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Загальна характеристика роботи

Актуальність роботи. Головне завдання охорони праці у вугільній промисловості полягає в усуненні причин травматизму на робочих місцях за рахунок здійснення науково-обґрунтованих профілактичних заходів. Завдання забезпечення безпеки праці при підземній розробці складне і багатогранне. Особливо ця складність має місце при розробці крутих вугільних пластів, де проявляється небезпека вивалів і обвалень не лише покрівлі, але і підошви пластів. Явища сповзання підошви є неординарною картиною і залежать від багатьох чинників. У одних випадках сповзання підошви поширюються на призабійний простір, найчастіше по усій довжині лави і супроводжуються частковим або повним завалом лави з, практично, неминучим травматизмом. У інших випадках ці явища відбуваються у виробленому просторі і істотно не впливають на призабійний простір лави.
Проте, розшарування порід підошви і сповзання їх навіть на невеликих площах веде до деформації кріплення підготовчих виробок і втрати регламентованого Правилами безпеки перерізу виробок, що у свою чергу, приводить до збільшення травматизму упродовж гірничих виробок. Тому, утримання сповзаючих підошв, а отже і підвищення стійкості підготовчих виробок і на цій основі зниження виробничого травматизму, є актуальним завданням, яке вирішується в цій дисертаційній роботі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною досліджень, виконаних при безпосередній участі автора в якості виконавця і відповідального виконавця в роботах ДонНТУ, і міститься в НДР ДонНТУ №Д-4-11 «Розвиток теоретичних основ управління геомеханічним станом дискретного породного масиву для забезпечення стійкості підготовчих виробок глибоких шахт» (ДР № 0111U002118), №Д-10-05 «Управління синергетикою системи «кріплення-породний масив» для забезпечення стійкості підготовчих виробок глибоких шахт» (ДР №0105U00291).
Мета і завдання досліджень. Метою роботи є обґрунтування і розробка способів забезпечення безпеки праці при підтриманні виробок крутих вугільних пластів. 
Поставлена мета визначила необхідність рішення наступних завдань:
- дослідження властивостей вміщуючих порід крутих пластів для визначення схильності підошв до сповзання;
- встановлення залежності швидкості сповзання підошв від потужності і міцності підстилаючих пропластків сповзаючого шару;
- дослідження проявів гірського тиску у виробках крутих пластів, з породами підошви, схильними до сповзання;
- розробка технічних рішень, спрямованих на створення безпечних умов праці при підтриманні гірничих виробок.
Ідея роботи полягає у використанні закономірностей геомеханічних процесів, що проявляються при розвантаженні вуглепородного масиву і сприяючих поліпшенню стану бічних порід під час їх взаємодії з охоронними спорудженнями підготовчих виробок для створення безпечних умов праці при розробці крутих вугільних пластів з підошвами, схильними до сповзання.
Об'єкт дослідження - процеси, що відбуваються у вуглепородному масиві при веденні очисних робіт, проведенні і підтриманні підготовчих виробок.
Предмет дослідження - закономірності, що відбуваються у вуглепородному масиві, при розробці крутих вугільних пластів з підошвами, схильними до сповзання.
Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети використаний наступний їх комплекс: аналіз і узагальнення досвіду запобігання травматизму від обвалень і сповзань бічних порід; шахтні і лабораторні експерименти по дослідженню проявів гірського тиску; статистична обробка експериментальних даних, сутність процесів, що враховує промисловий експеримент.

Основні наукові положення, що виносяться на захист та їх новизна:
- вперше експериментально встановлені умови рівноваги порід підошви, що розшарувалися, по довжині лави крутого вугільного пласта, коли їх обвалення і сповзання неможливе. Доведено, що такий стан порід забезпечується критичною висотою стовпа порід підошви, що розшарувалися, не менше hкр=8-9 м, і потужністю більше 2,5 м, коли напруження, що виникає в них, не перевищує граничних значень;
- вперше експериментально встановлено, що оптимальні параметри піддатливих засобів охорони розташованих над виробками з піддатливістю до 40% та висотою h = (6 - 8) m, де m - потужність пласта, що   розробляється, (м), за рахунок діючого горизонтального розпору, що проявляється в площині нашарування, запобігають розшаруванням порід підошви і створюють безпечні умови праці при підтриманні підготовчих виробок. Ступінь порушеності бічних порід залежить від величини діючого напруження та горизонтального розпору, а також усадки піддатливих засобів охорони;
- вперше експериментально встановлено, що умови обвалення бічних порід в зонах розвантаження по довжині штреку формуються при максимальній швидкості зміщень порід по контуру виробок (більше              за 5 мм/доб) в потенційно небезпечній зоні, довжиною до 50 м позаду очисного вибою, при стабільному режимі роботи лави. Вірогідність обвалень в таких зонах складає 0,8 за наявності в породах міжпластя нестійких бічних порід.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій доведена: повнотою постановки завдань і методів їх рішення; значним об'ємом натурних і лабораторних експериментів, їх задовільною збіжністю (88 - 92%), коректним використанням методів обробки експериментальних даних, що враховують фізику геомеханічних процесів; промисловим експериментом, спрямованим на створення безпечних умов праці при підтриманні гірничих виробок.

Наукове значення роботи полягає в розкритті закономірностей геомеханічних процесів, які проявляються при розвантаженні вуглепородного масиву від комплексу природних небезпек на пластах крутого падіння з підошвами, схильними до сповзання і сприяючих поліпшенню стану порід під час їх взаємодії з охоронними спорудами, що запобігає сповзанню порід підошви за рахунок зменшення розшарувань сповзаючого шару.

Практичне значення отриманих результатів.
1. Виконані дослідження склали основу розроблених технічних рішень, спрямованих на створення безпечних умов праці при розробці крутих пластів з підошвами, схильними до сповзання.
2. За створеним способом кріплення підготовчих виробок при розробці крутих пластів з підошвами, схильними до сповзання, отриманий патент України №67858.
3. За створеним способом охорони підготовчих виробок, що проводяться на пластах крутого падіння, отриманий патент України №70333.
Отримані практичні результати в цілому спрямовані на підвищення безпеки і охорону праці гірників і знижують рівень травматизму при розробці крутих вугільних пластів.
Особистий вклад претендента. Автором сформульовані мета і завдання досліджень, виконані теоретичні і експериментальні дослідження, розроблені заходи по створенню безпечних умов праці при розробці крутих вугільних пластів.
Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи докладалися і отримали позитивну оцінку:
- на Міжнародному форумі молодих вчених «Проблеми надрокористування» (Санкт-Петербург, Росія, 2011, 2013 р.р.);
- на Міжнародній науково-практичній конференції «Деформація і руйнування матеріалів з дефектами і динамічні явища в гірських породах і виробках» (Сімферополь, Україна, 2009, 2011, 2012, 2013 р.р.);
- на науково-технічній раді шахти ім. К.Маркса ДП «Орджонікідзевугілля» (Єнакієво, Україна, 2012).
- НТР МакНДІ (Макіївка, 2014).
Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 12 наукових роботах, в т.ч. 6 статей в спеціалізованих виданнях, в 4 тезах доповідей наукових конференцій і 2 патентах України.
Структура і об'єм дисертації. Дисертація складається з введення, 5 розділів, висновку, списку використаних джерел з 102 найменувань. Робота викладена на 114 сторінках машинописного тексту, містить 23 рисунки і 12 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі розглянуті умови розробки крутих пластів і виконаний аналіз травматизму при веденні очисних робіт, проведенні і підтриманні гірничих виробок.
Робота підприємств вугільної галузі України, особливо в Донбасі, здійснюється в гірничо-геологічних умовах, що постійно погіршуються. Середня глибина розробки вугільних пластів перевищила нині 720 м, а 17% шахт Донбасу працюють на глибині 1000 - 1400 м, де більшою мірою проявляються небезпечні і шкідливі виробничі чинники.
Розподіл числа смертельно травмованих по небезпечних виробничих ділянках виглядає таким чином. Найбільше число нещасних випадків зі смертельним наслідком походить від вивалів і обвалень (21,7 % від загального числа травмованих в підземних умовах), на підземному транспорті (20,6%), від вибуху газу і пилу (17,6%), при експлуатації машин і механізмів (8,3%). 
Найбільше число нещасних випадків 43,9% зареєстроване в очисних вибоях, 29,8% - сталися в підготовчих виробках; 15,8% - на сполученнях виробок.
У таблиці 1 наведений травматизм при аваріях, пов'язаних з вивалами і обваленнями.
Таблиця 1 - Травматизм при аваріях, пов'язаних з вивалами і обваленнями

Показники травматизму
Значення показників по роках

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20121
2012
2013
Число аварій
217
200
157
168
268
178
151
131
161
129
136
Число смертельно травмованих
55
27
31
31
33
36
33
26
38
23
27
на одну аварію
0,2
0,13
0,19
0,18
0,12
0,20
0,21
0,19
0,23
0,17
0,19


В умовах розробки крутих пластів в силу специфічних особливостей має місце травматизм від обвалень, як порід покрівлі, так і підошви пластів.
Головними причинами сповзань підошви вугільних пластів слід вважати наявність в підошві пласта різко вираженого контакту без зв'язку безпосередньої підошви з основною, наявність в породах підошви тріщин тектонічного походження, наявність в породах підошви послаблених місць (після розвантаження), що відрізняються дуже малим опором вигину і зрушенню порідних шарів (порід, що розшарувалися).
Аналіз 84 випадків завалів штреків на шахтах Центрального району Донбасу за термін з 1978 по 2013 р.р. свідчить про те, що найбільше число завалів доводиться на сполучення штреку з лавою (таблиця 2).

Таблиця 2 - Випадки завалів штреків на шахтах Центрального району Донбасу (1978 - 2013)

Обвалення
Кількість завалів
Всього

попереду лави
(0-20) м
на сполученні
позаду лави (20-40) м

Покрівля
4
30
16
50
Підошва
2
18
14
34
Разом:
6
48
30
84

Досвід роботи на пластах зі сповзаючими підошвами за умови проведення відкатних штреків з підриванням покрівлі, на ряду шахт (ім. К.Маркса, ім. А.И. Гаєвого, «Вуглегорська») показав, що там, де для охорони відкатних штреків викладалися тільки штучні споруди (кусти, костри), спостерігалися не лише сповзання порід підошви, але і обвалення порід покрівлі, що призводило до завалів виробок.
Враховуючи особливості обвалень бічних порід при розробці крутих пластів, можна вважати, що вживані нині способи  охорони гірничих виробок не завжди забезпечують їх задовільний стан. Відмінність безпосередніх причин травматизму від обвалень і сповзання порід міжпласття обов'язково вимагає застосування різних способів їх запобігання, у тому числі і після над- та підробки вугільних пластів.
Таким чином, на сучасних глибинах розробка крутих вугільних пластів ускладнюється, з одного боку, гірничо-геологічними умовами, що погіршуються з глибиною: наявністю нестійких вміщуючих порід, зміною інтенсивності зміщень порід і форми їх проявів, внаслідок чого мають місце випадки розшарування, обвалень порід покрівлі і сповзання порід підошви гірничих виробок. З іншого боку, вживані нині системи розробки, у більшості випадків, не дозволяють максимально ефективно використати механізми розвантаження пласта і бічних порід від гірського тиску. Усе це є                                     причиною обвалень бічних порід, травматизму і може бути успішно відвернене за рахунок розробки нових спеціальних заходів.
На підставі проведеного аналізу, сформульовані мета і ідея роботи і поставлені завдання досліджень.
У другому розділі виконані аналітичні дослідження стійкості бічних порід з метою встановлення потенційно небезпечних ділянок по довжині лави.
Для визначення схильності порід підошви до обвалення (сповзання) по довжині лави крутого пласта, породи безпосередньої підошви є працюючою на вигин балкою, жорстко затисненою нижнім кінцем. Інший кінець (верхній) - вільний, такий, що спирається на породи основної підошви. Коли балка працює на вигин, у будь-якому її перерізі виникає нормальне і дотичне напруження, що призводить до моменту, що вигинає, і при дотриманні умови σизг> [σизг], де [σизг] - допустиме напруження при вигині (МПа), у будь-якій точці перерізу балки може статися руйнування. Аналітичні дослідження показали, що максимальний вигин балка зазнає в місці її жорсткого затискання.
В результаті виконаних досліджень було встановлено, що при вигині балки, в її нижній частині діюче напруження на 18-34% перевищує її граничне значення. Стосовно реальних умов розробки крутих пластів і з урахуванням отриманих результатів, найбільш небезпечною ділянкою слід вважати нижню та середню частини поверху (очисного вибою), де після виїмки вугілля можливі сповзання і обвалення порід підошви пласта, що розшарувалися, оскільки має місце вигин порідних шарів і концентрація напруження підошви штреку.
Для визначення стану рівноваги порід підошви, що розшарувалися, по довжині лави, коли сповзання і обвалення останніх неможливе, було використано метод кругло-циліндричних поверхонь ковзання. Використання цього методу дозволяє визначити величини моментів утримуючих і зрушуючих сил для встановлення найбільш небезпечної дуги ковзання. 

Розрахункова схема до визначення величини сповзаючого шару порід підошви представлена на рис. 1.
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α - кут падіння пласта, град.; hкр - величина сповзаючого шару, м; 
m - потужність вугільного пласта, м; С - коефіцієнт зчеплення; 
Ti, Ni - складові тиску від ваги Pi порід підошви пласта, що розшарувалися. 

Рисунок 1 - Розрахункова схема стійкості порід підошви пласта: 
                    2-3-3 ', 1-1' - межі сповзаючого шару

Використовуючи розрахункову схему для порід підошви була встановлена залежність зміни величини сповзаючого шару від потужності порід безпосередньої підошви, що розшарувалися. Критична висота порід підошви пласта (hкр, м), які розшарувалися, що відповідає максимальній величині стійкості сповзаючого шару визначається з наступної залежності
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де С - коефіцієнт зчеплення, mр.п. - потужність порід безпосередньої підошви, що розшарувалися, м; η - допустиме значення коефіцієнта стійкості порід підошви, що розшарувалися,  залежить від міцних показників породи   η = 1,1 - 1,35, ƒ - коефіцієнт тертя. 
В результаті виконаних досліджень було встановлено, що чим більша потужність порід підошви, що розшарувалися, у безпосередній товщі, тим більша критична висота стійкості порід, а отже, менша вірогідність сповзання порід підошви в нижній частині лави. Така закономірність має місце при певній величині сповзаючого шару, здатного зберегти умови рівноваги порід підошви, що розшарувалися. Значення критичної висоти порід підошви, що розшарувалися, при цьому повинно бути не менше    hкр=8-9 (м), при потужності шару порід підошви, що розшарувався, більше 2,5 м. При менших значеннях вказаних параметрів, величини діючого напруження що має місце в породах підошви, перевищує граничні значення, внаслідок чого вірогідність сповзань і обвалень порід збільшується.
Таким чином, з точки зору визначення оцінки схильності порід підошви по довжині лави до сповзань і обвалень, найбільш небезпечною вважається нижня та середня частини лави, в якій діючі навантаження перевищують критичні значення на 18-34%.
У третьому розділі виконані лабораторні дослідження зміни стійкості підготовчих виробок. Спочатку було вивчено розподіл напруження навколо штреків на моделях з оптично-чутливих матеріалів. Мета досліджень полягала у визначенні початкової якісної картини розподілу напружень, при якій слід чекати порівняно менших негативних проявів гірського тиску в відкатних штреках, що підтримують.
Для вирішення поставленого завдання була виготовлена модель з ігдантину (склад матеріалу : гліцерин - 30%, желатін - 25%, вода - 45%). Розміри моделі : 300×300 мм, товщина 20 мм, геометричний масштаб 1:400.                          Модель імітувала виробку з різними способами охорони. Кут падіння пласта - 60°. Модельована глибина - 750 м, 1000 м, 1200 м. 
Дослідження моделей робилося на поляризаційній установці ППУ-4. Всього було відпрацьовано 18 моделей. Розподіл напруження вивчався в нижній частині лави крутого пласта, потужністю 1,0 м, з підготовчою виробкою арочної форми (висота 4 м, ширина 4 м). Модель завантажувалася за схемою, коли вертикальне навантаження було постійним і рівним 6,0 кг, горизонтальне навантаження створювалося відсіччю бічних стінок моделі.
В результаті виконаних досліджень було встановлено, що найбільш сприятливе геомеханічне становище в нижній частині лави відзначається за наявності у виробленому просторі широкої штучної опори з кінцевою величиною піддатливості до 40% (рис. 2). Застосування таких охоронних споруд знижує концентрацію напруги не лише в породах ґрунту, але і в масиві порід навколо виробки.
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Рисунок 2 - Розподіл дотичних напружень на глибині Н = 1200 м навколо відкатного штреку при його охороні широкою піддатливою опорою 

На моделях з еквівалентних матеріалів було проведено дослідження характеру зрушень бічних порід.
Моделювання здійснювалося за загальноприйнятою методикою і відповідно до критеріїв подібності на спеціальному стенді (розміри                     0,75×0,9×0,16 м). Як еквівалентний матеріал використовувалися парафінові суміші, до складу яких входили пісок, мелена слюда і парафін. Для вирішення поставленого завдання був прийнятий масштаб моделювання 1:100.
Проведений комплекс досліджень на моделях дозволяє вважати, що за інших різних умов вірогідність появи розшарувань і обвалень бічних порід завжди буде більшою за відсутності у виробленому просторі піддатливої опори. 
Природа поліпшення стану бічних порід, в цьому випадку, полягає в характері їх взаємодії з опорою, ширина якої має бути не менше                   ніж h=(6-8) m, де m - потужність пласта, що розробляється, (м). Причому, піддатливість (до 40%) опори визначає не лише величину деформації порід, але і величину стискуючого напруження, сприяючої зменшенню експлуатаційної тріщинуватості бічних порід, як попереду, так і позаду очисного вибою, що робить завжди маловірогідним обвалення (сповзання).
У четвертому розділі приведені результати досліджень проявів гірського тиску в підготовчих виробках в натурних умовах.
Дослідження зрушень порід навколо підготовчих виробок пластів проводилися на спеціально обладнаних станціях вимірів. Станція виміру на відкатному горизонті є ділянкою штреку, на якому в пробурені в породах шпури закладені контурні репери. Станція виміру складається з трьох пунктів вимірів, відстань між якими дорівнює 50 м. Кожен пункт обладнаний чотирма реперами, розташованими в одній вертикальній площині.
Замір зміщень у виробках проводилися (через кожні 10 днів) впродовж тривалого часу до того моменту, коли усі точки не виявилися за відміткою 100 м позаду очисного вибою, які виходять за зону активних зміщень. Зміщення порід (деформації кріплення) на контурі перерізу виробок вимірювали рулеткою ВНДМІ. Погрішність вимірів не перевищувала ± 2 мм. При проведенні експериментальних спостережень на відкатному горизонті 

встановлювалася величина зміщення контрольних точок за проміжок часу між вимірами.
З метою вивчення періодичного характеру прояву гірського тиску, визначення величини зміщення порід на контурі підготовчих виробок були проведені дослідження в підготовчих виробках, пройдених по пласту k8 і k5 шахти ім. К. А. Румянцева ДП "Артемвугілля" на горизонті 1090 м.
Такі дослідження проводилися і в умовах шахти ім. К. Маркса              ДП "Орджонікідзевугілля" на горизонті 1000 м в підготовчих виробках, пройдених по пластах k41 і k4.
В результаті виконаних експериментальних досліджень в шахтних умовах було встановлено, що стійкість штреків залежить переважно від способів їх охорони, типу, конструкції і працездатності кріплення, що використовується. Найбільш інтенсивна деформація порід відбувається в зонах розмірами не більше 20 м попереду і 50 м позаду очисного вибою. Саме у цих зонах найімовірніші випадки обвалень порід покрівлі і сповзань порід підошви. Характер деформації штреку відмічений як з боку покрівлі, так і підошви, при сповзаючих породах. У потенційно небезпечних місцях (зонах розвантаження) встановлено, що умови обвалення бічних порід формуються при максимальній швидкості зміщень порід по контуру більше ніж 5 мм/доб.
Виходячи з виконаних досліджень проявів гірського тиску в зонах активних зміщень бічних порід підготовчих виробок, потрібна розробка технічних рішень, спрямованих не лише на створення способів і засобів охорони і кріплення виробок в цих зонах, але і на підвищення стійкості порід підошви, що розшарувалися, за рахунок їх анкерного або механічного закріплення. Такий підхід дозволить створити безпечні умови праці при проведенні і підтриманні штреків.
У п'ятому розділі представлені дослідження з розробки технічних рішень, спрямованих на створення безпечних умов праці.

Охорона гірничих виробок крутих вугільних пластів і створення безпечних умов праці гірників повинні відповідати вимогам комплексної безпеки робіт в підземних умовах. При розробці крутих вугільних пластів з підошвами, схильними до сповзання, слід орієнтуватися на охорону пластових виробок надійними способами охорони, що запобігають створенню аварійних ситуацій, а також поліпшують ситуацію за допомогою розробки додаткових заходів по закріпленню сповзаючих порід підошви. Такими заходами є запатентовані способи охорони і кріплення підготовчих виробок, які у поєднанні з відомими способами охорони штреків дають позитивні результати.
Для вивчення періодичного характеру прояву гірського тиску за способом Пат. UA № 67858, визначення величини зміщень бічних порід до і після анкерування порід підошви, були проведені виміри на спеціально обладнаній станції. Схема станції представлена на рис. 3.
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Рисунок 3 - Схема вимірної станції в штреку пласта m3в гор. 1000 м     ш. ім. К. Маркса

При проведенні експериментальних спостережень у відкатному штреку встановлювалася величина зміщення контрольних точок за проміжок часу між вимірами. Швидкість зміщень визначалась дискретно між вимірами.
Графіки зміщень контрольних точок до і після анкерування порід підошви по довжині штреку пласта m3в представлені на рис. 4.
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Рисунок 4 - Графіки зміщень контрольних точок до і після анкерування порід підошви по довжині штреку

Спостереженнями встановлено, що зближення бічних порід (напрями 1-3, 1-2) найінтенсивніше починаються позаду очисного вибою і  досягають своїх максимальних значень 580 мм і 420 мм на відстані 40-50 м позаду лави. Ці величини перевищують межу піддатливості кріплення. При цьому швидкості зміщень цих контрольних точок складають відповідно до 5,9 мм/доб. і          5,3 мм/доб. Найбільші зміщення і їх швидкості зафіксовані по реперах 1-3, які реєструють зміщення порід підошви. Характерне те, що зміщення з боку порід підошви представлені пошаровим вигином з подальшим їх руйнуванням. Деформація штреку відбувається більше з боку порід підошви. Глинистий сланець, яким були представлені породи безпосередньої підошви, під впливом очисних робіт був розбитий серією тріщин, внаслідок чого мало місце висипання породи в порожнину виробки.
Абсолютно інша картина зміщень мала місце в цій же виробці після анкерування порід підошви. Коли в породи підошви встановили по два анкери завдовжки 1,6 м і 1,3 м і по довжині виробки через 2,5 м, зміщення порід зменшилися. На експериментальній ділянці довжиною 60 м, коли сповзаючий шар порід підошви був закріплений анкерами, максимальні                       зміщення за напрямами 1-3 і 1-2 склали 310 і 215 мм, тобто в межах піддатливості кріплення. Причому за відміткою 45 м позаду очисного вибою вони стабілізувалися. Швидкості зміщень відповідали величинам  2,8 і 2,1 мм/доб.
Слід зазначити, що величини зміщень порід підошви, коли останні не закріплювалися, відбуваються в результаті вигину і розшарування порід з подальшим висипанням їх у виробку. Руйнування підошви призводило до посиленої деформації кріплення, зменшення площі поперечного перерізу виробки, про що свідчать дані вимірів.
Важливу роль по забезпеченню стійкості підготовчих виробок пласта відіграє здатність кріплення, що несе жорсткість засобів охорони виробок, які зводяться над штреком. Застосування кустів зі стійок звичайного жорсткого забійного кріплення супроводжується дуже інтенсивним обіграванням останнього і погіршенням стійкості порід підошви. Тому, на експериментальній ділянці для охорони виробок був застосований спосіб по Пат. UA №70333.
Таким чином, впровадження розробленого патенту, в умовах шахти     ім. К.Маркса, сприяє утриманню сповзаючого шару підошви, що виключить аварії, пов'язані з цими явищами і зменшить травматизм від вивалів і обвалень при розробці крутих вугільних пластів.

ВИСНОВОК
Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій наведено вирішення актуальної науково-технічної задачі, обґрунтування і розробки способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів з підошвами, схильними до сповзання, що полягає в розкритті закономірностей геомеханічних процесів, які проявляються при розвантаженні вуглепородного масиву від комплексу природних небезпек і сприяючих поліпшенню стану порід покрівлі та підошви, під час їх взаємодії                       з охоронними спорудами та запобігають сповзанню бічних порід за рахунок зменшення розшарувань в результаті зміцнення сповзаючого шару.
Основні наукові і практичні результати виконаної роботи полягають в наступному:
	Експериментально встановлено, що дотримання оптимальних параметрів піддатливих засобів охорони, розташованих над штреком в нижній частині лави, з піддатливістю до 40% та висотою h = (6-8) m, де m - потужність пласта, що розробляється, (м), дозволить запобігти розшаруванню бічних порід і їх обваленню за рахунок діючого горизонтального розпору, величина якого тим більша, чим більша усадка піддатливих засобів охорони.
	Встановлено, що умови обвалень бічних порід в зонах розвантаження по довжині штреку формуються при максимальній швидкості зміщень по контуру виробок що відповідає 5 мм/доб і більше в потенційно небезпечній зоні довжиною до 50 м позаду очисного вибою.
	Встановлена залежність зміни стійкості порід безпосередньої підошви вугільного пласта, що розшарувалися, від їх потужності і доведено, що умови їх рівноваги визначаються критичною висотою стовпа порід безпосередньої підошви, який становить 8-9 м по довжині лави, величиною стискуючого напруження бічних порід відповідних σсж = 20,5 - 34,1 МПа. Причому, чим менша потужність порід, що розшарувалися, тим більша вірогідність їх сповзань і обвалень.

Застосування анкерного кріплення на пластах з підошвами, схильними до сповзання, дозволяє не лише зменшити величину розшарувань порід в 2,1 - 2,2 разу в потенційно небезпечній зоні, але і підвищити стійкість штреків за рахунок зменшення деформацій кріплення до 30% з боку сповзаючого шару.
Обґрунтований новий спосіб охорони підготовчих виробок при розробці крутих пластів з підошвами, схильними до сповзання, який забезпечує підтримання відкатного штреку в експлуатаційному стані за рахунок анкерування порід підошви пласта. При цьому втрати перерізу штреку в потенційно небезпечних зонах складають не більше 8 - 11 %.
	Основна спрямованість роботи характеризується як соціальна - що забезпечує підвищення безпеки робіт в підземних умовах. Усі розроблені рішення спрямовані на створення безпечних умов праці, зниження рівня травматизму, при підтриманні виробок на шахтах, що розробляють круті пласти.
Запропонований спосіб охорони підготовчих виробок                    (Пат. UA № 70333) в комплексі з анкеруванням порід підошви                  (Пат. UA № 67858) забезпечує безпечні умови праці гірників, що підтверджено позитивними результатами випробувань в умовах шахти ім. К.Маркса ДП «Орджонікідзевугілля» гор. 1000 м.

Основні наукові результати і положення дисертації впроваджені в  наукових працях:
1. Александров С.С. К вопросу устойчивости пород междупластья при разработке крутых выбросоопасных пластов / С.С. Александров,                 А.Д. Гончаров, С.В. Подкопаев, В.Г. Потапов, А.Н. Михайлов // Изв. Донецкого горного    ин-та. - 2008. - №1. – С. 138-141.
2. Александров С.С. Изучение склонности боковых пород к обрушениям на пластах крутого падения / С.С. Александров // Вісті Донецького гірничого інституту, 2011,  № 2. – С. 177-180.
3. Александров С.С. Некоторые вопросы по охране штреков при разработке крутых пластов на современных глубинах / С.С. Александров, С.В. Подкопаев,    Ф.М. Голубев, А.В. Положий // Вісті Донецького гірничого інституту, 2012. – №1-2. – С. 236-240.
4. Александров С.С. О способах обеспечения безопасности труда при поддержании штреков крутых пластов / С.С. Александров // Известия Донецкого горного ин-та. 2014, № 2, С. 46-52.
5. Александров С.С., О создании безопасных условий труда при разработке крутых угольных пластов / С.С. Александров, А.В. Положий,  Е.О. Ковалев // Проблемы недропользования. Сборник научных тр. -     Санкт-Петербург, - 2013. - С. 81 – 83.
6. Александров С.С. Исследования по изучению устойчивости боковых пород при разработке крутых пластов / С.С. Александров, Ф.М. Голубев // Проблемы недропользования. Сборник научн. тр. Санкт-Петербург, 2012. -       С. 181-184.
7. Пат. 70333 Україна, МПК (2006.1) Е21D20/02, Спосіб охорони підготовчих виробок розташованих на крутому падінні пластів /                 С.С. Александров, С.В. Подкопаєв, П.М. Голубєв, А.В. Положий // Заявник та патентовласник Донецький національний технічний університет.  – U201112965; заявл. 04.11.2011, опубл. 11.06.2012, - бюл. №11. – 4с.
8. Пат. 67858 Україна, МПК (2006.1) Е21D20/02, Спосіб кріплення підготовчої виробки при розробці крутих пластів з підошвами, схильними до сповзання / С.С. Александров, С.В. Подкопаєв, П.М. Голубєв, // Заявник та патентовласник Донецький національний технічний університет. - U201109053; заявл. 19.07.2011, опубл. 12.03.2012, - бюл. №5. – 4с.
9. Александров С.С. Изучение процессов расслоения боковых пород при отработке крутых пластов на современных глубинах / С.С. Александров, А.Н. Михайлов, Т.О. Худолей // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках. – Симферополь: Таврический национальный университет, 2009. – С.236 – 238.
10. Александров С.С. О сползаниях почвы на крутых пластах /          С.С. Александров, С.В. Подкопаев, Ф.М. Голубев, И.В. Макаров // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках. – Симферополь. – ТНУ. – 2011. –    С. 141-144.
11. Александров С.С. Изучение устойчивости штреков при отработке крутых пластов / С.С. Александров, С.В. Подкопаев, Е.А. Тюрин // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках. – Симферополь. – ТНУ. – 2012. -    С. 275-278.
12. Александров С.С. Исследование проявлений горного давления на пластах с почвами, склонными к сползанию / С.С. Александров // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках – Симферополь, ТНУ. – 2013. -            С. 4 – 6.

Особистий внесок автора в роботах опублікованих у співавторстві.
Особистий внесок здобувача полягає у визначенні мети та ідеї роботи, формулювання завдань дослідження і наукових положень. Автор провів лабораторні [9, 10, 11], аналітичні [1, 6] і шахтні дослідження по визначенню параметрів способів охорони виробок, брав безпосередньо участь в організації та проведенні шахтних досліджень і експериментів [3, 5, 7, 8].















АНОТАЦІЯ
Александров С.С. Обґрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтриманні виробок крутих вугільних пластів. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці», ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України. – Красноармійськ, 2015.
У дисертації дано нове рішення актуальної науково-технічної задачі, яка полягає в розробці способів забезпечення безпеки праці, зниженні рівня травматизму при проведенні та підтриманні виробок крутих вугільних пластів з підошвами, схильними до сповзання, за рахунок зменшення розшарувань бокових порід і зміцнення сповзаючого шару.
Експериментально встановлено, що при охороні виробок піддатливими засобами охорони, дотримання оптимальних параметрів останніх, з піддатливістю до 40% та висотою h = (6-8) м, м – потужність пласта (м), дозволить запобігти розшаруванню бокових порід і їх обваленню за рахунок активного горизонтального розпору, величина якого тим більша, чим більша усадка піддатливих засобів охорони.
В результаті виконаних досліджень встановлено залежність зміни стійкості розшарованих порід безпосередньої підошви вугільного пласта і їх потужності і доведено, що умови їхньої рівноваги (коли обвалення і сповзання малоймовірні) визначаються критичною висотою стовпа порід безпосередньої підошви, що становить 8-9 м по довжині лави і величиною стискаючих напружень бокових порід відповідно σсж. = 20,5 - 34,1 МПа. Застосування анкерного кріплення на пластах з підошвами, схильними до сповзання, дозволяє не тільки зменшити величину розшарувань порід в 2,1 – 2,2 рази в потенційно небезпечній зоні, але і підвищити стійкість штреків за рахунок зменшення деформацій кріплення до 30% з боку сповзаючого шару.
Обґрунтовано новий спосіб охорони підготовчих виробок при розробці крутих вугільних пластів з підошвами, схильними до сповзання, який забезпечує підтримку виробки в експлуатаційному стані за рахунок анкерного кріплення порід підошви. При цьому втрата перетину виробок в потенційно небезпечних зонах становить не більше 8 – 11 %.
Основна спрямованість роботи характеризується як соціальна, що забезпечує підвищення безпеки робіт у підземних умовах. Всі розроблені рішення спрямовані на створення безпечних умов праці, зниження рівня травматизму гірників.
Ключові слова: виробничий травматизм, виробки крутих вугільних пластів, підошви схильні до сповзання, анкерне кріплення, зміцнення сповзаючого шару.
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Александров С.С. Обоснование и разработка способов обеспечения безопасности труда при поддержании выработок крутых угольных пластов. - На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда», ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» Министерства образования и науки Украины. - Красноармейск, 2015. 
В диссертации дано новое решение актуальной научно-технической задачи состоящей в разработке способов обеспечения безопасности труда, снижении уровня травматизма при проведении и поддержании выработок крутых угольных пластов с почвами, склонными к сползанию, за счет уменьшения расслоений боковых пород и упрочнения сползающего слоя. 
Экспериментально установлено, что при охране выработок податливыми средствами охраны, соблюдение оптимальных параметров последних, с усадкой до 40% и высотой h = (6-8) м, где м - мощность пласта (м), позволит предотвратить расслоение боковых пород и их обрушение за счет действующего горизонтального распора, величина которого тем больше, чем больше усадка податливых средств охраны. 
В результате выполненных исследований установлена зависимость изменения устойчивости расслоившихся пород непосредственной почвы угольного пласта от их мощности и доказано, что условия их равновесия (когда обрушение и сползание маловероятны) определяются критической высотой столба пород непосредственной почвы, соответствующей 8-9 м по длине лавы и величине сжимающих напряжений боковых пород, соответствующих σсж. = 20,5 - 34,1 МПа. Применение анкерной крепи на пластах с почвами склонными к сползанию, позволяет не только уменьшить величину расслоений пород в 2,1 - 2,2 раза в потенциально опасной зоне, но и повысить устойчивость штреков за счет уменьшения деформаций крепи до 30%, со стороны сползающего слоя. 
Основная направленность работы характеризуется как социальная - обеспечивающая повышение безопасности работ в подземных условиях. Все разработанные решения направлены на создание безопасных условий труда, снижения уровня травматизма горнорабочих. 
Ключевые слова: производственный травматизм, выработки крутых угольных пластов, почвы склонные к сползанию, анкерное крепление, упрочнение сползающего слоя.

SUMMARY
Alexsandrov S.S. Justification and development of ways of providing work safety at maintenance of developments steep coal layers. –Thesis for the degree of candidate of technical sciences. Speciality: 05.26.01 – “Labor Safety”, State Higher Educational Institution “Donetsk National Technical University”, Krasnoarmiysk, 2015.
In the new solution of the actual scientific and technical task is to development the ways of work safety, decrease the level of injuries during the production process and maintenance of coal layers when the soil are inclined to slipping due to the reduction of stratifications of wall-rocks breeds and hardening of the slipping layer is given.
It was experimentally determined that at protection of developments by pliable means of protection, observance of optimum parameters, with shrinkage to 40% and h height = (6 – 8) m where the m-power of the developed layer, (m), will allow preventing stratification of the wall-rocks and the rocks-slide at the expense of the operating horizontal thrust the bigger its value is, the more shrinkage of pliable means of protection are.
As a result of the carried out research the development of change of stability of the stratified rocks of the direct soil of coal layer and their power was determined and it was proved that the conditions of their balance (when a collapse and slipping are improbable) are defined by the critical height of a column of the rocks of the direct soil which does not exceed the 8-9 m on length of the long face and size of the squeezing tension of the wall-rocks corresponding                             σs = 20,5 – 34,1 mpa. The application of the roof bolting on layers with soils inclined to slipping, allows not only to reduce the size of stratifications of breeds by 2,1 – 2,2 times in a potentially dangerous zone, but also to increase the stability of coal heading due to reduction of deformation of timbering to 30% from the slipping layer.
The main orientation of the work is characterized as social – which provides the increase of safety the works in under the conditions. All the developed decisions aim at the creation of safe working conditions, decrease in level of injuries of miners.
Key words: occupational traumatism, mine working steep coal seams, soils tend to creep, anchor fastening, hardening of the sliding layer of rocks.
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