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Сформована методика визначення показника складності маршруту руху 

кар’єрного автосамоскиду. 
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Кар’єрні автосамоскиди у порівняні з іншим видами транспорту дозволя-

ють: транспортувати гірничі породи з різними фізико-механічними властиво-

стями, спростити процес завантаження та відвалоутворення, скоротити дов-

жини транспортних комунікацій за рахунок руху по відносно крутим трасам, 

а також виконувати транспортну роботу у стиснених умовах. Завдяки цьому 

вони отримали значене розповсюдження на відкритих розробках підприємств 

гірничодобувних галузей як України, так і всього світі – транспортують бли-

зько 80% від загального об'єму видобутку гірничої маси на відкритих гірни-

чих роботах. При цьому більше 90% парку даних машин оснащується гідро-

механічною трансмісією, решта – електромеханічною. 

Основна проблема проблем під час експлуатації кар’єрних автосамоскидів 

це стійка тенденція до погіршення умов експлуатації. Проявом цього є зни-

ження продуктивності роботи машин (пов’язано із зменшення середньотехні-

чної швидкості руху) та збільшення вартості транспортування (спричинене 

зростанням обсягу витрати дизельного палива). Як наслідок зростає питома 

вага палива у витратах на перевезення і збільшується загальна вартість тран-

спортування (у деяких випадках сягає 60% від загальної вартості робіт у 

кар’єрі). 

Однак на сьогодні підвищення ефективності експлуатації кар’єрних авто-

самоскидів за рахунок зменшення витрат палива та збільшення продуктивно-

сті роботи шляхом покращення гірничотехнічних та дорожньо-транспортних 

факторів умов експлуатації практично неможливо. Вдосконалення конструк-
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ції вузлів та агрегатів кар’єрних автосамоскидів обмежується існуючими тех-

нологічними можливостями підприємств виробників. 

Таким чином вирішення даної проблеми вважається можливим за рахунок 

системи «двигун-трансмісія» – забезпечення раціональних режимів роботи 

двигуна внутрішнього згоряння шляхом підбору параметрів (передаточних 

чисел) вузлів та агрегатів трансмісії. В машинобудуванні з енергетичної точ-

ки зору дана система має найбільший потенціал, адже забезпечує найбільші 

втрати енергії [1].  

Таким чином метою роботи є дослідити гірничотехнічні (дорожньо-

транспортні) умови експлуатації кар’єрних автосамоскидів та розробити по-

казник, який дозволяв би охарактеризувати їх складність. 

Проведені попередні дослідження [2] дозволили констатувати, що за ра-

хунок використання раціональних параметрів системи «двигун-трансмісія» зі 

специфікою умов експлуатації (параметрами маршруту руху) можливо досяг-

ти економії дизельного паливо до 15%. 

На сьогодні глибина кар’єрів сягає 250-365 м і продовжує збільшуватися. 

Тому був проведений  аналіз умов експлуатації кар’єрних автосамоскидів по 

підприємствах країн СНД. Він доводить, що величина ухилів на окремих ді-

лянках автодоріг досягає на підприємствах залізорудної промисловості 10-

12%, кольорової металургії 10-11% (рис. 1, 2) [3]. Середня висота підйому 

вантажу коливається від 1,7 до 143 м, відстань транспортування – 1,56-7,4 км, 

середньотехнічна швидкість – 11,5-21,4 км/год, а експлуатаційна – 7-

14,8 км/год, середньодобовий пробіг – 85,7-268 км [4]. 

Швидкість і порядок руху кар’єрних автосамоскидів на підприємствах ре-

гламентується правилами безпеки при розробці родовищ корисних копалин 

відкритим способом по ДНАОП 1.2.90-1.01-94. При цьому допустима швид-

кість руху автотранспортних засобів на підприємстві, згідно пункту 3.18 да-

них правил, встановлюється адміністрацією підприємства з урахуванням міс-

цевих умов: ВАТ ПівнГЗК і ВАТ ПівдГЗК – 20 км/г (у кар’єрі), ВАТ ІнГЗК – 

30 км/г (порожній) і 20 км/г (завантажений), ВАТ Вольногорський ГЗК – 

40 км/г (у кар’єрі) і 20 км/г (поза кар’єром). 

Таким чином, згідно проведеного аналізу умов експлуатації кар’єрних ав-

тосамоскидів встановлено, що на кожному підприємстві існують власні (спе-

цифічні, притаманні конкретному підприємству) дорожньо-транспортні умо-

ви. Крім цього, досить важливим фактором є те, що по перше кар’єрний авто-

самоскид з початку вводу в експлуатацію і до його списання експлуатується 

на одному й тому ж підприємстві, по друге виробник створює універсальні 

машини – з такою комплектацією системи «двигун трансмісія», щоб машина 

могла експлуатуватися на будь-кому підприємстві. 

Таким чином, з точки зору ефективності експлуатації – кожне підприємс-

тво потребує індивідуального підходу до формування тягово-швидкісних 

властивостей кар’єрного автосамоскиду. 
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Рис. 1. Розподіл довжини ділянок щебеневих автодоріг рудних кар’єрів 

 
Рис. 2. Відсотковий розподіл  ділянок щебеневих автодоріг у межах рудного кар'єра 

 

У рамках аналізу показників, які дозволяють охарактеризувати маршрут 

руху кар’єрного автосамоскиду було встановлено: коефіцієнт опору кочення 

(f), повздовжній ухил автодороги (α)та загальний коефіцієнт сумарного опору 

дороги (ψ – складається з суми двох попередніх) [5, 6]. Однак усі вони мають 

функціональну зміну по довжині маршруту руху (l), завдяки чому є 

суб’єктивними й не дозволяють охарактеризувати одним числом складність 

маршруту руху машини. 

Крім цього, існують показники середнього та керуючого ухилу автодоро-

ги, що відображають лише середнє та максимальне значення ухилу на всьому 

маршруті. При цьому вони жодним чином не враховують тип покриття, що 

впливає на сумарний опір руху кар’єрного автосамоскиду.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

на сьогодні є необхідним встановити та обґрунтувати об’єктивний показник 
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складності маршруту руху кар’єрного автосамоскиду. 

Отже, існує два фактори, які повинен врахувати показник складності ма-

ршруту руху, для того щоб адекватно та комплексно охарактеризувати марш-

рут – інтенсивність та величину зміни коефіцієнта сумарного опору дороги 

впродовж маршруту руху, враховуючи долю довжини кожної ділянки марш-

руту з певним значенням ψ від загальної довжини траси. 

Залежність розподілу коефіцієнта сумарного опору певної ділянки траси 

ψі(li) можна зобразити в графічному вигляді (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розподіл коефіцієнта сумарного опору дороги на певній ділянці траси 

 

У зв’язку з тим, що величина екстремумів на маршруті руху і значення 

коефіцієнта сумарного опору маршруту руху будуть визначати складність 

певної траси, показник складності маршруту руху пропонується визначати 

через відношення площі фігури, утвореної між поліномом ψі(li) та віссю дов-

жини маршруту руху, до одиниці відстані даного маршруту.  

Довжину поліному ψі(li) 
 
пропонується визначати шляхом апроксимації 

окремих ділянок траси прямокутними трикутниками (рис. 3), довжина гіпо-

тенузи якого і буде відображати довжину поліному. 

Кількість трикутників залежатиме від прийнятої допустимої похибки, яка 

не повинна перевищувати 2-3 %, тобто має бути співставлення з точністю ро-

зрахунків натуральних показників річних планів гірничих робіт. Похибка в 

даному випадку пов’язана з кількістю точок, що розділяють прямі ділянки 

(АС), які апроксимують складні криві лінії маршруту руху (AFC). Кількість 

точок має бути достатньою для того, щоб похибка апроксимації не виходила 

за межі практично допустимого значення. 

Таким чином, довжина гіпотенузи АС �САВ (рис. 3), яка апроксимує дугу 

AFC, буде визначатися з виразу: 

2 2 2 2

2 1 2 1( ) ( )АСL АВ СВ l l ψ ψ= + = − + −   (1) 
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При цьому загальна довжина поліному буде визначатися з суми відповід-

них гіпотенуз: 

2 2

( ) 1 1

1

( ) ( )
y

l i i i i

h

L l lψ ψ ψ− −

=

= − + −∑  ,  (2) 

де у – загальна кількість ділянок апроксимації. 

Інтенсивність зміни поліному буде залежати від величини ψі
  
зміни впро-

довж маршруту lі, це значення пропонується визначати як середньозважене 

значення сумарного опору руху на маршруті ψср.зв
 
 (3). Перевагою запропоно-

ваного методу є те, що він враховує долю руху на кожному маршруті від за-

гальної довжини маршруту і забезпечує достовірне визначення площі фігу-

ри (рис. 3).  

1 1

. . 1 1
...i i n

ср зв i i n

заг заг заг

l l l

l l l
ψ ψ ψ ψ+ +

+ += ⋅ + ⋅ + + ⋅

 

 (3) 

Таким чином, загальна формула визначення складності маршрут руху (4) 

буде визначатися з відношення площі фігури (добутку формул 2 та 3) до за-

гальної довжини маршруту: 

( )( ) . . /l ср зв загK L lψ ψ= ⋅
   

(4) 

Однак слід зазначити, що у випадку, коли певна ділянка траси описується 

не поліноміальною, а лінійною залежністю ψі(li), тобто зміна від ψі  до ψі-1 
 
ві-

дбувається при li – li-1=0 – довжину поліному слід визначати як різницю між 

ψі до ψі-1. Однак, коли ψі – ψi-1=0, довжина поліному визначається як різниця 

між lі до lі-1. Для недопущення у даному випадку отримання від’ємних зна-

чень розрахунок значення ψ слід взяти по модулю. 

Таким чином, остаточне визначення показника складності маршруту руху 

матиме вигляд: 

2 2

( ) 1 1

1

1 ( ) 1( ) . .

1 ( ) 1

1 1

. . 1 1

( ) ( )

0

0

...

y

l i i i i

h

i i l i il ср зв

заг i i l i i

i i n
ср зв i i n

заг заг заг

L l l

при l l LL
K

l при L l l

l l l

l l l

ψ

ψψ

ψ

ψ ψ

ψ ψψ

ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

− −

=

− −

− −

+ +
+ +


= − + −


 − = = −⋅ 

= = 
− = = −


 = ⋅ + ⋅ + + ⋅


∑

  

(5) 

де Lψ(l) – показник що відображає загальну довжину поліному ψ(l); 

    ψср.зв. – показник що відображає середньозважене значення сумарного кое-

фіцієнт опору руху на маршруті. 

Для визначення закономірності впливу гірничотехнічних та дорожньо-

транспортних умов руху на показник складності маршруту руху, було про-
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аналізовано вплив довжини шляху (lзаг=var, ψ=const) та сумарного опору до-

роги (ψ=var, lзаг =const) на формування значення даного показника. Для цьо-

го було обрано маршрут кар’єрних автосамоскидів БелАЗ на Хвостосховищі 

та Ганнівському кар’єрі ВАТ ПівГЗК з загальною довжиною маршруту від-

повідно 1900 та 1200 м. Таким чином, використовуючи формулу (5), у пер-

шому випадку відбувалося поступове зменшення довжини кожної ділянки 

траси до 8% з кроком 2% (рис. 4), а у другому навпаки – при сталій довжині 

маршруту руху (1900 та 120 м відповідно) зменшення сумарного коефіцієнту 

руху до 8% з кроком 2% (рис. 5). 

 
Рис. 4. Закономірності зміни показника складності маршруту руху залежно від довжини 

маршруту в умовах Хвостосховища та Ганнівського кар’єра ВАТ  ПівнГЗК 

 
Рис. 5. Закономірності зміни показника складності маршруту руху залежно від сумарного 

коефіцієнта опору дороги в умовах Хвостосховища та Ганнівського кар’єра ВАТ  ПівнГЗК 
 

Таким чином, з рис. 4 слідує, що зміна довжини кожної ділянки траси при 

сталих значення їх коефіцієнта сумарного опору дороги підпорядковується лі-
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нійній закономірності. Зміна довжини на 8% по Ганнівському кар’єрі дає різни-

цю по показнику складності (К) у 1,03*10
-6
, а Хвостосховищі – 3,44*10

-7
 оди-

ниць. Тому завдяки досить мізерному впливу можна констатувати, що при даних 

умовах коефіцієнт складності маршруту руху не залежить від його довжини. 

З рис. 5 видно, що показник складності маршруту руху (К) змінює своє зна-

чення лінійно залежно від коефіцієнта сумарного опору дороги при сталих дов-

жинах ділянок траси. 

Таким чином було доведено, що запропонована методика визначення (5) по-

казника складності маршруту руху є вірною, а сам показник адекватно відобра-

жає зміну коефіцієнта сумарного опору дороги впродовж всього маршруту. 

При більш детальному аналізі, було встановлено, що значення показника 

складності маршруту руху, для кар’єрних автодоріг коливатися в межах від 

0,01 (рух по асфальтобетонному покриттю) що характеризують найбільш ле-

гкі умови до 0,1 відповідно найбільш складних. 

Отже,було проаналізовано дорожньо-транспортні умови руху кар’єрних 

автосамоскидів по гірничим підприємствам, які виявили необхідність індиві-

дуального підходу до формування тягово-швидкісних властивостей даних 

машин. 

Сформована та обґрунтована методика формування об’єктивного показ-

ники складності маршруту рух. 

Подальші дослідження на передбачають розробку методики визначення 

раціональних параметрів системи «двигун – трансмісія» кар’єрного автоса-

москиду залежно  від специфіки умов транспортування гірничої маси, що до-

зволить підвищити паливну економічність та продуктивність роботи машини. 
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