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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Розвиток вугільної галузі України, в світлі дефіциту 
власних енергоносіїв, постійного зростання світових цін на вуглеводні та 
нестабільного курсу світової політики енергопостачання, є визначальним 
чинником у забезпеченні енергетичної незалежності країни. Україна має 
розвинуту вугільну галузь з великим потенціалом розвитку, яка внаслідок 
системного недофінансування і низького рівня інноваційних рішень сьогодні, в 
переважній більшості випадків, не відповідає сучасному світовому рівню.  

Згідно зі статистикою Фонду соціального страхування України добувна 
промисловість є найбільш травмонебезпечною галуззю економіки. В 2017 році 
у вугільній галузі коефіцієнт частоти загального травматизму становив 7,857, 
коефіцієнт смертельного травматизму на 1 млн. тонн видобутого вугілля – 1,07, 
а індекс смертельного травматизму – 0,059. Диференціація травм у вугільних 
шахтах світу за факторами травматизму вказує на те, що «обвалення порід» 
входить в п’ятірку найнебезпечніших факторів, при цьому в переважній 
більшості вугледобувних країн займає першу сходинку. За статистикою 
смертельного травматизму в Україні за 2000-2012 р на долю обвалення порід 
припадає 18,3 %. У відповідності з статистичним методом оцінки в 2017 році 
показник ризику смертельного травмування гірників від обвалення порід в 
протяжних виробках склав 1,42·10-4. 

Аналіз статистики травм, отриманих внаслідок обвалення, вказує на те, 
що і кількість вивалів, і ступінь тяжкості травм, у першу чергу, залежать від 
типу кріплення, що використовується, та його надійності. При цьому 
травматизм від вивалів порід в країнах з високим рівнем використання анкерів 
більше ніж в два рази нижчий від країн з низьким рівнем впровадження 
анкерного кріплення. В складних гірничо-геологічних умовах, що 
обумовлюють великі деформації контуру виробок, руйнування приконтурних 
порід і їх вивали, найближча перспектива анкерного кріплення пов’язана з 
розвитком анкерних систем, що комбінують фрикційний ефект з адгезійним і 
механічним закріпленням.  

У зв’язку з цим розробка способу зниження травматизму гірників від 
вивалів порід анкерними системами з високою несучою здатністю та великими 
передруйнівними деформаціями, при підтриманні гірничих виробок пологих 
вугільних пластів, є актуальною науково-прикладною задачею. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до пріоритетних тематичних 
напрямів наукових досліджень, відповідно до постанови КМУ від 07.09.2011 р. 
№ 942 «Технології виявлення й оцінки корисних копалин, їх раціонального й 
безпечного видобутку», «Програми підвищення безпеки праці на 
вугледобувних і шахтобудівних підприємствах», затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. №374, а також із пріоритетним 
тематичним напрямком наукових досліджень ДВНЗ ДонНТУ в рамках 
держбюджетної теми: «Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих 
виробок в умовах глибоких шахт» (д.р. № 0117u004316), і госпдоговірної теми 
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«Дослідження кінетики зміщень порід в підготовчих виробках для розробки 
заходів щодо забезпечення їх експлуатаційного безпечного стану» (д.р. № 
0117u004317), в яких авторка приймала участь як співвиконавець.  

Ідея роботи полягає у зниженні рівня травматизму від вивалів в гірничих 
виробках за рахунок управління станом гірських порід і мінімізації 
вивалоутворення шляхом використання закономірностей активного 
фрикційного закріплення анкерних болтів стисненням їх по всій довжині шпуру 
сумішами, що розширюються в процесі твердіння. 

Метою роботи є розробка методу підвищення рівня безпеки праці 
шахтарів за рахунок зниження травматизму від вивалів порід анкерним 
кріпленням при підтриманні гірничих виробок пологих вугільних пластів. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі сформульовано та вирішено 
наступні завдання дослідження: 

1. Встановити особливості динаміки розвитку зрушень і деформацій 
порід покрівлі, закріплених анкерним і анкерно-рамним кріпленням, які 
зумовлюють травматизм від вивалів, поза зоною та в зоні впливу очисного 
вибою в умовах вугільних шахт.  

2. Встановити закономірності зміни напружено-деформованого стану 
(НДС) системи «анкер-закріплювач-масив» при її навантаженні в залежності 
від фізико-механічних властивостей закріплювача. 

3. Розробити спосіб анкерного кріплення порід для запобігання вивалам в 
умовах великих деформацій, який забезпечує підвищену несучу здатність і 
піддатливий режим роботи. Визначити раціональні параметри способу і 
встановити його ефективність в шахтних умовах. 

4. Розробити й апробувати модифіковану суміш, для кріплення анкерів в 
умовах великих деформацій порід. 

5. Розробити методику оцінки ризику травмування від руйнування покрівлі 
в підготовчих гірничих виробках та систему визначення небезпеки вивалів. 

Об'єкт дослідження – процеси управління станом порід покрівлі для 
запобігання травматизму від вивалів порід на різних етапах підтримання 
виробки за допомогою анкерного кріплення. 

Предмет дослідження – закономірності зміни напружено-деформованого 
стану системи «анкер-закріплювач-масив» при кріпленні анкерів сумішами, що 
саморозширюються, які зумовлюють утворення та розвиток вивалів порід. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що 
включає: аналіз і узагальнення раніше виконаних досліджень; шахтні 
інструментальні спостереження за процесом деформування контуру виробки і 
приконтурних порід; комп'ютерна обробка, аналіз та інтерпретація отриманих 
результатів; аналітичні дослідження з використанням положень фізики 
твердого тіла; математичне моделювання методом кінцевих елементів; 
лабораторні стендові дослідження; методи математичної статистики і 
планування експериментів; дослідження фізико-механічних властивостей 
сумішей, що саморозширюються, методами мікроскопії та на установці 
нерівнокомпонентного тривісного стиску (УНТС); дослідно-промислова 
перевірка розробленого способу забезпечення стійкості гірничих виробок.  
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Наукові положення, що винесені на захист: 
1. Максимальна енергоємність системи «анкер-закріплювач-масив» при її 

неруйнівних деформаціях визначається коефіцієнтом зчеплення закріплювача 
(kадг), модулем деформації (Е) і коефіцієнтом поперечної деформації (μ), які з 
точки зору мінімізації напружень в системі мають знаходитись в діапазоні kадг 
=2-3 од., μ =0,2-0,25; Е= 2-10 ГПа, при цьому підвищення kадг призводить до 
зниження переміщень блоку, що відшаровується, за ступеневою залежністю, і 
одночасного зростання відносних деформації в анкерному болті поблизу 
тріщини за залежністю близькою до логарифмічної від kадг, напруження в 
закріплювачі збільшуються з підвищенням kадг, Е, μ, що створює небезпеку 
руйнування елементів системи та зниження її ефективності. Врахування цих 
залежностей дозволяє забезпечити управління станом гірських порід анкерним 
кріпленням і зменшити утворення вивалів, що сприяє зниженню рівня 
травматизму в гірничих виробках. 

2. При закріпленні анкерів в шпурі сумішами, що розширюються в 
процесі твердіння зі створенням тиску 30-50 МПа, анкери працюють 
двостадійно: спочатку в жорсткому режимі, при відносних деформаціях 
близько 1%, потім в піддатливому режимі, з приблизно постійним опором, при 
цьому максимальне зусилля закріплення анкерних болтів більше ніж в 2 рази, а 
зусилля піддатливості більш ніж в 1,67 рази перевищують зусилля закріплення 
болтів смолами. Це дозволяє стримувати великі деформації приконтурних порід 
при високому опорі, що сприяє зниженню рівня травматизму від вивалів в 
гірничих виробках. 

3. Зусилля закріплення анкерів в тріщинуватому блочному масиві і 
суцільному середовищі сумішами, що розширюються, прямо пропорційні довжині 
закріплення, пов’язані ступеневою функцією другого порядку з діаметром шпуру 
та діаметром анкера, що дозволяє ефективно використовувати анкерні системи 
для кріплення порід і недопущення розвитку розшарування та вивалів, що сприяє 
зниженню рівня травматизму від вивалів в гірничих виробках. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
- удосконалено механізм роботи системи «анкер-закріплювач-масив», за 

рахунок встановлення явища впливу підвищення коефіцієнта зчеплення 
закріплювача на зниження загальних деформацій анкера, й одночасне зростання 
його відносних деформацій поблизу тріщини за залежністю близькою до 
логарифмічної від коефіцієнта зчеплення, до kадг=5 одиниць, після чого відносні 
деформації стають константою. Напруження в закріплювачі при цьому 
розподілені стрибкоподібно по довжині зі збільшенням амплітуди в напрямку 
блоку, що відшаровується, а підвищення напружень у найнебезпечній для 
анкерного болта ділянці 0,95-1,05 м становить 20-26% від напружень на 
суміжних ділянках. Врахування цих залежностей дозволяє підвищити 
ефективність анкерного кріплення та зменшити утворення вивалів, що сприяє 
зниженню рівня травматизму в гірничих виробках; 

- вперше сформульована функціональна залежність для розрахунку 
несучої здатності анкерного болта постійного перетину, закріпленого по всій 
довжині сумішами що розширюються в твердій фазі. Аналітичні розрахунки за 
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виведеною залежністю показали, що при тиску розширення суміші 
закріплювача 30 МПа та коефіцієнті тертя 0,3 зусилля, що виникають, 
дорівнюють силам зсуву закріплювача з межею міцності на зсув 9 МПа. Це 
сприяє зниженню рівня травматизму від вивалів в гірничих виробках; 

- вперше встановлено, що при кріпленні анкерами, зафіксованими по всій 
довжині сумішами, що розширюються в твердій фазі, порід з закритими 
тріщинами, область максимальної несучої здатності системи обмежена 
співвідношенням d/D=0,55-0,75 (при тиску розширення 3,8-7,6 МПа 
максимальне зусилля закріплення анкерів 19 - 35 кН, зусилля піддатливості 14-
24 кН), а при кріпленні непорушених порід d/D=0,55-0,85 (при тиску 
розширення 35-38 МПа максимальні зусилля закріплення 80 - 100 кН, зусилля 
піддатливості 42 - 64,8 кН). Це сприяє підвищенню безпеки гірників у 
протяжних виробках. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій підтверджується використанням фундаментальних положень 
гірничої геомеханіки; результатами натурних спостережень за деформаціями 
приконтурних порід гірничих виробок; використанням апробованих методик 
фізичного моделювання; лабораторними дослідженнями; застосуванням 
відомих положень фізики твердого тіла та методу кінцевих елементів; 
збіжністю результатів математичних, лабораторних та натурних досліджень 
(розбіжність не перевищує 18%); позитивними результатами випробувань 
способу забезпечення стійкості порід у шахтних умовах. 

Практичне значення роботи полягає в наступному:  
1. Підвищення рівня безпеки праці гірників за рахунок розробки способу 

неадгезійного закріплення анкерів у гірничих виробках сумішами, що 
саморозширюються в твердій фазі і методики визначення параметрів цього 
способу, що дозволяє створювати анкерну систему з високою несучою 
здатністю при великих передруйнівних деформаціях і сприяє мінімізації 
вивалів порід; 

2. Розроблено, випробувано й запатентовано суміш для неадгезійного 
кріплення анкерів, яка уявляє собою суміш, що саморозширюється, 
модифіковану додаванням пластифікатору Sika BV 3M, використання якої 
сприяє підвищенню рівня безпеки праці гірників в протяжних виробках. 

3. Удосконалено методику оцінки ризику травмування в результаті 
вивалу порід на вугільних шахтах. Запропоновано систему оцінювання 
небезпеки вивалів і відповідного рівня ризику травмування. 

Реалізація результатів роботи. 
Результати дослідження впроваджено на ДП «Шахта ім. М.С. Сургая». 

Розрахункова економічна ефективність способу з позицій зниження витрат на 
матеріали при кріпленні складає 41,80 грн/анкер. Ризик травмування в 
результаті вивалу порід знизився на 8,9%. 

Особистий внесок здобувача. Авторкою самостійно сформульовано 
мету та завдання дослідження, ідею роботи, її основні наукові положення, 
висновки та рекомендації, програму лабораторних та шахтних експериментів, 
обрано методи дослідження, виконано математичне моделювання. Авторка 
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брала безпосередню участь в організації та проведенні лабораторних і шахтних 
експериментів, апробації результатів роботи. Як виконавець авторка брала 
участь у виконанні НДР. Зміст дисертації викладено авторкою самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи в цілому і 
окремі її етапи обговорювалися і отримали схвалення на Міжнародних 
конференціях: 10-ій, 12-ій міжнар. науково-практ. конф. «Перспективи 
розвитку будівельних технологій» (м. Дніпро, Україна, 2016, 2018), 
«Перспективи розвитку гірничої справи та підземного будівництва» (м. Київ, 
Україна, 2016, 2017), «Розвиток промисловості і суспільства». міжн. наук.-техн. 
(м. Кривий Ріг, Україна, 2016), VIII міжн. наук.-практ. форумі «Донбас 2020: 
перспективи розвитку очима молодих вчених» (м. Красноармійськ, Україна, 
2016), V міжн. наук.-практ. конф. «Технології і процеси в гірництві та 
будівництві» (м. Покровськ, Україна, 2017), Іnternational scientific & practical 
conf. «Energy Efficiency And Energy Saving 2017» (Dnipro, Ukraine, 2017). 

Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 13 наукових 
публікаціях, з них 4 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у виданнях 
включених до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 1 – у наукових 
видання іноземних держав, 5 – матеріали конференцій та симпозіумів, 1 – 
патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 137 
найменувань на 14 сторінках; містить 161 сторінку основного тексту, 86 
рисунків, 12 таблиць, 16 додатків на 74 сторінках; загальний обсяг дисертації 
складає 264 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано наукову 
задачу, мету, ідею та завдання досліджень, визначено об’єкт, предмет і методи 
досліджень, викладено наукові положення, що виносяться на захист, наведено 
інформацію про особистий внесок здобувачки, апробацію результатів та 
структуру роботи. 

У першому розділі роботи здійснено аналіз стану виробничого 
травматизму в гірничих виробках закріплених анкерним кріпленням, його 
причин, сучасних способів профілактики та запобігання. Проаналізовані методи 
оцінки ризиків травмування, як визначені ISO 31010, так і авторські, і галузеві. 

Питанням травматизму гірників займається велике коло вітчизняних і 
закордонних дослідників. Великий внесок у дослідження причин травмування 
гірників, розробки заходів з підвищення безпеки праці при підземних роботах 
зробили вітчизняні вчені науково-дослідних інститутів Держпраці, 
Міненерговугілля, НАН України, НАМН України, вищих навчальних закладів 
МОЗ та МОН України (Дніпровська політехніка, ДонВУГІ, ДонДТУ, ДонНТУ, 
ІГТМ, Інститут медицини праці, ІФГП, КНУ, КПІ, МакНДІ, НДІГС 
«Респіратор», ННДІПБОП, ПДАБтаА, та ін.). Проте, згідно зі статистикою 
Фонду соціального страхування України, добувна промисловість наразі є 
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найбільш травмонебезпечною галуззю економіки. Аналіз вказує, що в 2017 році 
у вугільній галузі коефіцієнт частоти загального травматизму становив 7,86, 
коефіцієнт смертельного травматизму на 1 млн. тонн видобутого вугілля – 1,07. 
Це невиправдано високі показники відносно світового рівня. 

Аналіз травматизму країн ТОП-10 вуглевидобутку свідчить, що, не 
зважаючи на різне співвідношення причин травматизму, «вивали з покрівлі» в 
більшості вугледобувних країн світу є одним з найбільш небезпечних факторів.  
Цей травматизм, в першу чергу, залежить від ефективності системи кріплення. 
Найнижчими показниками травматизму характеризуються виробки, що 
закріплені анкерами. Конструктивні особливості анкерних болтів і 
комбінованих анкерно-рамних кріпильних систем обумовлюють різні 
механізми розшарування порід й інтенсивність вивалоутворення.  

Аналіз вказує на те, що найближча перспектива анкерного кріплення 
пов’язана з розвитком енергоабсорбуючих анкерних систем, що комбінують 
фрикційний ефект з адгезійним і механічним закріпленням. Їх використання 
сприяє підвищенню безпеки праці гірників, тому що такі системи здатні 
запобігати обваленням при великій конвергенції порід, динамічних проявах 
гірського тиску тощо. Проте вивчення роботи анкерних систем з високою 
несучою здатністю при великих предруйнівних деформаціях і дослідження 
динаміки розвитку вивалів у заанкерованому масиві з метою їх стримування 
проведені недостатньо. 

Таким чином, аналіз причин обвалення порід у виробках з анкерним 
кріпленням, розробка на його основі нових і удосконалення роботи існуючих 
анкерних систем є важливою складовою зниження травматизму від вивалів 
породи в Україні і світі. 

У другому розділі наведено результати натурних досліджень, аналіз 
деформацій і обвалів порід в гірничих виробках з анкерним кріпленням в 
умовах шахт українського Донбасу. 

Виміри й спостереження були проведені в умовах конвеєрного штреку 
північної лави пл. нk8  горизонту 450 м шахти Добропільська, 3 північного 
конвеєрного штреку ц. п. бл. 8 пл. d4 ш/у Покровське, 4 північного конвеєрного 
штреку ц. п. бл. 8 пл. d4 ш/у Покровське, демонтажного хідника 3 північної лави 
ц. п. бл. 8 пл. d4 ш/у Покровське, конвеєрного хідника 12-ї західної лави пл. с18 
ДП ш/у «Південнодонбаське №1». Спостереження вели на вимірних ділянках, 
які встановлювались при проведенні перелічених виробок, в зоні впливу 
очисних робіт, перед підходом лави, за лавою і при повторному використанні 
виробок. При цьому анкери використовувались як основний вид кріплення та в 
комбінації з рамним кріпленням. 

Дослідження включали: спостереження на глибинних і контурних 
станціях, виміри геометричних параметрів виробки експрес методом зі 
складанням ескізів у найбільш характерних ділянках, візуальні спостереження і 
фотофіксацію проявів гірського тиску.  

Було встановлено, в умовах шахти Добропільська, що поза зоною впливу 
очисних робіт, деформації контуру виробки, яка закріплена анкерним 
кріпленням при проведенні, зростають лінійно протягом 32-38 діб, після чого 
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мають затухаючий характер. Величина опускань покрівлі, відносно товщини 
заанкерованої товщі, знаходиться в межах 0,005-0,006, при цьому розшарування 
відбувається не пропорційно глибині. Вже на 14 добу після проведення виробки 
на відстані від контуру 2,7 м породи покрівлі втрачають суцільність, 
розшаровуючись відносно нерухомого глибинного репера на 3 мм. Породи між 
реперами на глибині 2,7 і 2,5 метра стискаються, в цій області зароджуються 
первинні техногенні дефекти. Заанкеровані породи на глибині 2,3-1,0 м 
зміщуються єдиним блоком. Приконтурна ділянка 0,6-0,8 м має найбільші 
розшарування. В зоні впливу очисних робіт породи покрівлі активно 
відшаровуються плитками товщиною 5-8 см. Відшарування покрівлі штреку за 
очисним вибоєм призводило до деформування затяжки і вивалів з утворенням 
склепінь руйнування. 

На основі спостережень у виробках, закріплених рамно-анкерним 
кріпленням, в умовах ш/у Покровське і ДП ш/у «Південнодонбаське №1», 
встановлено, що основними видами деформацій порід є: 

- відшарування та вивали з приконтурної частини виробки на глибину до 
0,6 м, що призводить до оголення анкерних болтів і втрати контакту з 
опорними плитками. Це явище спостерігається на всіх етапах підтримання; 

- відшарування порід разом з анкерами єдиним блоком, з втратою 
контакту з вище розташованими породами, або висипання породи у вигляді 
дрібноблочного середовища разом з анкерами. Це явище спостерігається в зоні 
впливу очисних робіт та за нею; 

- руйнування анкерів та елементів анкерного кріплення, що призводить до 
виключення їх з роботи по зменшенню зсувів. Це явище спостерігається в зоні 
впливу очисних робіт та за нею. 

У третьому розділі наведено результати математичного моделювання 
геомеханічних процесів навколо гірничої виробки закріпленої анкерним 
кріпленням з деталізацією зміни НДС в системі «анкер-закріплювач-масив» 
методом скінчених елементів. 

Обчислювальний експеримент мав три етапи. На першому геомеханічна 
модель вміщувала гірський масив та кріплення виробки. Точне моделювання 
анкерного кріплення в такій постановці задачі вкрай складне, оскільки 
геометричні розмірі анкера та моделі відрізняються на три порядки, тому було 
проведено другий етап моделювання, в якому прийнято частину масиву, що 
обмежується покрівлею виробки з шириною еквівалентною подвоєній ширині 
штреку, довжиною, що дорівнює ширині і висотою в діапазоні 1-3 м (рис. 1). 
Саме в цій зоні відбувається максимальне деформування та руйнування в 
покрівлі виробки. Навантаження моделі відбувалось з врахуванням принципу 
суперпозиції за результатами першого етапу моделювання. Товщина й кількість 
шарів у межах заанкерованої зони змінювались. При цьому анкери були 
змодельовані з жорстким контактом з породами, елементи анкера і породи мали 
загальні точки при формуванні сітки кінцевих елементів.  
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Рисунок 1 – Схема моделі порід покрівлі виробки 

Задача мала дві стадії рішення – лінійно пружну і нелінійну з 
урахуванням крекінгу. Для моделювання виникнення й розвитку тріщин були 
задані межі міцності на стиск, розтягування та зсув. Коефіцієнт передачі зсуву 
для відкритої тріщини було прийнято 0,1, а для закритої – 0,7. Навантаження 
моделей відбувалось покроково.  

Етапи розвитку тріщин в моделі 
наведено на рис. 2 (крок навантаження 
10 МПа). Наведені картини є характерними 
для шаруватого масиву з анкерами. 
Локальне руйнування моделі починається з 
ділянок порід поблизу перетинання 
анкерами міжшарових контактів, де вперше 
з’являється крекінг (червоні риски на рис. 
2). Різна (на 1,5-2 порядки) жорсткість 
анкерів і порід призводить до виникнення 
локальних перевантажень в анкерах і 
руйнування порід. 

Таким чином, встановлено, що при 
чисельному математичному аналізі НДС 
масиву, який закріплений хімічними 
анкерами, слід враховувати вплив 
характеристик закріплювача на роботу 
системи «анкер-масив» і навантаження 
анкерного болта. Жорсткий контакт анкера 
з породою призводить до формування 
підвищених напружень поблизу 
перетинання анкерами міжшарових 
породних контактів, або зон відшарування, 
виникнення локальних навантажень і, 
відповідно, передчасного руйнування.  

На третьому етапі досліджень було 
визначено вплив фізичних властивостей закріплювача на роботу системи 
«анкерне кріплення-масив» і навантаження її елементів (рис. 3).  

        Рисунок 2 – Картини 
розвитку тріщин в шаруватому 
масиві при навантаженні 10-
50 МПа з кроком 10 МПа 
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Встановлено, що 
підвищення коефіцієнта 
зчеплення анкера з породою 
призводить до зниження 
переміщень блоку, що 
відшаровується, за ступеневою 
залежністю. Загальні деформації 
анкера також знижуються, а 
відносні деформації поблизу 
тріщини зростають за залежністю 
близькою до логарифмічної від 
коефіцієнта зчеплення. При kадг 
більше 5 одиниць відносні 
деформації є константою. Таким 
чином, підвищення жорсткості 
контакту анкера призводить до підвищення його локальних відносних 
деформацій, що більш небезпечно для анкерного болта. Відносні деформації 
закріплювача в середній частині системи, поблизу тріщини, в 2 рази менше ніж 
анкерної штанги. Для НДС анкерної штанги високе зчеплення анкера з 
породою і високий модуль закріплювача більш небезпечні, оскільки призводять 
до появи більш високих локальних розтягуючих напружень і деформацій (рис. 
4а). Коефіцієнт поперечних деформацій закріплювача практично не впливає на 
розподіл напружень в анкерному болті. 

Напруження в закріплювачі розподілені стрибкоподібно по довжині 
анкера зі збільшенням амплітуди в напрямку блоку, що відшаровується. 
Підвищення напружень в найнебезпечній для анкерного болта ділянці (0,95-
1,05 м) становить 20-26% від напружень на суміжних ділянках (рис. 4б).  

 
   а)      б) 
Рисунок 4 – Головні напруження в анкерному болті (а) та закріплювачі 

(б), при тиску на відшаровану частину масиву 1 МПа при kадг: 
а) 1 – 0,6 од.; 2 – 1 од.; 3 – 2 од.; 4 – 5 од.; 5 – 10 од. 
б) S3 – 1 – 0,6 од.; 2 – 1 од.; 3 – 2 од.; 4 – 5 од.; 5 – 10 од.,S1 – 6 – 0,6 од.; 7 

– 1 од.; 8 – 2 од.; 9 – 5 од.; 10 – 10 од. 

 
       Рисунок 3 – Загальний вигляд 
кінцево-елементної моделі 
1 – нерухома частина масиву; 2 – 
розривна тріщина; 3 – частина масиву, що 
відшарувалася; 4 – закріплювач; 5 – анкер 
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Небезпечними є мінімальні головні напруження. Напруження в 
закріплювачі стрімко збільшуються з підвищенням коефіцієнта зчеплення, 
модуля деформацій, коефіцієнта поперечних деформацій. 

Таким чином, з точки зору мінімізації напружень в системі «анкер-
закріплювач-масив» при некритичних зміщеннях блоку, що відшаровується, 
параметри закріплення мають знаходитись в наступному діапазоні: kадг =2-3 од., 
μ=0,2-0,25; Е=2-10 ГПа. Аналізуючи напруження можна оптимізувати анкерну 
систему, визначити необхідний матеріал і діаметр анкерної штанги. 

У четвертому розділі проведено розробку нового способу неадгезійного 
закріплення анкерів, що дозволяє запобігати обваленням порід при великих 
розшаруваннях і деформаціях. 

Результати попередніх досліджень дозволили констатувати, що вивали у 
виробці з анкерним кріпленням є наслідком розвитку дефектів і розшарувань як 
в межах заанкерованої товщі, так і поза нею. Сучасні глибини розробки 
характеризуються деформаціями приконтурних порід, які суттєво перевищують 
піддатливість рамних кріплень і допустимі деформації анкерів з адгезійним 
закріпленням. Тобто ресурси запобігання вивалам у традиційних анкерів майже 
вичерпані. Аналіз сучасних досліджень свідчить, що без фрикційного ефекту 
забезпечити великі деформації анкера неможливо. Тому в тренді світового 
наукового пошуку анкерні системи, що забезпечують стійкість виробок при 
великих деформаціях і динамічних впливах. У першу чергу енергоабсорбуючі 
анкери. Створення анкерної системи, що має високу несучу здатність при 
великих передруйнівних деформаціях і сприяє збереженню стійкості порід 
приконтурної області є актуальною науково-практичною задачею, вирішення 
якої сприяє підвищенню безпеки робіт і зниженню травматизму від вивалів.  

Ідея розробленої анкерної системи полягає в тому, що закріплення 
анкерів у шпурі відбувається не за рахунок адгезії, а за рахунок стиснення по 
всій довжині шпуру сумішами, що розширюються в процесі твердіння. У першу 
чергу перспективними є невибухові руйнуючі суміші (НРС) на основі оксиду 
кальцію, які в процесі гідратаційного твердіння здатні збільшуватись в 2-3 рази 
у вільному стані, а в умовах обмежених деформацій, які виникають в шпурі з 
анкером, розвивати тиск розширення до 30-50 МПа. 

Використання для закріплення анкерів НРС, призводить до затиснення 
сумішшю, що розширюється, анкерного болта між стінками шпуру, незалежно 
від якості його стінок, наявності пилу та вологи. Розширення суміші 
призводить до зміни поля напружень навколо шпуру з анкером, зокрема в 
радіальних напрямках. Це підвищує відповідні компоненти поля напружень і 
стримує розвиток і утворення в масиві тріщин і лінійних дефектів будь-якої 
орієнтації, а також закриття існуючих тріщин орієнтованих нормально до 
векторів радіальних напружень, що сприяє підвищенню стійкості гірничої 
виробки. Використання положень класичної теорії пружності, з врахуванням 
розподілу сил в системі анкерного кріплення з фіксацією болта сумішами, що 
розширюються (див. рис. 5), дозволяють сформулювати залежність для 
розрахунку несучої здатності анкерного болта постійного перетину. 
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Рисунок 5 – Схема розподілу сил в системі «анкер-суміш, що 
розширюється-порода»  

);;;;min( ...1 арпсдвнрссдвтртр FFFFFF  , кН    (1) 

де трF  – сила тертя між анкером і закріплювачем, кН; 1трF  – сила тертя між 

закріплювачем і породою, кН; нрссдвF .  – сила зсуву закріплювача в небезпечному 

перетині, кН; псдвF .  – сила зсуву порід в небезпечному перетині, кН; арF .  – 

розривне зусилля анкерного болта, кН.  
Аналітичні розрахунки за залежністю (1) показали, що при тиску 

розширення суміші закріплювача 30 МПа і коефіцієнті тертя 0,3 зусилля, що 
виникають, дорівнюють силам зсуву закріплювача з межею міцності на зсув 9 
МПа. Для болта діаметром 20 мм і довжиною 0,2 м розрахункове значення сил 
становить 113,04 кН. Такі показники перевищують характеристики аналогів у 
2-5 разів. 

Лабораторні дослідження роботи системи «анкер-суміш, що 
розширюється-порода» проводились в натуральному масштабі. Гірські породи 
імітувались бетоном, що заливався в сталеві та пластикові труби з внутрішнім 
діаметром 100 мм і висотою 200 мм. Експеримент проводили за схемою рис. 6. 
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а)      б) 

Рисунок 6 – Схема проведення експериментів (а) і результати тестування 
анкерів (б) закріплених НРС (1), смолою КФ-МТ-15 (2), клеєм Cement KL (3)  
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В результаті порівняльних тестів в лабораторних умовах встановлено, що 
максимальне зусилля закріплення анкерних болтів в шпурах діаметром d=32 мм 
сумішами, що розширюються, перевищує зусилля для болтів закріплених 
смолами більше ніж в два рази, а зусилля піддатливості в 1,67 рази більше ніж в 
експерименті з закріпленням Cement KL (Orica) і в 2 рази більше ніж смолою 
КФ-МТ-15 (рис. 6б). Аналіз режиму роботи таких анкерів свідчить, що система 
«анкер-закріплювач-порода» має механізм роботи близький до сучасних 
енергоабсорбуючих болтів.  

Лабораторні експерименти на бетонних зразках при діаметрах шпуру D= 
26-43мм, і анкера d=8-32мм дозволили встановити: 

- для умов порід із закритими тріщинами (зразки в пластиковій опалубці 
при тиску розширення НРС 3,8-7,6 МПа) максимальне зусилля закріплення 
анкерів становило від 19 до 35 кН. Після зрушення болта зусилля зменшувалось 
до 14-24 кН. Область максимальної несучої здатності обмежено діапазоном 
співвідношення d/D 0,55-0,75; 

- для умов непорушених порід (зразки в металевій опалубці при тиску 
розширення НРС 35-38 МПа) ефективний діапазон обмежений 
співвідношенням d/D від 0,55 до 0,85. Максимальні зусилля закріплення болтів 
досягли 80 кН (d/D=0,76) і 100 кН (d/D=0,81) для діаметрів шпуру 32 мм і 43 мм 
відповідно. Зусилля, що утримували анкер при русі (в піддатливому режимі) 
становили 42 кН і 64,8 кН для діаметрів шпуру 32 мм і 43 мм, відповідно. 
Кількість дослідів розраховували згідно з нерівністю Біенеме-Чебишева з 
точністю на рівні 3%. 

Регресійним нелінійним аналізом встановлено функціональний зв'язок 
між зусиллям закріплення анкерів сумішами, що розширюються, та діаметрами 
шпуру й анкера: 

- для умов блочного масиву розбитого тріщинами з коефіцієнтом 
детермінації R2=0,839: 

ldDdDF aa  )246,019,008,014,35( 22 , кН; 
- для умов суцільного середовища з коефіцієнтом детермінації R2=0,879: 

ldDdDF aa  )19,012,005,051,52( 22 , кН. 
Порівняння результатів тестування анкерів з гладкого прокату й арматури 

дає підставу для наступних висновків: профілювання болта сприяє підвищенню 
як максимальної несучої здатності так і зусиль при зрушенні анкера; в 
проведеному експерименті на максимальну несучу здатність профілювання 
болта впливає на 10%, а на зусилля руху на 57%. 

Проведені дослідження дозволили сформулювати ідею нового методу 
закріплення болтів і отримати параметри закріплення, що були покладені в 
основу нового способу кріплення гірничих виробок анкерами. 

В результаті досліджень гідратаційного твердіння невибухових сумішей 
на основі оксиду кальцію методами мікроскопії за допомогою цифрового 
мікроскопа Bresser LCD 40-1600 в прохідному світлі та стендових випробувань 
на установці нерівнокомпонентного тривісного стиску було розроблено і 
запатентовано модифіковану суміш, що саморозширюється.  
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Впровадження результатів досліджень дозволяють запобігати 
травматизму від вивалів порід на різних етапах підтримання гірничих виробок. 

У п'ятому розділі наведено результати перевірки ефективності 
розробленого способу підвищення безпеки гірників і проведено оцінку 
зниження ризиків їх травмування. 

Метою першого етапу досліджень була апробація в шахтних умовах 
способу кріплення анкерів за рахунок ефекту затиснення болтів сумішами, що 
саморозширюються. Дослідження були проведені в умовах головного 
вентиляційного квершлагу гор. 824 м ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» ПК 5+1 – ПК 
5+6. У виробці вели ремонтні роботи, які включали підривку підошви та заміну 
аварійних елементів рамного кріплення. 

Візуальні обстеження і фотофіксація зрізів підошви при підривці в 
перетині, що містить анкер закріплений сумішами, що саморозширюються, 
дозволили встановити, що висока тріщинуватість сприяла втратам суміші в 
тріщинах, а також переміщенню породних блоків від шпуру і їх ущільненню, 
що призводило до розширення суміші в умовах великих допустимих 
деформацій і, відповідно, не забезпечувало високих тисків розширення. При 
цьому зусилля закріплення в підошві анкера довжиною 1,0 м через 24 години 
становило не менше 100 кН. Зусилля закріплення анкера довжиною 1,0 м через 
24 години в покрівлі було не менше 50 кН. Виявлено недоліки розробленої 
технології: витрати суміші в шпурах перевищують розрахункові в 1,5-2,5 рази, 
що пов’язано з непередбаченими втратами суміші в тріщинах; низька 
ефективність технології при температурах 14-18 0С; недосконала технологія 
поміщення закріплюючої суміші у шпури, особливо висхідні. 

Шахтний експеримент щодо забезпечення стійкості порід за допомогою 
анкерного кріплення при фіксації анкерів сумішами, що саморозширюються, 
був проведений в умовах конвеєрної виробки 13 східної лави пл. с11 ДП «Шахта 
ім. Н.С. Сургая». Встановлено, що при реалізації запропонованого способу на 
ділянці конвеєрної виробки 25-60 м за лавою підняття зменшилися в 
середньому на 26%, швидкість опускання покрівлі на етапі інтенсивних 
деформацій знизилась на 18%,  а середня швидкість деформацій за весь період 
спостережень на 18,8%. Візуальні спостереження показали, що розшарування в 
заанкерованій частині виробки значно менші, а вивали не спостережувались. 
Таким чином, ефективність запропонованого способу доведено в шахтних 
умовах, що констатовано у відповідному акті впровадження. Розрахункова 
економічна ефективність способу з позицій зниження витрат на матеріали при 
кріпленні складає 41,8 грн/анкер. 

Оскільки на сьогодні відсутні методики оцінки ризику травмування 
гірників від вивалів порід, а відомі методи оцінки ризику не можуть бути 
напряму використані для зазначеної мети, була здійснена спроба побудувати 
алгоритм і розробити на його основі авторську методику оцінки. 

Під ризиком розуміється ймовірність обвалення порід внаслідок 
руйнування покрівлі, що призводить до травмування гірників. У загальному 
вигляді він може бути розрахований за формулою: 
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де Pо – імовірність обвалення порід; Sо – важкість наслідків обвалення порід. 
Щоб отримати можливість кількісних оцінок імовірності обвалення Pо 

використано ймовірнісний підхід. На першому етапі визначаються основні 
фактори, що впливають на вивали порід покрівлі. Для кожного фактора 
імовірність обвалення встановлюється окремо. Для цього кожному фактору на 
основі методу експертних оцінок присвоюється рівень ваги (В). Вага 
змінюється від 1 (найнижчий вплив) до 10 (максимальний вплив). Міру 
узгодженості оцінок експертів встановлювали через коефіцієнт конкордації 
Кендала. Кожний фактор градуюється від 0 до 4, чим характеризується 
коефіцієнт імовірності обвалення для кожного і-го фактора Pві. При значенні 
показника Pві =0, імовірність обвалення близька до нуля, при Pві =4 імовірність 
максимальна. 

Таким чином, імовірність вивалів з покрівлі може бути представлена у 
вигляді: 
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де вiP i, maxвiP  та iВ  – коефіцієнт імовірності обвалення для і-го фактора, 
максимальний коефіцієнт імовірності та вага i-го параметру, відповідно. 

Важкість наслідків обвалення порід покрівлі (Sо), що використовується в 
залежності (2), має дорівнювати 1 (найвищий ранг) оскільки  обвалення порід 
покрівлі може призвести до травм, інвалідності та смертності шахтарів, 
пошкодження обладнання, перебоїв та затримок у видобутку. Частина вивалів 
призводить до ушкодження обладнання. Це викликає зупинки й перебої у 
роботі підприємства, пов’язані з необхідністю ремонту обладнання, 
відновлення систем і поновленню роботи шахти в нормальному режимі. 

В якості факторів, що впливають на утворення вивалів, для проведення 
експертного оцінювання були запропоновані три групи: геологічні, проектні та 
технологічні фактори. Запропоновану шкалу вагових показників для кожного 
фактору наведено в табл. 1. Значення «0» для характеристики вагового 
показника означає, що негативний вплив зазначеного фактору відсутній. 
Значення «4» – означає максимальний негативний вплив на вивалоутворення.  

Згідно з наведеною методикою, максимальний ризик оцінюється у 258,8 
бали, а мінімальний у 41,6. На основі залежності (3) ризик обвалення покрівлі 
становить від 16% до 100%. Тому запропоновано ввести чотирибальну систему 
оцінювання небезпеки вивалів за наступними рівнями «низький» (16-36,9), 
«середній» (37-57,9), «високий» (58-78,9), «критичний» (79-100). Діапазон 
поділено пропорційно, оскільки статистична інформація для поділу на 
діапазони відсутня.  
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Таблиця 1 – Вагові показники кожного фактору 

Ваговий показник Фактори, од. вим. 
0 1 2 3 4 

Глибина робіт (х1), 
(м) 

- 
від 40 до 

200 
від 200 
до 400 

від 400 
до 600 

менше 40, 
більше 600

Стійкість покрівлі 
(х2), категорія 
ДонВУГІ 

Б5 Б4 Б3 Б2 Б1 

Стійкість підошви 
(х3), категорія 
ДонВУГІ 

П3 П2 П1   

Обводненість (х4) 
Суха 

покрівля
Волога 
покрівля 

Слабе 
капання

Інтенсив
не 

капання 

Постійний 
потік 

Пласти супутники (їх 
наявність) (х5) 

Відсутні
На 

відстані 
>20m 

На 
відстані 
15-20m 

На 
відстані 
10-15m 

На відстані 
<10m 

Вплив зближених 
пластів (при їх 
відробці) (х6) 

Відсутні
На 

відстані 
>20m 

На 
відстані 
15-20m 

На 
відстані 
10-15m 

На відстані 
<10m 

Довжина панелі (х7), 
м 

- <500 м 
500-

1000м 
1000-
1500м 

>1500м 

Однорідність панелі 
(х8) 

- 
Умовно 
однорідна

Частково 
однорід-

на 

Неодно-
рідна 

 

Ширина виробки (х9), 
м 

- < 4м 4-5,5м 5,5-7 м >7м 

Стан основного 
кріплення (ціликів) 

(х10) 
- задовільний   

незадовіль-
ний 

Час підтримання 
виробки (х11), років 

- < 1 року 
1-2 
роки 

2-3 роки >3 років 

Додаткове кріплення 
(х12) 

- 
У 

задовіль-
ному стані

<50% в 
незадо-
вільному 
стані 

>50% в 
незадовіль
ному стані 

відсутнє 

Кріплення покрівлі 
анкерами (х13) 

- 
Енерго-

абсорбуючі
анкери 

Дворів-
неві 

анкерні 
системи

Жорсткі 
анкери 

Анкери не 
встановлені

 
Відповідно до наведених рівнів імовірності вивалу імовірність 

вивалоутворення характеризується показниками «дуже низька», «можлива», 
«вірогідна», «високо вірогідна» (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Класифікація рівнів ризиків вивалів 
 

Небезпека 
вивалів 

Рівень 
імовірності 
вивалу, P0,% 

Імовірність 
вивалу 

Рівень ризику 
травмування від вивалу 

Низька 16-36,9 Дуже низька Прийнятний 

Середня 37-57,9 Можлива 
Прийнятний за умови 
нагляду і періодичного 

моніторингу 

Висока 58-78,9 Вірогідна 
Неприйнятний без 
заходів постійного 

контролю 

Критична 79-100 
Висока  

вірогідність 
вивалу 

Неприйнятний 

 
У залежності від імовірності вивалів рівень ризику є «прийнятним», 

«прийнятним за умови нагляду і моніторингу», «неприйнятний без заходів 
постійного контролю» і «неприйнятний». В останньому випадку необхідно 
проведення додаткових заходів для зниження імовірності вивалів. 

Апробація запропонованої методики оцінки ризику травмування від 
вивалів з покрівлі дозволив встановити, що незалежно від небезпеки вивалів 
кріплення анкерами дозволяє знизити рівень імовірності вивалу до 8,9% (при 
зміні ваги від 1 до 4). Таким чином анкерне кріплення є дієвим інструментом 
зниження ризику травмування. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішена 

актуальна науково-прикладна задача: встановлення закономірностей зміцнення 
гірських порід анкерами, що фіксуються по всій довжині шпуру сумішами, які 
саморозширюються в процесі твердіння, для управління стійкістю гірських 
порід, зменшення вивалоутворення і, як наслідок, зниження рівня травматизму 
від вивалів в протяжних виробках. 

Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному: 
1. В результаті шахтних інструментальних спостережень отримали 

розвиток уявлення про динаміку розвитку зрушень і деформацій порід покрівлі 
закріплених анкерним і анкерно-рамним кріпленням, які зумовлюють 
вивалоутворення, а саме: 

- поза зоною впливу очисних робіт деформації контуру виробки, 
закріпленої анкерним кріпленням, впродовж 32-38 діб зростають лінійно, після 
чого мають затухаючий характер. Розшарування товщі при цьому відбувається 
непропорційно глибині. В умовах шахти Добропільська вже на 14 добу після 
проведення виробки на відстані від контуру 2,7 м породи покрівлі втрачають 
суцільність, розшаровуючись відносно нерухомого репера на 3 мм, а породи на 
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глибині 2,7 і 2,5 м стискаються, тут зароджуються дефекти. Приконтурна 
ділянка 0,6-0,8 м має найбільші розшарування. В цій зоні загроза травматизму 
від вивалів вкрай низька, але мають використовуватись профілактичні заходи;  

- в зоні впливу очисних робіт буро шнекової установки породи покрівлі 
активно відшаровуються плитками товщиною 5-8 см. Після виймання вугілля 
відшарування покрівлі активізуються, що призводить до деформування затяжки 
і вивалів, що збільшує небезпеку отримання травм; 

- в зоні впливу лави висота зони розшарування досягає величини висоти 
виробки, елементи рамного кріплення мають ознаки масового деформування, 
спостерігаються відшарування і висипання порід з приконтурної частини, 
оголення анкерів, руйнування анкерних планок і розриви болтів. Ця зона є 
вкрай небезпечною з вивалів; 

- при повторному використанні виробок вивали мають масштабний 
характер, спостерігаються висипання порід разом з анкерами, оголення 
анкерних болтів місцями більше ніж на 1 м, деформації елементів рамного 
кріплення. В цій небезпечній з вивалів зоні використання заходів підвищення 
стійкості не доцільно. 

2. В результаті математичного моделювання встановлено, що підвищення 
коефіцієнта зчеплення анкера з породою призводить до зниження переміщень 
блоку, що відшаровується, за ступеневою залежністю. Загальні деформації 
анкера знижуються, а відносні деформації поблизу тріщини зростають за 
залежністю близькою до логарифмічної від коефіцієнта зчеплення. При цьому 
високе зчеплення анкера з породою і високий модуль закріплювача небезпечні, 
оскільки призводять до появи високих локальних напружень розтягнення і 
деформацій в болтах. Напруження в закріплювачі розподілені стрибкоподібно 
по довжині зі збільшенням амплітуди в напрямку блоку, що відшаровується. 
Підвищення напружень в найнебезпечній для анкерного болта ділянці 0,95-1,05 
м становить 20-26% від напружень на суміжних ділянках. Небезпечними є 
мінімальні головні напруження. Напруження в закріплювачі збільшуються з 
підвищенням коефіцієнта зчеплення, модуля пружності, коефіцієнта Пуассона. 

З точки зору мінімізації напружень в системі «анкер-закріплювач-масив» 
при некритичних зміщеннях блоку, що відшаровується, параметри закріплення 
мають знаходитись в наступному діапазоні: kадг =2-3 од., μ =0,2-0,25; Е= 2-10 
ГПа. Аналізуючи напруження можна оптимізувати анкерну систему, визначити 
необхідний матеріал і діаметр анкерної штанги, що дозволить мінімізувати 
ризик вивалів покрівлі. 

3. Розроблено спосіб підвищення рівня безпеки праці шахтарів за рахунок 
зниження рівня травматизму від вивалів порід анкерним кріпленням з 
закріпленням анкерів в шпурі за рахунок стиснення їх по всій довжині 
сумішами, що розширюються в процесі твердіння.  

4. В результаті порівняльних тестів в лабораторних умовах встановлено, 
що максимальне зусилля закріплення анкерних болтів сумішами, що 
розширюються, перевищує зусилля для болтів закріплених смолами більше ніж 
в два рази, а зусилля піддатливості в 1,67 рази більше ніж в експерименті з 
закріпленням Cement KL (Orica) і в 2 рази більше ніж смолою КФ-МТ-15. 
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Аналіз режиму роботи таких анкерів свідчить, що система «анкер-закріплювач-
порода» має механізм роботи близький до сучасних енергоабсорбуючих болтів. 
Лабораторні експерименти на бетонних зразках в натуральному масштабі 
дозволили встановити: 

- для умов порід із закритими тріщинами максимальне зусилля 
закріплення анкерів становило від 19 до 35 кН. Після зрушення болта зусилля 
зменшувалось до 14-24 кН. Область максимальної несучої здатності обмежено 
діапазоном співвідношення d/D від 0,55 до 0,75; 

- для умов непорушених порід ефективний діапазон обмежений 
співвідношенням d/D від 0,55 до 0,85. Максимальні зусилля закріплення болтів 
досягли 80 кН (d/D=0,76) і 100 кН (d/D=0,81) для діаметрів шпуру 32 мм і 43 мм 
відповідно. Зусилля, що утримували анкер при русі (в піддатливому режимі) 
становили 42 кН і 64,8 кН для діаметрів шпуру 32 мм і 43 мм. відповідно. 
Встановлено функціональний зв'язок між зусиллям закріплення анкерів 
сумішами, що розширюються, і діаметрами шпуру й анкера. 

5. В результаті досліджень гідратаційного твердіння невибухових 
сумішей на основі оксиду кальцію методами мікроскопії і стендових 
випробувань на установці УНТС було розроблено і запатентовано 
модифіковану суміш, що саморозширюється. 

6. Проведено шахтні дослідження розробленого способу анкерного 
кріплення з фіксацією анкерів сумішами, що саморозширюються, в умовах 
конвеєрної виробки 13 східної лави пл. с11 ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» які 
підтвердили його ефективність для підвищення стійкості порід і зниження 
відшарування покрівлі. Розрахункова економічна ефективність способу з 
позицій зниження витрат на матеріали при кріпленні складає 41,80 грн/анкер.  

7. Розроблено методику оцінки ризику травмування від руйнування покрівлі 
в гірничих виробках. Запропоновано систему оцінювання небезпеки вивалів і 
відповідного рівня ризику травмування. Апробація розробленої методики оцінки 
ризику травмування від вивалів з покрівлі дозволила встановити, що незалежно 
від небезпеки вивалів кріплення анкерами дозволяє знизити імовірність вивалу до 
8,9%. 

 
Основні наукові результати і положення дисертації відображені у 13 

наукових працях, основні з яких: 
 

Публікації у фахових виданнях: 
1. Подкопаев С.В. Исследования причин обрушений пород в выработках, 

закрепленных анкерной крепью / С.В. Подкопаев, С.В. Сахно // Вісті 
Донецького гірничого інституту. - 2016. - № 1. - С. 34-40. 

2. Сахно С.В. Дослідження впливу зчеплення закріплювача на напружено-
деформований стан анкерних систем методом кінцевих елементів / С.В. Сахно 
// Вісті Донецького гірничого інституту. - 2017 - № 1. - С. 19-28. 

3. Сахно І.Г. Нова концепція анкерного кріплення в світлі сучасного стану 
та найближчих перспектив розвитку / І.Г. Сахно, С.В. Сахно / Вісті Донецького 
гірничого інституту. – 2017. - №2. С. 25-32.  
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4. Подкопаев С.В. Шляхи зниження виробничого травматизму на 
вугільних шахтах України в світлі світових тенденцій / С.В. Подкопаев, С.В. 
Сахно // Вісті Донецького гірничого інституту. - 2018. - № 1. - С. 61-68. 

 
Публікації у виданнях які включені до міжнародних наукометричних баз 
5. Sakhno S. Destruction of rocks by the non-explosive depleting compounds 

during mining / S. Sakhno, В. Kobylianskyi, I. Sakhno // Mining of Mineral Deposits. 
Volume 10 (2016), Issue 1, pp. 25-30 (наукометр. база Web of Science). 

6. Sakhno I. Studies of new nonadhesive anchoring/ I. Sakhno, S. Sakhno, 
D. Kurdiumow, I. Shvets// Mining of Mineral Deposits. Volume 12 (2018), Issue 2, 
pp. 85-94 (наукометр. база Web of Science). 

 
Публікації у виданнях іноземних держав 

7. Rodzin S. Badania rozwarstwień skał w stropie wyrobiska z obudową 
kotwową  / S. Rodzin, I. Sakhno, K. Ostrowski, S. Sakhno // Przegląd Górniczy Nr 4 
(1132) Tom 73 (2017) pp. 41-46. (наукометр. база Index Copernicus) 

 
Патенти 

8. Пат. к.м. № 119161, МПК (2006) C04B 7/00 Невибухова суміш, що 
саморозширюється / С.В. Сахно, О.О. Ісаєнков, Я.О. Ляшок, І.Г. Сахно 
(Україна). – u201703778; заявл. 18.04.2017, опубл. 11.09.2017, бюл. № 17. – 
4с.:іл.  

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
9. Сахно С.В. Исследование особенностей обрушений кровли в 

выработках, закрепленных анкерной крепью / Сахно С.В., Рябичко А.С. // 
Материалы 10-й междун. научно-практ. конф. “Перспективы развития 
строительных технологий” Днепропетровск – 2016. С. 173-176. 

10. Сахно С.В. Деформирование выработок при ремонте и восстановлении 
их сечения / С.В. Сахно, А.С. Рябичко // Перспективи розвитку гірничої справи 
та підземного будівництва, VIII міжн. наук.-техн. конф. «Енергетика. екологія. 
людина». Київ – 2016. С. 83-85. 

11. Сахно С.В. Обрушения кровли в выработках, закрепленных анкерной 
крепью / С.В. Сахно, А.С. Рябичко // Розвиток промисловості і суспільства. 
міжн. наук.-техн. конф. Кривой  Рог – 2016. С. 57. 

12. Sakhno S. Some aspects of the local strengthening, which caused the 
rockmass destroying / S. Sakhno, O. Isayenkov, S. Rodzin // Materials of the 
international scientific & practical conference «Energy Efficiency And Energy 
Saving 2017», November 16 – 17, 2017, Dnipro, р. 36. 

 
Особистий внесок у надруковані у співавторстві наукові праці:  
[1, 4, 6] – формулювання ідеї анкерного кріплення, проведення 

лабораторних досліджень, обробка і аналіз результатів, [2, 7, 9, 10, 11] – участь 
у шахтних натурних спостереженнях, обробка і аналіз результатів,. [5, 8, 12] – 
проведення лабораторних досліджень властивостей сумішей, що 
саморозширюються, обробка та аналіз результатів. 
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АНОТАЦІЯ  
 

Сахно С.В. Підвищення рівня безпеки праці гірників при підтриманні гірничих 
виробок пологих вугільних пластів анкерним кріпленням. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. – Державний ВНЗ «Донецький 
національний технічний університет» МОН України, Покровськ, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі 
встановлення закономірностей зміцнення гірських порід анкерами, що 
фіксуються по всій довжині шпуру сумішами, які саморозширюються в процесі 
твердіння, для управління стійкістю гірських порід, зменшення 
вивалоутворення і, як наслідок, зниження рівня травматизму від вивалів в 
протяжних виробках. Встановлено, що «обвалення порід» входить в п’ятірку 
найнебезпечніших факторів в переважній більшості вугледобувних країн, на 
його долю припадає близько 18% смертельного травматизму у вугільній галузі 
Україні. Кількість вивалів і ступінь тяжкості травм в першу чергу залежать від 
типу кріплення, що використовується і його надійності. В умовах великих 
деформацій контуру виробок, руйнуванні і вивалах приконтурних порід 
найближча перспектива кріплення пов’язана з розвитком анкерних систем, що 
комбінують фрикційний ефект з адгезійним і механічним закріпленням.  

Встановлено вплив основних механічних параметрів закріплювача, при 
яких забезпечується максимальна енергоємність системи «анкер-закріплювач-
масив» при її неруйнівних деформаціях, на напружено деформований стан 
системи. Визначено діапазон їх коливання при якому забезпечується 
стримування вивалів, що сприяє зниженню рівня травматизму в гірничих 
виробках. Запропоновано спосіб неадгезійного кріплення анкерів сумішами, що 
саморозширюються в процесі гідратаційного твердіння. Визначено 
двостадійний режим роботи таких анкерів при великих предруйнівних 
деформаціях. Встановлено, що зусилля закріплення анкерних болтів більше ніж 
в два рази, а зусилля піддатливості більш ніж на 2/3 перевищують зусилля 
адгезійного закріплення болтів в аналогічних умовах. Сформульована 
функціональна залежність для розрахунку несучої здатності неадгезійних 
анкерів. Встановлено область максимальної несучої здатності системи «анкер-
суміш, що розширюється-масив» в залежності від співвідношення діаметрів 
шпуру і анкера і неоднорідності масиву. Розроблено і запатентовано 
модифіковану суміш, що саморозширюється. Проведено шахтні дослідження 
розробленого способу анкерного кріплення. Розрахункова економічна 
ефективність способу з позицій зниження витрат на матеріали 41,80 грн/анкер.  

Розроблено методику оцінки ризику травмування від руйнування покрівлі в 
підготовчих гірничих виробках. Запропоновано систему оцінювання небезпеки 
вивалів і рівня ризику травмування. Аналіз розробленої методики оцінки ризику 
травмування від вивалів дозволив встановити, що, незалежно від небезпеки 
вивалів, анкерування дозволяє знизити рівень імовірності вивалу до 8,9%. 

Ключові слова: безпека гірників, анкерне кріплення, вивали, травматизм 
від вивалів, суміш, що саморозширюється, ризик травмування. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Сахно С.В. Повышение уровня безопасности труда горняков при 
поддержании горных выработок пологих угольных пластов анкерной крепью. – 
На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.26.01 – охрана труда. – Государственное ВУЗ «Донецкий 
национальный технический университет» МОН Украины, Покровск, 2018. 

Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи 
установления закономерностей укрепления горных пород анкерами, которые 
фиксируются по всей длине шпура саморасширяющимися в процессе твердения 
смесями, для управления устойчивостью горных пород, уменьшения 
вывалообразования и, как следствие, снижения уровня травматизма от вывалов 
в протяженных выработках.  

Установлено, что «обрушение пород» входит в пятерку самых опасных 
факторов в большинстве угледобывающих стран мира. На его долю приходится 
около 18% смертельного травматизма в угольной отрасли Украины. При этом 
количество вывалов и степень тяжести травм в первую очередь зависят от типа 
используемого крепления и его надежности. В условиях больших деформаций 
контура выработок, разрушений и вывалов приконтурных пород ближайшая 
перспектива крепления связана с развитием анкерных систем, комбинирующих 
фрикционный эффект с адгезионным и механическим закреплением. В первую 
очередь с энергоабсорбирующими анкерами. 

В результате проведенных исследований установлено влияние основных 
механических параметров закрепителя, при которых обеспечивается 
максимальная энергоемкость системы «анкер-закрепитель-массив» при ее 
неразрушающих деформациях, на напряженно-деформированное состояние 
системы. Определен диапазон колебания параметров при котором 
обеспечивается предотвращение вывалов, что способствует снижению уровня 
травматизма в горных выработках. Предложен способ не адгезионного 
крепления анкеров саморасширяющимися в процессе гидратационного 
твердения смесями за счет механического зажатия анкера между стенками 
шпура. Установлен двухстадийный режим работы таких анкеров при больших 
предразрушающих деформациях. Установлено, что усилия закрепления 
анкерных болтов более чем в два раза, а усилия податливости более чем на 2/3 
превышают усилия адгезионного закрепления болтов в аналогичных условиях.  

Сформулирована функциональная зависимость для расчета несущей 
способности анкерного болта, закрепленного по всей длине 
саморасширяющимися смесями. Установлена область максимальной несущей 
способности системы «анкер-расширяющаяся смесь-массив» в зависимости от 
соотношения диаметров шпура и анкера и неоднородности массива. 
Разработана и запатентована модифицированная саморасширяющаяся смесь. 
Проведены шахтные исследования разработанного способа анкерного 
крепления с фиксацией анкеров саморасширяющимися смесями. Расчетная 
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экономическая эффективность способа с позиций снижения затрат на 
материалы при креплении составляет 41,80 грн/анкер. 

Разработана методика оценки риска травмирования от обрушения кровли 
в подготовительных горных выработках. Предложена система оценки 
опасности вывалов и соответствующего уровня риска травмирования. Анализ 
разработанной методики оценки риска травмирования от вывалов из кровли 
позволил установить: независимо от опасности вывалов, крепление анкерами 
позволяет снизить уровень вероятности образования вывала до 8,9%. 

Ключевые слова: безопасность горняков, анкерная крепь, обрушения, 
травматизм от вывалов, саморасширяющаяся смесь, риск травмирования. 

 
ABSTRACT  

 
Sakhno S.V. Improvement of the safety level of miners' work while supporting 

the underground roadways of aslope coal seams with rock bolts. – Manuscript. 
Thesis of the scientific degree of the Candidate of the Technical Sciences on 

specialty 05.26.01 - labor protection. - State Higher Education Institution "Donetsk 
National Technical University" Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Pokrovsk, 2018. 

The revealed regularities of strengthening of rocks by anchor bolts, which are 
fixed along the entire length of the borehole by self-expanding mixtures, for 
controlling the resistance of rocks, reducing rock falls and, consequently, reducing 
the level of injury miners from rock falls in roadways. 

It is established that "rock falls" is among the five most dangerous factors in 
the vast majority of coal mining countries, accounting for about 18% of fatal injuries 
in the coal industry in Ukraine. The number of rock falls and severity of injuries in 
the first place depend on the support type and its reliability. In the conditions of large 
deformations of the contour of roadways, destruction and rock falls, the immediate 
perspective of supporting is associated with the development of anchor systems that 
combine the frictional effect with adhesion and mechanical fastening. The influence 
of the basic mechanical parameters of the fixer, which provides the maximum energy 
intensity of the «rock bolt-fixing-rock» system with its non-destructive deformations, 
on the stress-strain state of the system is established. The range of their varios is 
determined in which the containment of the rock falls is ensured, which helps to 
reduce the level of traumatism in mining operations. The method of non-adhesive 
fastening of anchor bolts by self-expanding mixture in the process of hydration 
curing is proposed. Mine researches of the developed method of anchoring is carried 
out. The economic effect of the method 41.80 UAH / rock bolt. 

The method of estimating the risk of injury from the destruction of the roof in 
the roadways has been developed. A system for assessing the hazards of rock falls 
and the level of the risk of injury is proposed. An analysis of the developed method 
for assessing the risk of injury from the rock falls from roof, allowed to establish that, 
it is possible to reduce the level of probability of rock falls up to 8.9%. 

Key words: safety of miners, bolting, rock falls,  injuries from rock falls, self-
expanding mixture, risk of injury to miners. 
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