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Мета досліджень полягає у визначенні фізико-механічних та за-

гальнотехнічних властивостей торфу торфового покладу, що дозво-

лить виконання комп’ютерно-математичне моделювання роботи тех-

нологічних машин з видобування торфу з їх використанням. 

Взаємодія робочих органів торфових машин з покладом супро-

воджується контактами окремих робочих елементів та оточуючого се-

редовища. Торф покладу, підготовлений до експлуатації, характеризу-

ється фізико-механічними та загально-технічними властивостями. 

Враховуючи, що для видобування фрезерного торфу використовують-

ся пошарові схеми видобування корисної копалини [1], важливим є ви-

значення зміни параметрів торфу по площі експлуатації виробничих 

ділянок. 

Для моделювання динаміки торфових машинно-тракторних агре-

гатів (МТА) в таких умовах передбачається використовувати методи-

ку, яка забезпечує універсальність алгоритму комп’ютерних обчислень 

в процесі переміщення та роботи робочих органів [1]. Основними зага-

льно-технічними  та фізико-механічними властивостями [2], які суттє-

во впливають на процес переміщення МТА та формування наванта-

ження на робочий орган є:  

- характеристика геометрії покладу, яка змінюється в процесі його 

розробки; 

- густина торфу покладу; 

- вологість торфу покладу; 
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- зольність торфу покладу; 

- міцність торфу покладу. 

Для математичного комп’ютерного моделювання роботи машинно-

тракторних агрегатів необхідно визначити не тільки середні значення 

показників, а також їх статистичні характеристики [3, 4]. 

Дослідження геометричних характеристик поверхні покладу. 
Геометричні характеристики поверхні будуть задаватись на основі ап-

роксимації поверхні покладу трикутних фрагментів площин. Для цього 

на технологічній ділянці вводиться система координат XOYZ, початок 

якої розташоване в одному з кутів прямокутника, осі OX та OY напра-

влені в сторони, а вісь OZ направлена доверху. Задавався крок сітки hx 

по осі OX та hy  по осі OY. Розмір кроку визначається розмірами нері-

вностей технологічної площадки [5]. 

За результатами польових досліджень були визначені статистичні 

характеристики нерівностей технологічної площадки торфового родо-

вища «Старники» та побудовані ізолінії поверхні покладу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ізолінії поверхні технологічного майданчика 
 

Дослідження густини торфу технологічного майданчика визнача-

лось на тій же сітці що і нерівності поверхні покладу. В результаті до-

сліджень визначені статистичні параметри зміни густини [6]: 

- середнє значення густини 884,15 кг/м
3
; 

- максимальне значення густини 937,93 кг/м
3
; 

- мінімальне значення 834,60 кг/м
3
; 

- дисперсія 1181,30 кг
2
/м

6
; 
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- середньоквадратичне відхилення 34,37 кг/м
3
;  

- розмах густини торфу покладу 103,33 кг/м
3
. 

Визначені емпіричні функції розподілу густини торфу технологіч-

ного майданчика (рис. 2). 

 
Рис. 2. Емпірична функція розподілу густини торфу в покладі 

 

Дослідження вологості торфу технологічного майданчика визна-

чалось на тій же сітці, що і нерівності поверхні покладу. В результаті 

досліджень визначені статистичні параметри зміни зольності торфу 

[6]: 

- середнє значення вологості торфу 73,75%; 

- дисперсія вологості торфу 98,78%; 

- середнєквадратичне відхилення вологості торфу 9,94%; 

- максимальне значення вологості торфу в покладі 78,56%; 

- мінімальне значення вологості торфу в покладі 65,88%; 

- розмах вологості торфу в покладі 12,69%; 

- коефіцієнт варіації вологості торфу в покладі 13,48%. 

Визначені емпіричні функції розподілу вологості торфу в покладі 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Емпірична функція розподілу вологості торфу в покладі 
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Дослідження міцності торфу технологічного майданчика визнача-

лось на тій же сітці, що і нерівності поверхні покладу. В результаті до-

сліджень визначені статистичні параметри зміни міцності торфу:  

- середнє значення міцності торфу 15,60 кПа; 

-  дисперсія міцності торфу 432,15 кПа;  

- середнєквадратичне відхилення міцності торфу 20,91 кПа;  

- максимальне значення міцності торфу в покладі 22,0,7 кПа;  

- мінімальне значення міцності торфу в покладі 7,53 кПа;  

- розмах міцності торфу в покладі 14,54 кПа;  

- коефіцієнт варіації міцності торфу в покладі 93,01%. 

Визначені емпіричні функції розподілу міцності торфу в покладі 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Емпірична функція розподілу міцності торфу 

 

Дослідження зольності торфу технологічного майданчика визнача-

лось на тій же сітці, що і нерівності поверхні покладу [6]. В результаті 

досліджень визначені статистичні параметри зміни зольності торфу: 

- середнє значення зольності торфу 8,89%; 

- дисперсія зольності торфу 2,93%; 

- середнєквадратичне відхилення зольності торфу 1,71%; 

- максимальне значення зольності торфу в покладі 10,25%; 

- мінімальне значення зольності торфу в покладі 7,91%; 

- розмах зольності торфу в покладі 2,34%; 

- коефіцієнт варіації зольності торфу в покладі 19,26%. 
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Визначені емпіричні функції розподілу зольності торфу в покладі 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Емпірична функція розподілу зольності торфу 

 

Висновки. В результаті виконання польових досліджень визначені 

основні фізико-механічні характеристики торфу покладу: 

- середнє значення густини 884,15 кг/м
3
; 

- середнє значення вологості торфу 73,75%; 

- середнє значення міцності торфу 15,60 кПа; 

- середнє значення зольності торфу 8,89%. 

Отримані показники дозволяють виконати комп’ютерно-

математичне моделювання роботи технологічних машин з видобуван-

ня торфу. 
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