людських втрат. Це вимагає обов’язкової 
попередньої дегазації шахтних полів. По-друге, метан, який виділяється при веденні гірничих 
робіт та дегазації, є цінною вуглеводневою сировиною – альтернативним видом палива. По-
третє, метан, який при веденні гірничих робіт викидається в атмосферу, є дуже небезпечним в 
екологічному відношенні газом.  

За ресурсами вугільного метану Україна займає четверте місце у світі. Сучасна оцінка цих 
ресурсів складає близько 20 трлн.м3. У США за допомогою вертикальних свердловин 
видобувається щорічно понад 22 млрд.м3 метану з вугільних пластів.  

Пошуки скупчень вільного метану у вугільних пластах повинні базуватись на виявленні 
тріщинуватих зон, які, в свою чергу, пов’язані  з більш крупними тектонічними структурами 
(складками, розривами). Саме у цих зонах видобування метану буде найбільш ефективним як із 
застосуванням спеціальних технологій впливу на вугільний пласт, так і без нього. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: методика прогнозу ділянок 

для першочергового видобутку метану з вугільних пластів полягає у визначенні та обґрунтуванні 
геологічних чинників метаноносності для кожного об’єкта (шахтне поле, розвідувальна ділянка) і 
кількісних показників впливу кожного з них (ступеня метаморфізму вугілля, сучасної глибини 
залягання вугленосної товщі, локальних складок, розривів різного масштабу та природи, 
літологічного складу вміщуючих порід, тріщинуватості) на загальну газоносність вугільних 
пластів та вміст в них вільного метану; встановленні кількісного співвідношення впливу різних 
геологічних чинників на формування метаноносності вугільних пластів та кількісних показників 
їх сумарного впливу; застосуванні їх для прогнозу на об’єкті дослідження. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: недопущення викидів шахтного метану 

(одного з головних газів утворюючих парниковий ефект) дозволить суттєво покращити 
екологічний стан вуглевидобувних регіонів. 

 
ВАРТІСТЬ: вартість прогнозу ділянок для першочергового видобутку метану з вугільних 

пластів для одного об’єкта (шахтне поле, розвідувальна ділянка) – 100 тис. грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: виконання  прогнозу для одного об’єкта триває 

від 3 до 12 місяців. Окупність визначається зменшенням неефективних витрат на буріння та 
обладнання свердловин на неперспективних ділянках.  

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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СЕЙСМОБЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ  
ПРИ СПОРУДЖЕННІ МЕТРОПОЛІТЕНУ В м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 

 
Автори: Гопанюк Д.Г., канд. техн. наук, 
       Швець В.Ю., канд. техн. наук, 

      Стрілець О.П., ст. наук. співроб., 
   Пацьора С.В., мол. наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел. +38 (0562) 46-40-62, +38 (056) 744-62-19, 
e-mail: striletsa@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: створити безпеку експлуатації наземних будівель та 

споруд в умовах сейсмічної дії підземних буропідривних робіт. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: використання сейсмобезпечної технології підземних 

буропідривних робіт як засобу гарантування допустимих меж сейсмічного впливу на наземні 
будівлі та споруди при будівництві нових ліній метро в м. Дніпропетровську. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: сейсмобезпечна технологія проведення буропідривних робіт в 

умовах будівництва підземних виробок метро ґрунтується на комплексній оцінці гірничо-
геологічних умов проходки, конструктивних особливостей і стану наближених наземних 
споруд та даних вибіркового сейсмометричного контролю. Отримані висновки аналізу даних 
дають можливість оперативно коригувати параметри буропідривних робіт в процесі 
посування вибоїв виробок із зміною гірничо-геологічних умов та характеристик наземних 
споруд. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: застосування 

сейсмобезпечної технології допоможе максимально прискорити темпи проходки підземних 
виробок метро в різних гірничо-геологічних умовах будівництва з дотриманням допустимих 
рівнів сейсмічного впливу на наземні будівлі та споруди. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ : патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: застосування 

сейсмобезпечної технології при проходці підземних виробок додаткових викидів шкідливих 
речовин не передбачає. Динамічне навантаження на підґрунтя будівель і споруд зменшується 
в 2,0-3,0 рази. 

 
ВАРТІСТЬ: на договірній основі. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізація проекту розпочинається з моменту 

ведення буропідривних робіт в метробудівництві. 
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ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ  
ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
Автори: Гопанюк Д.Г., канд. техн. наук, 
       Швець В.Ю., канд. техн. наук, 

     Стрілець О.П., ст. наук. співроб., 
  Пацьора С.В., мол. наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел. +38 (0562) 46-40-62, +38 (056) 744-62-19, 
e-mail: striletsa@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: зменшення негативного впливу на навколишнє 

середовище за фактором дії промислових вибухів. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: використання вибухової речовини місцевого приготування 

для руйнування скельних порід на підприємствах, розташованих в регіонах з високим 
ступенем техногенного навантаження; зменшення обсягів використання вибухових речовин 
із збільшенням промислової потужності підприємств. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: технологія проведення масових вибухів на кар’єрах рудної та 

нерудної промисловості в регіонах з високим ступенем техногенного навантаження при 
приготуванні вибухової речовини враховує параметри кар’єрних полів, метеорологічні та 
кліматичні фактори і має актуальне значення; по-перше, застосування вибухової речовини 
типу грануліт–НМПП дає можливість регулювати та значно знижувати викиди отруйних 
речовин в охоронних напрямках; по-друге: застосування новітніх розробок НГУ стосовно 
конструкцій свердловинних зарядів з нейтралізуючими компонентами дає змогу не тільки 
економити матеріальні витрати підприємств, але й знижувати негативний вплив вибухових 
робіт на довкілля і тим самим на стан здоров’я громадян, що мешкають неподалік 
підприємств.  

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: застосування 

промислової безтротилової гранульованої вибухової речовини місцевого виготовлення 
грануліт–НМПП зменшує в 5 – 6 разів викиди шкідливих газів вибуху та на 40 – 60 % є 
дешевше порівняно з існуючими заводськими зразками. 

Нейтралізуюча домішка, що входить в конструкцію свердловинного заряду без 
врахування типу ВВ, зменшує викиди в атмосферу забруднюючих речовин понад 60 %.  

Необхідно зазначити, що застосування такої технології на гірничих підприємствах малої 
та середньої потужності дає змогу заощаджувати на рік, враховуючи витрати тільки на 
вибухову речовину, понад 1-1,5 млн. грн. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: при дотримані технології 

приготування ВР та техніки безпеки при поводженні з вибуховою речовиною вплив на 
навколишнє природне середовище відсутній. 

 
ВАРТІСТЬ: за умовами договору. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: 1-3  роки (залежить від потужності 

підприємства). 
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САМОХІДНИЙ ЦЕМЕНТУВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ 
ОБСАДНИХ КОЛОН НЕГЛИБОКИХ БУРОВИХ СВЕРДЛОВИН 

 
Автори: Кожевников А.О., д-р техн. наук, проф., 
               Судаков А.К., канд. техн. наук, доц. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.:(0562)47-32-09, факс (056)744-62-11; 
e-mail: nmu@nmu.org.ua  
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: вперше у світі буде розроблено і впроваджено 
пересувний комплекс підвищеної прохідності, призначений для виготовлення та 
задавлювання тампонажного розчину при цементуванні обсадних колон та ліквідації 
ускладнень в розвідувальних, експлуатаційних та технічних свердловинах.  

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пропонована техніка знайде застосування на 

підприємствах Державної геологічної служби України й інших відомств, а також у 
комерційних організаціях, що займаються бурінням геологорозвідувальних, експлуатаційних 
і технічних свердловин та її ремонтом. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: враховуючи гостру необхідність виробництва в устаткуванні, яке 

дозволяє в комплексі й якісно виконувати технологічні операції по цементуванню обсадних 
колон бурових свердловин розроблено, цементувальний агрегат для цементування обсадних 
колон бурових свердловин діаметром від 168 до 325 мм у гідрогеологічних свердловинах 
глибиною до 300 м. 

Самохідний цементувальний агрегат з приводом від маршового двигуна автомобіля 
призначено для використовування в комплексі з автоцистерною і транспортним засобом 
доставки розфасованого цементу. 

Самохідний цементувальний агрегат складається з: транспортної бази, платформи, 
цементувального насосу, мірного бака, системи пневмотранспорту цементу, системи 
дегазації цементу, гідравлічної цементомішалки. 

Економічний ефект від впровадження запропонованого обладнання  досягається за 
рахунок: економії часу на приготування тампонажного розчину; використання в 
технологічному процесі мінімальної кількості транспортних засобів і обладнання, якісного 
виконання робіт по тампонуванню свердловин і т.д. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ цементувального 

агрегату ЦА-НГУ наведені в таблиці.  
 

Показник ЦА-НГУ 
Монтажно-транспортна база Шасі КрАЗ- 250 
Вантажопідйомність автомашини, кг 12000 
Основний двигун  ЯМЗ-238А 
Насос цементувальний: тип  НБ-4 

найбільша гідравлічна потужність, 
кВт  

33,1 

подача, л /хв 32;55;105;125;180;320 
тиск при максимальній подачі, атм 63 
діаметр  плунжера, мм 45; 80 
хід плунжера, мм 90 
число подвійних ходів, 1хв 95;140;260 
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Продовження   
Показник ЦА-НГУ 

Маса цементувального насоса, кг 885 
Спосіб регулювання подачі вбудована триступінчата коробка 

швидкостей і зміною плунжерних пар
Привід цементувального насоса Від двигуна автомобіля 
Приготування цементного розчину гідравлічна цементомішалка 
Розвантаження цементу пневмотранспорт 
Розрахункова продуктивність, т/год 5 
Маніфольд агрегату: умовний діаметр 
прохідного перерізу трубопроводу, 
мм: 

 

нагнітального  50 
приймального  100 
роздаточного  100 
розбірний трубопровід: число 
труб  

6 

загальна довжина, м 22 
з'єднання труб за допомогою шарнірних металевих 

зчленувань 
Місткість мірного бака, м3 4,5 
Габарити агрегату, мм: довжина 10425 

ширина 2500 
висота 4120 

Маса агрегату з автомобілем, кг 24000 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: передбачається 

використання екологічно чистих, не агресивних речовин і матеріалів. 
 
ВАРТІСТЬ: кошторисна вартість виконання робіт по його доведенню складає 400 тис. 

грн (80 тис. дол. США). 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації проекту – два роки; термін 

окупності, на сьогоднішній час, при умові обладнання 100 свердловин на рік гравійними 
фільтрами, приблизно складає – від 8 до 12 місяців. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 
НОВОЇ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДРИВАННЯ 
ЗАРЯДІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН – ОПСІН 

 
Автори: Соболєв В.В., д-р техн. наук, проф., 

    Чернай А.В., д-р фіз.-мат. наук, проф., 
    Чернай В.А., наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет,  
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. 
Телефон: +38(056)7446214; Факс: +38(0562)473209. 
e-mail: nmu@nmu.org.ua; valeriysobolev@rambler.ru  
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: створення прецезійної системи підривання зарядів 
вибухових речовин з великим фізико-технічним потенціалом. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: гірничо-металургійні підприємства, машинобудування, 

каменеобробна і будівельна промисловості; в інших технологічних процесах, де 
застосування відомих систем принципово неможливе.  

 
КОРОТКИЙ ОПИС: система створюється на основі оптичних детонаторів прецезійної 

дії (точність спрацьовування 1 мкс), що вміщують високочутливі до дії лазерного 
випромінювання первинні вибухові речовини нового класу. Джерелом енергії є оптичний 
квантовий генератор спеціальної конструкції (ОКГ), спроможний передавати імпульс 
світлової енергії до оптичних детонаторів декількома каналами із заданою затримкою часу. 
Підривання зарядів вибухових речовин здійснюється двома режимами: за допомогою 
світловодів і безпосередньо крізь повітряну атмосферу. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: висока безпека до 

зовнішніх електромагнітних наведень; висока безпека у поводженні й під час монтажу 
підривної мережі обумовлені використанням спеціальних вибухових речовин, що мають 
високу чутливість тільки до впливу характерного лазерного випромінювання; висока 
точність програмувального керування роботою окремих каналів ОКГ – до 0,1 мс; перевірка 
цілісності підривної мережі; ОКГ вагою до 11 кг з загальною енергією лазерів 0,5 Дж 
спроможний підірвати водночас до 4500 зарядів; система ОПСІН дозволяє в разі потреби 
підривати водночас площу до кількох квадратних метрів, створювати профільовані 
детонаційні хвилі; забезпечує затримку вибуху між зарядами або між групами зарядів з 
точністю 0,1 мс. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: знижається за рахунок 

використання первинних вибухових речовин, що не вміщують шкідливих елементів. 
 
ВАРТІСТЬ проекту: 5 млн. EURO. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: впровадження системи в технологічні 

процеси роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу не менше 6 років; окупність 
одного комплекту (ОКГ, світловоди, з’єднувачі, оптичні детонатори) здійснюється за один 
цикл підривання під час масових вибухів. 

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: автори розробок зацікавлені в створенні 

спільного виробництва ОПСІН для споживачів внутрішнього й зовнішнього ринку. 
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КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 
СИСТЕМИ «КРІПЛЕННЯ ВИРОБКИ – ГІРСЬКИЙ МАСИВ» 

 
Автори: Бондаренко В.І., д-р техн. наук, проф., 

    Ковалевська І.А., д-р техн. наук, проф., 
    Симанович Г.А., д-р техн. наук, проф., 
    Фомичов В.В., ст. наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: vdomna @ozon.biz.ua. 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: зниження вартості проектування, будівництва й 

експлуатації підземних виробок за рахунок оптимізації параметрів елементів конструктивно-
технологічних схем підвищення стійкості системи. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: підземні гірничі виробки гірничо-рудної промисловості 

України й вуглевидобувних країн. 
 

 
 
Об’ємна модель напружено-деформованого стану гірського масиву навколо виробки 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: запропонована методологія розрахунку НДС системи дозволяє 

враховувати весь спектр особливостей будови породного масиву (шаруватість, 
неоднорідність вуглевмісної товщі, тріщинуватість, реологію, перехід шарів у позамежний 
стан, моделювання локальних збурювань та ін.), а також обгрунтовувати оптимальні 
характеристики геометрії підземних виробок і їх кріплення на основі висунутих замовником 
і гірничо-геологічним станом масиву параметрів, що визначаються. 
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Методологія базується на застосуванні методу кінцевих елементів у вирішенні 
багатопараметричних оптимізаційних задач. Програмний продукт є адаптованою системою 
інженерних розрахунків, здатної враховувати широкий спект специфічних властивостей 
матеріалів і конструктивних елементів, що впливають на НДС. 

Результатом є остаточна тривимірна модель підземної виробки з можливістю 
встановлення раціональних параметрів конструктивно-технологічної схеми її проведення, 
кріплення й охорони. 

 

 
 
Моделювання у тривимірній постановці рамно-анкерного кріплення виробки в 

шаруватому гірському масиві. 
 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: розробка 

запропонованої оптимізаційної моделі дозволить отримати більш достовірну оцінку 
прогнозу проявів гірського тиску в системі «кріплення виробки – гірський масив», а її 
впровадження при проектуванні, будівництві й експлуатації підземних виробок дасть 
можливість знизити матеріалоємність кріплення на 10-15%, зменшити працезатрати до 20%, 
скоротити обсяг ремонтно-відбудовних робіт на 20-30%. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: – немає шкідливих 

впливів. 
 
ВАРТІСТЬ: договірна. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: до 4-х місяців залежно від складності 

поставленого завдання й окупається протягом від одного до двох років експлуатації споруди. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМУТАЦІЇ 
 

Автори: Бешта О.С., д-р техн. наук, проф.,  
     Колб А.А., канд. техн. наук, проф. 

Розробник: Національний гірничий університет 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19 
тел. (0562) 47-32-09, факс (0562) 47-32-09 
e-mail: BeshtaA@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: пропонується новий науково-інженерний підхід, який 

передбачає автоматичне настроювання системи комутації конкретної електричної машини. 
При цьому відпадає необхідність проведення випробування для визначення області 
безіскрової роботи.  

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: проект може бути реалізований в будь-якій сфері 

промисловості України, де використовується привод постійного струму. Найбільшого ефекту 
можливо досягти на енергоємних підприємствах (металургійні, машинобудівні).  
 

КОРОТКИЙ ОПИС: найменш надійним вузлом машини постійного струму є 
струмознімальній механізм. Основною проблемою є процес комутації,  при якому можлива 
поява іскріння під щітками, що значно знижує ресурс щіток і підвищує вірогідність 
виникнення кругового вогню на колекторі. Причини іскріння можуть бути пов’язані не 
тільки зі струмознімального механізмом, але й недоліками конструкції машини (некоректна 
робота додаткових полюсів). Усунення цих недоліків можливе при використанні даної 
системи регулювання комутації машин постійного струму.  

Як відомо, кожна машина великої потужності має унікальні характеристики і вимагає 
індивідуального настроювання системи регулювання комутації.  

Для коректного настроювання існує необхідність проведення досить небезпечних і 
трудомістких операцій для визначенням області безіскрової роботи машини.  

Запропонований підхід дозволяє скоротити терміни впровадження системи регулювання 
комутації крупних машин постійного струму і підвищити точність її настроювання. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: використання даної 

системи дозволяє розширити область безіскрової роботи машини, а, значить, підвищити 
надійність роботи установки і збільшити ресурс використовування щіток.  

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: не впливає на навколишнє 

середовище. 
 
ВАРТІСТЬ: залежить від потужності системи електропривода. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: залежить від обсягу робіт. 
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ПРОГРАМНО КЕРОВАНИЙ ЗБУДНИК 
СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 

 
Автори: Півняк Г.Г., академік НАН України, 

    Кириченко В.І., д-р техн. наук, проф., 
      Школа М.І., канд. техн. наук, доц., 
      Кириченко В.В., канд. техн. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19. 
+38(056) 7446219, +38(0562) 464062; 
Факс: +38(056) 744211, +38(0562)470835. 
е-mail: nmu@nmu.org.ua; http://www.nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та промислове впровадження програмно 

керованого збудника потужних електроприводів з синхронними двигунами з метою 
підвищення надійності та зменшення капітальних вкладень. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: чорна та кольорова металургія, будівельна промисловість, 

енергетика, хімічна та інші галузі. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: реверсивний збудник, який в асинхронному режимі двигуна 

завдяки спеціальному алгоритму програмного керування напругою збудження сприяє 
отриманню бажаної форми механічної характеристики.  

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: в зоні малих ковзань 

програмно керований збудник стабілізує середній асинхронний момент двигуна на бажаному 
рівні і завдяки цьому забезпечує його плавне входження в синхронізм в пускових режимах і 
після перерви у живленні.  

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: за рахунок зменшення 

встановленої потужності та плавного входженню двигуна в синхронізм знижується рівень 
шумів та вібрацій. 

 
ВАРТІСТЬ: розробка технічного завдання на виготовлення збудника для умов замовника 

– 100 тис. EURO, робочої документації збудника та його виготовлення – за угодою.  
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: при розбудові або реконструкції гірничо-

збагачувального комбінату річною потужністю до 40 млн т очікувана економія вартості 
синхронних приводів млинів сягає 2,5 млн EURO.  

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі.  

 
 



 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ  

 Інноваційні проекти НГУ, 2007  
 

56

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 

 
Автори: Ткачов В.В., д-р техн. наук, проф., 

       Заїка В.Т., д-р техн. наук, проф. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка інтелектуального обладнання для забезпечення 

ефективності електровикористання і надійності функціонування електропостачання промислових 
дільниць та комплексів вугільних шахт. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: інтелектуальне обладнання (далі САУПЕШ) призначено для 

енергетичного контролю та автоматизованого управління і діагностики високовольтного 
комплектного розподільного устаткування (КРУ) систем електропостачання (СПЕП) підземних 
технологічних комплексів вугільних шахт, у тому числі небезпечних з вибуху пилу та газу. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: відправною точкою для створення САУПЕШ є те, що теоретичні 

залежності дають велику похибку при визначенні енергетичних параметрів гірничих машин і 
установок, якщо їх застосовувати без урахування конкретних гірничотехнічних умов, що 
звичайно через трудомісткість і робиться. Тому при енергетичному обстеженні, споживання 
гірничих комплексів та установок запропоновано представляти у вигляді регресійних моделей, 
які при експлуатації можливо постійно уточнювати і використовувати для управління 
енергоефективністю за допомогою системи САУПЕШ. 

„НОУ-ХАУ" при розробці інструментальних програм для САУПЕШ є застосування нового 
методу для вимірювання й обчислення енергетичних параметрів електроспоживання гірничих 
машин і установок, що спирається на дискретні обчислювальні моделі, в основі яких лежить 
поворот векторів напруги і струму на будь-який заданий кут програмним способом і який є 
єдино дієвим в умовах обмеження кількості первинних датчиків струму і напруги в існуючому 
вибухозахищеному електромережному обладнанні. 

Основи метода захищені також авторським свідоцтвом. Ці наукові результати дозволили 
розробити систему, яка має знижене власне енергоспоживання, забезпечує потрібну глибину 
контролю, високу надійність за функціями контролю й управління, а також задовільну точність 
обліку та контролю електроспоживання, що дозволяє організувати оперативне управління 
енергозбереженням на раніше недоступній ділянці гірничого виробництва. 

 
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ: у цілому по галузі очікується зниження витрат та втрат 

електроенергії приблизно на 4,5% (300-350 млн. кВт·год/рік) і підвищення надійності роботи 
СПЕП за рахунок зниження тривалості перерв електропостачання виробничих дільниць у 
середньому на 50 год/рік на шахту. 

Крім всього, за рахунок моніторингу режимів роботи устаткування істотно підвищиться 
безпека праці на всіх дільницях підземного виробництва. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: при експлуатації системи забруднення 

навколишнього середовища не відбувається. 
 
ВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 150 тис. EURO. Вартість системи залежить від 

складності технологічного комплексу і в середньому знаходиться від 15 до 20 тис. EURO на 
технологічний комплекс. 

 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізації - 18 місяців, окупності -12-15 місяців. 
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТНИМ РЕЖИМОМ  
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОКАТКИ 

 
Автори: Куваєв В.М., канд. техн. наук, доц., 

      Іванов Д.О., ст. наук. співроб., 
   Політов І.В., ст. наук співроб., 

      Карпинський Ю.П., пров. наук. співроб., 
      Куваєв Я.Г., ст. наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: підвищення точності геометричних розмірів перерізу 

сортового прокату, зменшення збитків металу та часу на настроювання швидкісного режиму 
безперервної прокатки. 

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: дротові, дрібно-, середньо- та крупносортні стани безперервної 
прокатки, включаючи стани безперервної прокатки заготовок для них, що входять до складу 
цехів блюмінга.  

 

КОРОТКИЙ ОПИС: основний обсяг сортового прокату (дріт (катанка), арматурний і 
круглий прокат, штаба, швелер, тавр, квадратна заготовка та ін.) виробляється на станах 
безперервної прокатки. 

Характерною особливістю процесу безперервної прокатки є те, що заготовка прокатується 
одночасно у декількох послідовно розташованих клітях. При неузгодженості частот обертів 
валків клітей у прокаті виникають міжклітьові зусилля, що призводе до нестабільності 
геометричних розмірів перерізу прокату. При настроюванні швидкісного режиму безперервної 
прокатки міжклітьові зусилля часто досягають такого рівня, що коливання геометричних 
розмірів перерізу виходять за межі допусків, а інколи призводять до аварій. 

Системи управління швидкісним режимом прокатки призначені для узгодження частот 
обертів валків клітей так, щоб мінімізувати коливання міжклітьових зусиль у процесі прокатки і 
таким чином підвищити точність геометричних розмирів прокату, а, також, мінімізувати час на 
таке узгодження. 

 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: досягнутий рівень 
стабільності геометричних розмірів перерізу круглого прокату – коливання діаметра прокату 
лежать в межах 0,1-0,15 мм (стан ДСС 250/150 ВАТ „Криворіжсталь”, рік введення в 
експлуатацію 1978 р.) що відповідає рівню, досягнутому на найсучасніших закордонних станах, 
термін настроювання швидкісного режиму прокатки – у межах прокатки першої заготовки 
нового профілерозміру. 

 

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: відсутній. 
 

ВАРТІСТЬ: вартість розробки, виготовлення та впровадження системи від 200 до 1 500 
тис.грн залежно від типу й обладнання прокатного стану та обсягу впровадження. 

 

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації системи від початку 
проектування до впровадження у виробництво – від 1,5 до 2,5 років в залежно від особливостей 
прокатного стану та обсягу функцій, що реалізуються. Термін окупності – від 1 до 4 років. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗКРОЄМ ПРОКАТУ 
 

Автори: Куваєв В.М., канд. техн. наук, доц., 
      Іванов Д.О., ст. наук. співроб., 

   Політов І.В., ст. наук співроб., 
      Карпинський Ю.П., пров. наук. співроб., 
      Куваєв Я.Г., ст. наук. співроб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: підвищення дольової частки мірного прокату (з 

довжиною стрижнів прокату відповідно умовам замовлення) у загальному обсязі 
виробництва прокату у стрижнях. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: дрібносортні стани, що виробляють товарний прокат у 

стрижнях. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: абсолютна більшість дрібносортних станів виробляє прокат тільки 

у стрижнях. Однією з характеристик такого прокату є довжина стрижнів у пачках товарного 
прокату. Практично 100% замовлень на такий прокат оговорюють фіксовану довжину 
стрижнів - міру. Але ж, в силу особливостей технології виробництва прокату у стрижнях, в 
процесі виробництва мірного прокату, утворюються деяка кількість стрижнів прокату з 
різними довжинами, що не відповідають умовам замовлення – немірний прокат, який 
реалізується за меншою, ніж мірний прокат, ціною. 

Система розкрою здійснює нарізку прокату, що виходить з останньої (випускної) кліті 
дрібносортного стану, на прутки та укладку прутків на холодильник таким чином, щоб 
забезпечити максимальний вихід мірної продукції. Технічні рішення, що використовуються в 
системі розкрою забезпечують максимально можливий вихід мірної продукції для кожного 
конкретного стану з урахуванням особливостей його обладнання. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: вихід мірної продукції на 

станах, які використовують квадратну заготовку 80х80 чи 100x100 – від 97-98% і вище, на 
станах, які використовують квадратну заготовку 125x125 чи 150х 150 – від 98-99% і вище. 

 

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 

 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: відсутній. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки, виготовлення та впровадження системи близько 800 

тис.грн. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації системи від початку 

проектування до впровадження в виробництво – від 1,5 до 2,5 років залежно від 
особливостей прокатного стану та обсягу функцій, що реалізуються. Термін окупності – від 
0,5 до 1 року. 
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ  
ПРОЦЕСУ ТЕРМОЗМІЦНЕННЯ АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ 

 
Автори: Куваєв В.М., канд. техн. наук, доц., 

      Іванов Д.О., ст. наук. співроб., 
   Політов І.В., ст. наук співроб., 

      Карпинський Ю.П., пров. наук. співвроб., 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: nmu@nmu.org.ua 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: зменшення збитків металу та часу на настроювання процесу 

термозміцнення арматурного прокату, оперативне виявлення його порушень. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: дрібносортні стани, що виробляють арматурний прокат з 

механічними властивостями класу А500С та вище з малолегованої низьковуглеводистої сталі. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: арматурний прокат з механічними властивостями класу А500С має суттєво 

найбільшу частку в обсязі виробництва сортового прокату. 
В Україні його виробляють зі сталі, що легована відносно дешевими феросплавами, виробництво 

яких опирається на сировинну базу України. Потрібний комплекс механічних властивостей 
арматурного прокату при його виробництві на безперервних дрібносортних станах досягають завдяки 
процесу термозміцнення прокату з прокатного нагріву, що здійснюється в установках прискореного 
охолодження. Це забезпечує конкуренту собівартість товарної продукції. 

Настроювання і контроль процесу термозміцнення здійснюється на підставі вибіркових 
механічних випробувань образків готового прокату з суттєвою затримкою часу відносно завершення 
процесу термозміцнення. Це призводить до додаткових витрат часу на настроювання процесу 
термозміцнення арматурного прокату, а при порушенні режиму термозміцнення в процесі 
виробництва – до отримання партії прокату з механічними властивостями, що не відповідають 
умовам замовлення. 

Система електромагнітного контролю процесу термозміцнення призначена для оперативної 
реєстрації відхилень процесу термозміцнення від режиму, що забезпечує потрібні механічні 
властивості. Робота системи основана на електромагнітному контролі магнітних властивостей 
прокату на виході установки термозміцнення, результати якого дозволяють оцінити межі, в яких 
будуть знаходитись механічні властивості прокату. Завдяки достатньо малому періоду контролю 
система дозволяє оцінити стабільність процесу термозміцнення по довжині прокату з однієї 
заготовки та оперативно виявити порушення технологічного процесу, які впливають на механічні 
властивості товарної продукції. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: періодичність контролю 0.2...0,3 

термін виявлення порушень процесу, які впливають на механічні властивості товарної продукції в 
межах прокатки 1 – 14 заготовок залежно від характеру порушення. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: відсутній. 
 
ВАРТІСТЬ: вартість розробки, виготовлення та впровадження системи від 400 до 900 тис. грн 

залежно від особливостей прокатного стану та обсягу впровадження. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: термін реалізації системи від початку проектування до 

впровадження в виробництво - від 1 до 2 років залежно від особливостей прокатного стану та обсягу 
функцій, що реалізуються. Термін окупності – від 1 до 3 років. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ СПЕКТРІВ 
ДЛЯ СПЕКТРОГРАФА СТЕ-1 

 
Автори: Поповченко С.Є., канд. геол.-мін. наук, 

      Лютий О.І., канд. фіз.-мат. наук, доц.,  
      Журавльов М.К., д-р гео.-фіз. наук, проф. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (0562) 47-32-09, факс: 744-62-14, 
e-mail: polishchuks@nmu.org.ua 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: забезпечити аналітичні лабораторії України сучасними 
системами визначення вмісту мікроелементів на існуючому спектральному обладнанні. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: аналітика мікроелементів в рудах, гірських породах, концентратах, 

будівельних матеріалах, продуктах харчування, джерелах питної води, техногенних відходах, скидах, 
в екологічних пробах тощо. Розроблена система може встановлюватися у лабораторіях геологічних 
підприємств, на гірничозбагачувальних фабриках, кар’єрах, підприємствах металургійної, хімічної, 
цементної, машинобудівної промисловостей, гідрометалургії та інших підприємствах, де є потреба 
проведення аналізів вхідної чи вихідної сировини, готових продуктів, складових частин, сумішей, 
перевірки на екологічну безпеку і т.п. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: доброякісна аналітика та її фінансова доступність для споживачів різного 

рівня в країні сприяє розвитку новітніх технологій на світовому ринку. За кордоном в розвинутих 
країнах використовуються дорогі системи (400-600 тис.$) спектрального аналізу з індуктивно 
пов′язаною плазмою. Країнам колишнього СРСР в нащадок дісталися якісні спектральні апарати, але 
методика їх використання лишалася на рівні початку 60-х років минулого століття. З появою на 
початку другого тисячоліття ПЗС-лінійок з оберненим р-n переходом стало можливим реєструвати 
слабкі оптичні сигнали в ультрафіолетовій мережі. Вони дозволяють відмовитися від дорогого в 
експлуатації методу з індуктивно пов′язаною плазмою та використовувати існуючі методи 
спектрального аналізу на тому ж якісному рівні. 

Для цього замість фотокасети пропонується розробити пристрій з фотоелектричними елементами, 
що дозволить одразу отримувати на моніторі комп′ютера увесь спектр, який відображається на 
фотопластинці, та автоматично розраховувати концентрації елементів до складу такої 
автоматизованої системи реєстрації спектрів входитиме: блок фотоелектричної реєстрації з 
автоматизованою системою юстирування на фокальну площину спектрографа та спектр вуглецю; 
плата прийому та обробки електричних сигналів з фотоелектричних елементів, яка встановлюється на 
материнську плату комп′ютера; програмне забезпечення для розрахунку вмісту елементів, впливу 
фону матриці та суміжних елементів, графічного відображення спектра. Система встановлюється у 
будь-якій існуючій лабораторії на найбільш поширений спектрограф СТЕ-1. 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Продуктивність      до 60 визначень/год 
Енергоспоживання      до 0,5 кВт·год 
Споживання аргону     до 5 см3/год 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: відсутній Навіть із методики 

спектрального аналізу буде виключено використання хімреактивів для прояву фотопластинок. 
 
ВАРТІСТЬ: 460 тис. грн. на розробку проекту та створення промислового зразка. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: реалізація проекту 2 роки, окупність 1 рік після 

створення промислового зразка та проходження метрологічної атестації. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ: поставки на договірній основі. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПИЛОПОДАВЛЕННЯ  
У ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛАХ ДИСПЕРГОВАНОЮ ВОДОЮ  

ЗА ФАКТОРОМ НАДХОДЖЕННЯ ГРУБОГО ПИЛУ 
 

Автори: Колесник В.Є., д-р техн. наук, проф., 
       Головіна Л.А., аспірант, 
      Чеберячко С.І., канд. техн. наук, доц., 
      Чухало М.А., зав. лаб. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (0562) 45-85-16, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru  

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: зниження пилових викидів в атмосферу з постійно діючих 

систем промислової вентиляції. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: промислові вентиляційні системи із значними пиловими викидами в 

атмосферу. У трубах промислової вентиляції пропоновану систему можна установити, наприклад, 
перед циклоном грубого очищення з одночасним включенням форсунки і приводу вентилятора 
циклона, що підвищить ефективність пиловловлювання. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: в основу зниження пилу в повітря покладено відомий спосіб 

пилоподавлення за допомогою гідравлічної форсунки, що утворює у вентиляційному каналі завісу 
диспергованої води. Для виключення перезволоження на ділянках вентиляційної системи форсунки 
автоматично включаються лише при інтенсивному надходженні грубого пилу. Процес автоматичного 
керування форсунками здійснюється за сигналом датчика запиленості, що реагує на рівень вмісту 
пилу у повітрі.  

Система складається з оптичного датчика вмісту пилових частин у повітрі, електрогідравлічного 
вентиля та форсунки, що встановлена у вентиляційному каналі на певній відстані від датчика по ходу 
вентиляційного струменя (можливе встановлення декількох форсунок). 

При надходженні пилу з певною концентрацією частин датчик виробляє ступінчастий 
електричний сигнал, що призводить до спрацювання електрогідравлічного клапана. Останній 
забезпечує подачу води з гідравлічної мережі до форсунки. При зниженні концентрації грубих частин 
у вентиляційному потоці, що надходить, нижче встановленого рівня форсунка відключається від 
гідравлічної мережі. 

Поріг спрацьовування виконавчих пристроїв (електрогідравлічного вентиля та форсунки) можна 
пов'язати або з концентрацією пилу, або встановити емпіричним шляхом, орієнтуючись на наявність 
пилу. 

Функції людини в системі зводяться до технічного обслуговування (очищення датчика від пилу й 
отворів форсунки від бруду), періодичної  перевірки та регулювання порога спрацьовування 
електрогідравлічного вентиля. Обслуговування системи не вимагає спеціального персоналу. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Тиск води у гідравлічній мережі 300-600 кПа. Витрати води 15-30 л/хв. 
Живлення  датчика та електрогідравлічного  клапана здійснюється  від мережі змінного струму 

220 В (або 127 або 36 В при необхідності). 
Датчик реєструє концентрації у межах від 10-20 до 100-200 мг/м3. 
Ефективність пилоподавлення досягає за загальною масою пилу 80-85%, а для частинок пилу 

розміром менше 20 мкм дещо нижча. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУП-НОСТІ: вартість дослідно-конструкторської розробки складає 

орієнтовно 90 тис. грн.  Вартість системи близько 400 тис. грн. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: залежить від попиту на продукцію. 
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ЕКСПРЕС - ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ  
ТА КІРЛІАНГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ  

І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
 

Автори: Горова А.І., д-р біол. наук, проф., 
      Пісоцька Л.А., д-р мед. наук, проф., 
      Риженко С.А., д-р мед. наук, проф., 
      Клімкіна І.І., канд. біол. наук, доц. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (056) 744-61-93, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru  

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка та вдосконалення ефективної системи, 

спрямованої на підвищення екологічної безпеки дитячого населення України, яке 
знаходиться під впливом шкідливих чинників довкілля; проведення екологічного 
моніторингу стану здоров'я дітей з застосуванням експрес-методів обстеження; 
впровадження й оцінка ефективності реабілітаційних заходів на основі застосування 
природних адаптогенів. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: вплив навколишнього середовища, природи в цілому, 

являється специфічним для кожного людського організму, а дитячого – особливо. 
Забруднення навколишнього середовища, в якому живе людина, викликає нові її хвороби. З 
року в рік наростає динаміка збільшення хронічних генетичних і функціональних 
захворювань серед дітей і підлітків. Сьогодні необхідно мати чіткі визначення екологічної 
залежності організму дитини й ефективності заходів по відновленню його захисних 
функцій. Тому надзвичайно важливого значення набуває експрес-оцінка стану здоров’я 
дітей цитогенетичними та кірліанграфічними  методами для обґрунтування 
ефективності профілактичних заходів .  

 
КОРОТКИЙ ОПИС: програма передбачає проведення екологічного моніторингу стану 

здоров’я дітей, які знаходяться в дитячих колективах регіону, визначення сумарного впливу 
довкілля на їхнє здоров’я, запровадження ендоекологічного паспорта кожної обстеженої 
дитини та  налагодження на їх основі заходів по профілактиці та оздоровленню дітей. 
Для цього використовуються нові оригінальні експресні цитогенетичні та кірліанграфічні 
методики діагностики, завдяки яким визначається функціональний стан основних органів і 
систем організму, дані якого заносяться в індивідуальний ендоекологічний паспорт 
здоров'я, а також надаються конкретні рекомендації щодо ендоекологічної детоксикації та 
профілактики.  

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн/рік. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ: програма довготермінова, 

розрахована на 10 років (до 2016 року). Ендоекологічні профілактичні заходи, 
запроваджені для оздоровлення дітей м. Києва, свідчать про їх досить високу 
ефективність, яка сягає до 80-85% (саме такий відсоток дітей у результаті 
профілактики стають найбільш стійкими до впливу шкідливих екологічних чинників). 
Програма сприяє попередженню генетичних та функціональних захворювань серед дітей; 
відновленню захисних функцій дитячого організму та  призначенню необхідної медичної і 
профілактичної допомоги дітям. Це сприяє покращенню стану генофонду нації та 
демографічної ситуації в Україні, що призведе до відновлення якісного стану трудових 
ресурсів держави; прийняттю вірних управлінських рішень в соціальній сфері держави; 
створенню умов для стійкого розвитку українського суспільства. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ НАСЛІДКІВ 
ТЕХНОГЕНЕЗУ В ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Автори: Горова А.І., д-р біол. наук, проф., 

      Риженко С.А., д-р мед. наук, проф., 
      Клімкіна І.І., канд. біол. наук, доц., 

   Скворцова Т.В., канд. біол. наук, доц., 
   Павличенко А.В., асист. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (056) 726-50-44, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: створення методології комплексного еколого-генетичного 
моніторингу для адекватної оцінки стану об’єктів довкілля та здоров’я населення. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: забруднення природного середовища як негативний побічний 

результат господарської діяльності людини є фактором, що обмежує сталий розвиток суспільства, і 
значимість його зростає з кожним днем. Сьогодні неможливо планувати та реалізовувати подальший 
розвиток промисловості і сільського господарства без урахування забрудненості атмосфери, 
природних вод, ґрунтів та його впливу на здоров'я і добробут людини, а також на стан екологічних 
систем взагалі. У зв'язку з цим особливого значення набуває отримання інформації про рівні 
забрудненості природного середовища та реакцію на них біологічних об'єктів, включаючи людину, 
які виступають у ролі біоіндикаторів. До того ж, управління станом довкілля базується на конкретних 
оцінках та прогнозі показників, що характеризують стан довкілля та здоров’я населення. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблено методологію еколого-генетичного моніторингу довкілля, яка 

характеризує еколого-соціальний розвиток території на локальному, регіональному та національному 
рівнях. Складовими частинами моніторингу виступають показники, які відображають стан здоров’я 
населення та екологічний стан об’єктів навколишнього природного середовища за токсико-
мутагенним фоном. Стан загального та генетичного здоров’я населення визначається на основі 
аналізу медико-статистичних даних та виявленні пріоритетних класів захворювань на досліджуваних 
територіях. Екологічний стан навколишнього середовища оцінюється за допомогою методів 
біоіндикації, які є найбільш чутливими, інформативними і достатніми для адекватних оцінок 
комплексної дії екологічних факторів навколишнього середовища на різні біосистеми.  

 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: на відміну від існуючих традиційних методів оцінки стану 

довкілля, високочутливі цитогенетичні методи біоіндикації враховують сумарний вплив всіх 
несприятливих антропогенних факторів, що дозволить прогнозувати їх вплив на стан здоров’я 
населення, а також дозволяє оцінити рівні еколого-генетичної та екологічної небезпеки для людини і 
біоти.  
 

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: використання методології 

комплексного еколого-генетичного моніторингу необхідно для отримання об’єктивної та повної 
інформації про екологічний стан територій та виділення на них зон екологічного лиха, які 
потребують першочергової розробки та впровадження обґрунтованих управлінських рішень, 
спрямованих на охорону довкілля та захист здоров’я населення. 

 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн.  
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: впровадження даної розробки як експресного методу 

оцінки стану довкілля і здоров’я населення дозволить значно зменшити фінансові витрати та терміни 
проведення моніторингу у порівнянні з традиційними фізико-хімічними методами дослідження.  

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі.   
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ОБСТЕЖЕННЯ ТА РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
ЗА СТУПЕНЕМ ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН 

ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ІНТЕГРАЛЬНИХ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ 

 
Автори: Горова А.І., д-р біол. наук, проф., 

      Риженко С.А., д-р мед. наук, проф., 
      Клімкіна І.І., канд. біол. наук, доц., 
      Скворцова Т.В., канд. біол. наук, доц., 
     Павличенко А.В., Бучавий Ю.В., Миронова І.Г., асист. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (056) 726-50-44, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: проведення комплексного еколого-генетичного моніторингу 

території України. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: екологічні наслідки забруднення навколишнього природного 

середовища є однією з найважливіших проблем у світі, особливо для країн з розвинутою 
промисловістю, до яких відноситься й Україна. У зв'язку з цим особливого значення набуває 
отримання інформації про рівні забрудненості природного середовища та реакцію на них біологічних 
об'єктів, включаючи людину. Розробка заходів, спрямованих на охорону довкілля, а також оцінка 
ефекту від їх впровадження, потребує конкретних числових показників, що характеризують стан 
об’єктів навколишнього природного середовища та здоров’я населення. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблено методологію еколого-генетичного моніторингу довкілля, 

впровадження якої дасть змогу охарактеризувати стан еколого-соціального розвитку території на 
локальному, регіональному та національному рівнях. Складовими частинами моніторингу 
виступають показники, які відображають стан здоров’я населення та екологічний стан об’єктів 
навколишнього природного середовища за токсико-мутагенним фоном. Стан загального та 
генетичного здоров’я населення визначається на основі аналізу медико-статистичних даних та 
виявленні пріоритетних класів захворювань на досліджуваних територіях. Екологічний стан 
навколишнього середовища оцінюється за допомогою методів біоіндикації, які є найбільш 
чутливими, інформативними і достатніми для адекватних оцінок комплексної дії екологічних 
факторівдовкілля на різні біосистем.  
 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: на відміну від існуючих традиційних методів оцінки стану 
довкілля, високочутливі цитогенетичні методи біоіндикації враховують сумарний вплив усіх 
несприятливих антропогенних факторів, що дозволить прогнозувати їх вплив на стан здоров’я 
населення, а також дозволяє оцінити рівні еколого-генетичної та екологічної небезпеки для людини і 
біоти. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: використання методології 

комплексного еколого-генетичного моніторингу необхідно для створення об’єктивної та повної 
картини екологічної ситуації на досліджуваних територіях, задля прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень, спрямованих на охорону довкілля та захист здоров’я населення. 

 
ВАРТІСТЬ: 2500 тис. грн (500 тис. грн/рік). 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: впродовж п’яти років буде обстежено всю територію 

України (4 – 5 областей на рік). Реалізація розробки дозволить значно зменшити фінансові витрати та 
на порядок скоротити терміни необхідні для проведення моніторингу у порівнянні з традиційними 
фізико-хімічними методами дослідження.  

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНО- 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН ГУМІНОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШИХ АДАПТОГЕНІВ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ДО ДІЇ 
НЕГАТИВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ФАКТОРІВ 

 
Автори: Горова А.І., д-р біол. наук, проф., 

      Бариляк І.Р., д-р мед. наук, проф., 
      Гербильський Л.В., д-р мед. наук, проф., 
      Клімкіна І.І., канд. біол. наук, доц., 
      Скворцова Т.В., канд. биолог. наук, доц., 
      Скворцов В.О., канд. с.-г. наук, доц., 
      Павличенко А.В., асист. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (056) 726-50-44, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 

 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка ефективних способів реабілітації здоров’я людини за 
допомогою природних адаптогенів. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: в Україні прогресує пошкоджувальна дія небезпечної екологічної 

ситуації на людину та інші біологічні істоти, яка заподіяна забрудненням об’єктів довкілля важкими 
металами, пестицидами, радіонуклідами та іншими чинниками. Ефективний реабілітаційний захід 
для зменшення генетичної небезпеки населення – застосування природних антимутагенних та 
генопротекторних сполук, до яких належать вітаміни, продукти бджільництва, фітопрепарати, а 
також природні фізіологічно активні гумінові сполуки, які входять до складу ґрунтів, торфів, бурого 
вугілля тощо. Розробка наукових основ застосування даних сполук дасть можливість ефективно 
проводити реабілітаційні заходи щодо зменшення пошкоджувальної дії радіаційного та іншого видів 
забруднення на стан здоров’я населення. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: відкриття молекулярно-клітинних механізмів дії гумінових речовин на різні 

організми, як в нормальних, так і в екстремальних умовах, надало можливість розробити новітні 
гумінові препарати для застосування в різних галузях господарського комплексу та медицини, а 
також дозволило науково обґрунтувати застосування цих технологій для реабілітації здоров’я 
людини. Встановлено позитивну модифікуючу дію природних адаптогенів при оздоровленні 
пошкоджених несприятливими факторами організмів дітей та робітників шкідливих підприємств. 
Крім того, обґрунтовано та запропоновано використання експрес-методу оцінки стану організму 
людини на цитогенетичному рівні, що дозволяє не тільки визначити групи підвищеного генетичного 
ризику людей, які підпадають під вплив негативних факторів довкілля (радіаційних, хімічних тощо), 
обґрунтувати необхідність реабілітації на основі природних адаптогенів, але й оцінити ефективність 
оздоровчих заходів цитогенетичними методами. 

 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: методика цитогенетичного моніторингу довкілля та стану 

організму людини, що розроблена авторами, випробувана в Дніпропетровській, Донецькій, 
Кіровоградській, Одеській, Чернівецькій і Львівській областях та АР Крим. Досліджені 
закономірності зміни цитогенетичних показників організму людини та біоіндикаторних тест-систем 
під впливом несприятливих екологічних умов. Проводиться аналіз та моделювання залежності між 
станом генофонду та забрудненням довкілля. Розроблено методику комплексної екологічної оцінки 
зрушень у життєдіяльності організму людини на конкретній техногенно перевантаженій території.  

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн/рік. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежно від обсягу впровадження препаратів – 1-5 і 

більше років.  
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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РОЗРОБКА СПОСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ 
З ЗАСТОСУВАННЯМ БІООРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ 

 
Автори: Горова А.І., д-р біол. наук, проф., 

       Клімкіна І.І., канд. біол. наук, доц., 
      Скворцова Т.В., канд. біол. наук, доц., 
      Павличенко А.В., асист. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (056) 726-50-44, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка способів застосування біоорганічної 

сировини, що містить  гумінові речовини, для поліпшення стану об’єктів довкілля, 
покоджених техногенними навантаженнями. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: пріоритетними забруднювачами в індустріальних регіонах 

України  є важкі метали, які надходять у природне середовище з викидами і відходами 
різних галузей промисловості та транспорту, та становлять загрозу здоров'ю людини й 
об’єктів екосистем. Використання гуміновмісних субстратів дозволяє хімічно зв’язувати 
токсичні речовини, з утворенням нерозчинних у воді сполук, перешкоджати поглинанню 
рослинами іонів металів та органічних сполук; забезпечуючи таким чином детоксикацію 
порушених об’єктів довкілля та мінімізацію наслідків забруднення навколишнього 
середовища. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: на підставі виявлених антимутагених і антитоксичних властивостей 

фізіологічно активних гумінових речовин обґрунтовано використання їх для відновлення 
порушеного стану абіотичної і біотичної  складових навколишнього середовища і людини, 
особливо в регіонах з інтенсивно розвиненою промисловістю. Використання природних 
матеріалів, що містять гумінові сполуки, в природоохоронних заходах призводить до 
зменшення токсичної та мутагенної активності об’єктів довкілля та підвищує рівень 
екологічної безпеки для людини та біоти. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: впровадження способу 

сприяє зменшенню рухомості та пошкоджувальної дії важких металів на живі організми, 
включаючи людину, та покращує екологічний стан об’єктів навколишнього середовища. 

 
ВАРТІСТЬ: 100 тис. грн/рік. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: залежно від обсягу впровадження – 1-5 і 

більше років.  
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ОЦІНКА РОЗСІЮВАННЯ В АТМОСФЕРІ ПИЛОВИХ ВИКИДІВ  
ВЕНТИЛЯТОРА ГОЛОВНОГО ПРОВІТРЮВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ 

 
Автори: Колесник В.Є., д-р техн. наук, проф., 

     Головіна Л.А., канд. техн. наук, ст. наук. співорб. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (0562) 45-85-16, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка методу оцінки розсіювання в атмосфері 

пилових викидів вентилятора головного провітрювання (ВГП) вугільної шахти з метою 
визначення та зниження їх впливу на довкілля. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: оцінка фактичного стану довкілля в умовах конкретної 

вугільної шахти під впливом пилових викидів ВГП, включаючи прилеглі до шахт території. 
 
КОРОТКИЙ ОПИС: метод передбачає попередній контроль фактичних викидів пилу з 

ВГП та визначення вмісту пилу в повітрі на прилеглій території у приземному шарі шляхом 
вимірів запиленості. Далі на основі отриманих даних виконується розрахунок розсіювання 
пилових частин на ЕОМ з використанням математичної моделі, що базується на розв'язанні 
диференційного рівняння переносу, дифузії та осідання пилу в умовах конкретної шахти для 
відповідних кліматичних показників. 

Після чого надається оцінка фактичного та прогнозного стану території за фактором пилу 
і рекомендації щодо зниження пилових викидів з ВГП. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: є патентоздатні технічні рішення. 
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: вартість обстеження за запропонованим 

методом складає орієнтовно 15000 грн на шахту. 
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: залежить від розмірів регулярних оплат кожної 

шахти за викиди та їх перевищення. 
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ХВОСТОСХОВИЩ 

 
Автори: Долгова Т.І., д-р техн. наук, проф., 

      Лебеденко В.В., мол. наук. співорб. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел. (0562) 45-85-16, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка оригінального методу визначення рівня 
екологічної небезпеки хвостосховищ в умовах функціонування гірничих підприємств різного 
типу. 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: метод забезпечує контроль екосистем грунтів в районах 

локалізації гірничодобувних підприємств та становить теоретичну основу розв’язання задач 
прикладного характеру, в тому числі: проведення екологічного аудиту, експертизи та 
інспектування, підготовки матеріалів ОВОС, планування екологічно обґрунтованого рівня 
техногенного навантаження на території, прилеглі до гірничих підприємств, розробки 
територіальних схем розвитку та розміщення виробничих об’єктів, розробки територіальних 
комплексних схем охорони довкілля та ін. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: запропонований метод орієнтовано не тільки на аналіз реакції 

систем грунтів у відповідь на сумарну техногенну дію, що дозволяє абстрагуватися від 
кількості, якості і сполучень діючих факторів будь-якої природи та грунтово-кліматичних 
умов їх реалізації, але й визначення параметрів вертикальної та латеральної міграції речовин-
забруднювачів у динаміці. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВАРТІСТЬ: 300 тис. грн.  
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ 

 
Автори: Лапицький В.М., канд. техн. наук, доц., 

      Борисовська О.О., асист. 
Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (056) 744-61-93, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 

 
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка способу зниження токсичності промислових 

відходів, що містять у складі рухливі форми важких металів. 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: на підприємствах України щороку утворюється близько 100 

млн. т токсичних відходів. Кількість підприємств, на яких фіксуються токсичні відходи, 
перевищує 2500. За обсягами утворення домінують токсичні відходи, які містять у своєму 
складі важкі метали (хром, свинець, нікель, кадмій, ртуть). Переважно це відходи 
підприємств чорної та кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування. 
Доцільність використання запропонованого способу знешкодження токсичних відходів 
залежить від властивостей, складу та класу небезпеки відходів підприємства. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: розроблено спосіб зниження токсичності промислових відходів 

шляхом зменшення вмісту рухливих форм важких металів. При введенні у масу відходів 
природного сорбенту в ефективній кількості відбувається захват нефіксованих форм важких 
металів сорбентом, що запобігає міграції токсичних речовин з відходів у навколишнє 
природне середовище.  

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: витрата природного 

сорбенту, необхідного для знешкодження токсичних промислових відходів залежить від їх 
виду та концентрації важких металів, тому визначається окремо у кожному конкретному 
випадку. 

 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: спосіб зниження 

токсичності промислових відходів має за мету зменшення негативного техногенного тиску 
на довкілля, обумовленого значними обсягами утворення та накопичення відходів, які 
переважно розміщуються у навколишньому середовищі без необхідних заходів щодо їх 
нейтралізації. 

 
ВАРТІСТЬ: 110 тис. грн.  
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНОСТІ: впровадження розробленого способу зниження 

токсичності відходів не має економічного ефекту, бо ця розробка спрямована на досягнення 
екологічного ефекту, що полягає у зменшенні негативного антропогенного впливу на 
навколишнє природне середовище. 

 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ РІДИНИ МЕТОДОМ 
ГАЗОРОЗРЯДНОГО ФОТОГРАФУВАННЯ 

 
Автори: Лапицький В.М., канд. техн. наук, доц., 

       Пісоцька Л.А., асист., 
       Боцман К.І., асист. 

Розробник: Національний гірничий університет, 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, 
тел.: (056) 744-61-93, факс: 744-62-14, 
e-mail: ecogorn@rambler.ru 
 

СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ: розробка експрес-методу оцінки рідини, заснованого 
на Кірліан-ефекті, який дозволяє встановити якість рідини при комплексному впливі на 
нього факторів, які представлені речовинами та фізичними полями різного походження.  

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: метод характеризується високою інформативністю і 

вірогідністю одержаних результатів  і дозволяє здійснювати достовірну експрес-оцінку 
рідини в лабораторних і польових умовах. 

 
КОРОТКИЙ ОПИС: метод оснований на фотографуванні газового розряду, який 

виникає навколо об’єкта в електричному полі високої напруги.  
Оцінка якості рідини проводиться на приладі «Кірліан-фото», який розроблено в НДІ 

Технологій машинобудування (м. Дніпропетровськ).  
Принцип роботи приладу ґрунтується на реєстрації емульсійним прошарком 

фоточутливого матеріалу світіння газового розряду, який виникає навколо краплі 
досліджуваної рідини у високовольтному електричному полі. Після експозиції фотоматеріал 
піддають стандартній хімічній обробці й отримують зображення структури електричного 
розряду досліджуваного об’єму рідини.  

Параметри газорозрядного зображення залежать від властивостей досліджуваного 
об’єкта, і таким чином за характером світіння робиться оцінка якості об’єкта в конкретний 
момент. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: метод характеризується 

низькою собівартістю, методичною простотою та зручністю дослідження. 
 
РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: патентується в Україні. 
 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: метод дозволяє швидко і 

якісно оцінити якість водних об’єктів і їх придатність до споживання у різних галузях, що 
має важливе значення для здоров’я людини і довкілля в цілому. 

 
ВАРТІСТЬ: залежить від кількості зразків досліджуваної рідини. Вартість витратних 

матеріалів на один зразок рідини складає 3 грн.  
 
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОКУПНІСТЬ: швидкий термін дослідження порівняно з 

фізико-хімічними методами аналізу води. Термін окупності 6 місяців.  
 
УМОВИ ПРИДБАННЯ, ПОСТАВКИ: на договірній основі. 

 


