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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИДОБУТКУ УРАНОВОЇ РУДИ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В наявний час атомній енергетиці України надається провідна роль в зв’язку з її
енергетичною незалежністю від інших країн. Разом з тим, вміст урану в руді значно
нижчий ніж на уранових родовищах інших країн. Для обґрунтування економічної
доцільності видобутку урану, із низьких за вмістом руд, автором побудована модель
оцінки видобутку руди для подальшої її переробки традиційним способом.

На першому етапі були побудовані моделі, в яких враховували вплив на собівартість
видобутку таких чинників як вміст металу в рядовій руді, втрати металу при первинному
збагаченні, трудові витрати та енерговитрати. Проте, в наслідок низької значущості для
моделі показників трудових витрат та енерговитрат від моделі прийшлось відмовитись та
побудувати іншу.

Друга модель враховує залежність собівартості видобутку 1 кг металу від обсягу
видобутку, вмісту метала в руді, втрат метала при первинному збагаченні.

Ідентифікація змінних: С – собівартість 1 кг U в товарній руді, грн. – залежна змінна;
Q – видобуток рядової руди, тонн; U – вміст U в рядовій руді, %; В – втрати при
радіометричному збагаченні, %; факторні змінні: Q, U, B.

Припускаємо, що між факторами є лінійна залежність. Обсяг вибірки – 36 одиниць
(помісячні дані за 2010-2012 рр.).

Результати моделювання за допомогою надбудови «Аналіз даних» Ms EXCEL
відображені на рис.1. Побудована модель має вигляд:

ЕВUQСВВ  3,1231,86750125,05,1475

Множинний коефіцієнт кореляції R = 0,8114 відображає суттєвий зв’язок
собівартості з розглянутими параметрами.

Коефіцієнт детермінації R2=0,6584 відображає, що варіація собівартості 1 кг урану на
65.8% зумовлена факторами, включеними до моделі. Нормований коефіцієнт детермінації
R2adj=0,6264 відображає, що близько 63% варіації собівартості може бути пояснено
варіацією факторів моделі з урахуванням степенів вільності. Модель є значущою в цілому,
F-критерій Фішера розрахунковий 20,558 (рівень значущості 0,000000131<<0.05).

Оцінюючи значущість параметрів, слід відзначити, усі параметри, включені до
моделі, є значущими (t-статистика більша за абсолютною величиною за критичне
значення 2,0369, p-value менше за рівень значущості 0,05).

Довірчі інтервали оцінок параметрів для генеральної сукупності для усіх параметрів
не містить нульових значень.

Так, оцінка коефіцієнта при змінній Q в генеральній сукупності знаходиться у межах
від -0,01873 до -0,00625, значення оцінки за вибірковою сукупністю -0,01249. Отже, за
умови сталих значень інших параметрів, при збільшенні видобутку рядової руди на 1
тонну, собівартість 1 кг урану в товарній руді зменшиться на 0,013 грн.

Оцінка коефіцієнту при змінній U в генеральній сукупності знаходиться у межах від
-16739.8 до -610.288, значення оцінки за вибірковою сукупності -8675.03. Отже, за умови
сталих значень інших параметрів при зростанні вмісту урану в рядовій руді на 0,01%
собівартість 1 кг урану в товарній руді зменшиться на 86,75 грн.
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Регресійна статистика
Множинний R 0,8114

R-квадрат 0,6584
Нормований R-квадрат 0,6264
Стандартна помилка 98,7569
Спостереження 36

Дисперсійний аналіз
  df SS MS F Значимість F

Регресія 3 601526,83 200508,94 20,56 1,31E-07
Залишок 32 312093,80 9752,93
Всього 35 913620,63      

  Коефіцієнти Стандартна помилка t-статистика P- Значення Нижні 95% Верхні 95% Нижні 95,0% Верхні 95,0%
Y- перетинання 1475,5 562,7 2,6223 0,0133 329,4 2621,6 329,4 2621,6
Q -0,0125 0,0031 -4,0765 0,0003 -0,0187 -0,0062 -0,0187 -0,0062
U -8675,1 3959,3 -2,1911 0,0358 -16739,8 -610,3 -16739,8 -610,3
B 123,3 59,4 2,0752 0,0461 2,3 244,4 2,3 244,4

Рисунок. 1 - Результати побудови лінійної моделі С= f(Q, U, B) для Інгульської шахти
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Оцінка коефіцієнту при змінній В в генеральній сукупності знаходиться у межах
від 2,2759 до 244,4099, значення оцінки за вибірковою сукупності 123,34. Отже, за
умови сталих значень інших параметрів при зростанні втрат при радіоактивному
збагаченні на 1% собівартість 1 кг урану в товарній руді збільшиться на 123,34 грн.

Залежність собівартості 1кг урану в товарній руді, як функція одного аргументу
для Інгульської шахти відображена на рис. 2 – 4.

Рисунок 2 - Залежність собівартості 1 кг товарної руди від обсягу видобутку руди,
тонн
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Рисунок 3 - Залежність собівартості 1 кг товарної руди від вмісту U в рядовій руді,
%

На кожному графіку відображені рівняння простої лінійної регресії та величина
коефіцієнту детермінації R2 (межі від 0 до 1, чим він ближчий до 1, тим більша
пояснююча здатність регресії).

Серед факторів найбільше значення собівартість має із фактором втрат (рис.4) R2

= 0.481 (рис. 2.11), тобто варіація собівартості на 48,1% пояснюється варіацією втрат.

3



Рисунок 4 - Залежність собівартості 1 кг товарної руди від втрат при
радіометричному збагачені, %

Досліджуючи тісноту зв’язку факторів, побудовано кореляційну матрицю (рис. 5)

  C Q U B
C 1
Q -0,595 1
U -0,451 -0,123 1
B 0,694 -0,386 -0,642 1

Рисунок 5 - Кореляційна матриця факторів

Найбільш тісний зв’язок собівартість має із втратами (коефіцієнт кореляції 0,693).
Другий за силою зв’язку фактор – обсяг видобутку (коефіцієнт кореляції -0,595).
Спостерігаємо зв’язок середньої сили у собівартості із фактором U (коефіцієнт
кореляції -0.451). Напрямок зв’язку собівартості з Q та U – зворотній, тобто при
збільшенні обсягу видобутку рядової руди та вмісту урану собівартість в основному
зменшується.

Аналізуючи взаємну кореляцію факторів, що пояснюють собівартість, відзначимо
існування зворотного зв’язку між U та B (коефіцієнт парної кореляції між ними -0,642),
а також існування зворотного зв’язку між Q та B (коефіцієнт парної кореляції між ними
-0,386).

Враховуючи отримані для шахти моделі залежності собівартості 1 кг металу у
видобутій урановій сировині від обсягів видобутку, вмісту металу в руді і втрат металу
при первинному збагаченні можливо визначити мінімальний вміст металу в руді який
доцільно видобувати традиційними методами.

)( АВІВВСВCCСВ ПBTBвГП iii


Вті – витрати на транспортування сировини і-тої шахти на переробний комплекс в
розрахунку на 1 кг. металу у готовому продукті;

СВп – собівартість переробки в розрахунку на 1 кг. металу у готовому продукті;
ІВВ – інші виробничі витрати в розрахунку на 1 кг. металу у готовому продукті;
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АВ – розподілені адміністративні витрати в розрахунку на 1 кг. металу у готовому
продукті.

Виходячи з формули граничної вартості видобутку на шахтах загальна модель
визначення граничного рівня собівартості видобутку урану для Інгульської шахти
наступна:
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Графічне вирішення даних моделей наведене на рис. 5

Рисунок 5 - Діаграма залежності собівартості видобутку руди на Інгульській шахті
від обсягів видобутку і вмісту урану в рядовій руді.

Діаграма залежності собівартості видобутку руди на Інгульській шахті від обсягів
видобутку і вмісту урану в рядовій руді побудована відповідно до отриманої моделі
залежності з урахуванням втрати при радіометричному збагаченні (В) на рівні 2,6%
(цей рівень є середнім значенням втрат для Інгульскої шахти за період 2010-2012 роки).

Якщо рівень втрат при радіометричному збагачені (B) буде відрізнятися вид
середнього значення 2,6%, то побудова площини рішень симетрично зміститься по осі
собівартості видобутку (СВв) на відповідну величину: при збільшенні показника втрат
– вгору, при зменшенні – донизу.

Нахил площини можливих рішень наочно відображає зменшення собівартості 1 кг
урану в товарній руді (СВв) при збільшенні обсягів видобутку рядової руди (Q) та при
збільшені вмісту урану в рядовій руді (U).

На діаграмі також відображено рішення моделі граничного рівня собівартості
видобутку для Інгульської шахти (limСВв) в умовах 2012 року.

Так, при граничному рівні собівартості видобутку, для Інгульської шахти, limСВв
= 731,87 грн. обсяг видобутку рядової руди Q має складати не нижче 47 тис. тон, при
вмісті урану в рядовій руді U = 0,055%; при вмісті урану в рядовій руді U = 0,085%
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має складати не нижче 26,2 тис. тонн.
Економічне трактування цієї задачі визначає що, при граничному рівні

собівартості видобутку та за умови обмежень обсягу видобутку (наприклад обмеження
з різних технологічних причин – обмеженість підіймальних потужностей, проведення
ремонтних робіт, тощо) використання моделі дозволяє визначати виробничу програму,
тобто які очисні блоки з заданим вмістом урану в руді необхідно відпрацьовувати щоб
отримати середній вміст в рядовій руді не нижче за граничний.

Наприклад: для Інгульської шахти при limСВв = 731,87 грн., та обмеженості
обсягу видобутку в Q < 35 тис. тонн рядової руди, середній вміст урану в очисних
блоках, що плануються до відпрацювання, має бути не нижче за 0,072%.
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