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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток гірничодобувної галузі України є одним із 

визначальних чинників у забезпеченні економічної та енергетичної незалежності 

держави. Відсутність достатніх для потреб внутрішнього ринку обсягів нафти і 

природного газу зумовлює доцільність підвищення обсягів видобутку вугілля й 

підвищення його ефективності. Світові тенденції виробництва й споживання 

вугілля свідчать, що цей сектор є прибутковим, ефективним і доволі сучасним. 

Україна має розвинуту вугільну інфраструктуру, значні розвідані й готові до 

видобутку запаси, сучасне вугільне машинобудування, що підкреслює 

перспективність розвитку цього напрямку. Проте стан більшості вугільних шахт 

не відповідає світовому рівню, потребує реконструкцій і впровадження сучасних 

технологічних і технічних рішень. Результати моніторингу підготовчих гірничих 

виробок свідчать, що 19-23% з них перебувають у незадовільному стані. Частка 

дільничних виробок з терміном експлуатації до 3 років, у яких проводяться 

ремонтні роботи, перевищує 75% від загального обсягу гірничих виробок, що 

ремонтуються, для шахт з одною-двома лавами. Для виробок, що обслуговують 

очисний вибій, 90% деформацій пов’язані з перебуванням у зоні впливу лави, при 

цьому близько 86% ремонтних робіт супроводжуються підриванням порід підошви. 

Попри більш ніж столітній науковий і виробничий досвід підтримання 

виробок, фактично майже єдиним способом боротьби з підняттям підошви 

залишається підривання. На відміну від світових трендів, за винятком окремих 

шахт, проведення підривання відбувається переважно за низького рівня механізації. 

Більшість наукових розробок з підтримання виробок, заснованих на кріпленні 

підошви, зміцненні порід, розвантаженні масиву від підвищених напружень, утілені 

лише на папері. 

У зв’язку з цим розробка нових концептуальних рішень забезпечення 

стійкості підошви гірничих виробок і створення на їх основі нових способів 

підтримання підошви виробок з обґрунтуванням їх параметрів для умов 

українських вугільних шахт є актуальним науковим завданням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень, 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942 

«Технології виявлення й оцінки корисних копалин, їх раціонального й безпечного 

видобутку», стратегією розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 

2030 року «Вугільна промисловість», а також згідно з пріоритетним тематичним 

напрямком наукових досліджень ДВНЗ «ДонНТУ» відповідно до наказу МОНМС 

України від 07.07.2011 р. № 535 «Високоефективне встаткування й 

ресурсозберігаючі технології в гірничий, геологорозвідувальній і нафтовій галузях 

промисловості», у межах держбюджетної теми ДВНЗ «ДонНТУ»: 

«Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих виробок в умовах 

глибоких шахт» (д.р. № 0117u004316), у якій автор брав участь як виконавець.  

Ідея роботи полягає у використанні закономірностей формування в 

підошві виробки локально укріплених зон сумішами, які саморозширюються, і 
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їх впливу на деформаційні процеси в масиві для управління станом гірських 

порід в умовах інтенсивного підняття. 

Метою роботи є геомеханічне обґрунтування параметрів способу 

локального укріплення підошви, що ґрунтується на розвитку нового напрямку 

підвищення стійкості гірських порід стисненням, з урахуванням закономірностей 

їх консолідації саморозширювальними сумішами в умовах інтенсивного 

підняття підошви. 

Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) встановити динаміку підняття підошви підготовчих виробок у зонах 

впливу очисного вибою й визначити фізичний стан порід підошви при повторному 

порушенні рівноважного стану породного масиву в умовах інтенсивного здимання; 

2) виявити закономірності деформування укріплених і неукріплених порід 

підошви гірничих виробок у межах зони зруйнованих порід з урахуванням 

особливостей передачі механічного навантаження через дискретний масив 

методами фізичного моделювання; 

3) простежити вплив форми зони локального укріплення в підошві виробок 

на вектор переміщення порід і величину їх абсолютного підняття; визначити 

найбільш ефективну схему локального укріплення й обґрунтувати її параметри;  

4) розробити спосіб забезпечення стійкості підошви гірничих виробок у зоні 

повторного порушення рівноважного стану за рахунок створення областей 

локального укріплення саморозширювальними сумішами та визначити його 

параметри; 

5) віднайти й апробувати модифіковану невибухову суміш, що 

саморозширюється при гідратаційному твердінні з підвищеною міцністю в 

постгідратаційний період, для консолідації зруйнованих гірських порід стисненням; 

6) з’ясувати ефективність розробленого способу забезпечення стійкості 

підошви гірничих виробок за рахунок їх локального укріплення в натурних 

умовах шляхом проведення шахтного експерименту. 

Об’єкт дослідження – процеси управління станом порід підошви гірничих 

виробок, що підтримуються в умовах повторного порушення рівноважного 

стану масиву. 

Предмет дослідження – закономірності консолідації блочно-дискретного 

масиву підошви невибуховими саморозширювальними сумішами. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що 

включає: аналіз і узагальнення раніше виконаних досліджень; шахтні 

інструментальні спостереження за процесом деформування підошви виробок; 

комп’ютерну обробку, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів, 

лабораторні дослідження на структурних моделях; метод скінчених елементів; 

експериментальні дослідження фізико-механічних властивостей невибухових 

сумішей, що саморозширюються при встановленні нерівнокомпонентного 

тривісного стискання (УНТС), дослідно-промислову перевірку розробленого 

способу забезпечення стійкості підошви гірничих виробок.  

Наукові положення, винесені на захист: 

1. При створенні в підошві гірничої виробки, яка підтримується в умовах 

повторного порушення її рівноважного стану, укріпленої зони у формі прямої 
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призми з вершиною трикутника її основи, зверненою до підошви виробки, 

відбувається зміна векторів переміщення порід підошви при підвищенні 

градієнту напружень, що спричиняє зниження горизонтальних деформацій під 

виробкою до 20% і зниження підняття до 40%, а це дозволяє скоротити об’єми 

порід, що деформуються, у порожнину виробки до 40% і забезпечити 

підвищення її стійкості. 

2. При вміщенні в шпури в породах підошви виробки, які представлені 

блочно-дискретним середовищем, невибухових саморозширювальних сумішей 

відбувається консолідація порід з формуванням локально укріплених зон, при 

цьому необхідний тиск розширення для підтримання форми укріпленої зони в 

стійкому стані пропорційний кількості породних блоків, яка характеризує 

ступінь руйнування масиву, і залишковій міцності порід, та зворотно 

пропорційний коефіцієнту тертя між породними блоками, що дозволяє керувати 

стійкістю порід підошви в умовах інтенсивного здимання. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

 уперше виявлено, що при укріпленні підошви виробки у формі прямої 

призми з вершиною трикутника її основи, зверненою до підошви, досягається 

найкращий результат щодо зменшення зсувів у порожнину виробки, при цьому 

оптимальний кут біля вершини трикутника підстави прямої призми знаходиться 

в діапазоні від 55 до 95 градусів, з екстремумом в області 75 градусів; 

 уперше встановлено, що створення зміцнених зон у розпірному 

дискретному середовищі спричиняє зміну коефіцієнта передачі тиску через 

масив. Коефіцієнт передачі тиску через дискретну область змінюється від 

подовжнього розміру останньої за ступеневою функцією, при цьому при 

збільшенні розміру зруйнованої області він наближається до певної константи, 

що характеризує стан конкретного середовища та знаходиться в діапазоні від 0 

до 1; 

 отримали подальший розвиток уявлення про консолідацію блочно-

дискретного середовища стисненням і формування стійких укріплених зон 

саморозширювальними сумішами. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується використанням фундаментальних положень 

механіки гірських порід; результатами натурних спостережень за деформаціями 

підошви гірничих виробок; використанням апробованих методик фізичного 

моделювання; лабораторними дослідженнями більш ніж на ста моделях; 

застосуванням методу математичного моделювання методом скінчених 

елементів; збіжністю результатів математичних, лабораторних і натурних 

досліджень (розбіжність не перевищує 21%); позитивними результатами 

випробувань способу забезпечення стійкості підошви гірничих виробок у 

шахтних умовах. 

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей 

формування в підошві виробки локально укріплених зон саморозширювальними 

сумішами і їхнім впливом на деформаційні процеси в масиві для управління 

станом гірських порід в умовах інтенсивного здимання порід підошви. 
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Практичне значення дослідження полягає у виробленні методики 

визначення параметрів способу підвищення стійкості порід підошви гірничої 

виробки невибуховими саморозширювальними сумішами. 

Розроблено й захищено патентами України спосіб підвищення стійкості 

порід підошви гірничої виробки та спосіб укріплення підошви гірничої виробки. 

Створено, запатентовано й випробувано невибухову саморозширювальну 

суміш, модифіковану додаванням пластифікатора Sika BV 3M. 

Реалізація результатів роботи. 

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

Розроблено та затверджено стандарт підприємства СТП (02070826) (33161769): 

2014 «Методика визначення параметрів руйнування гірських порід у підземних 

гірничих виробках за допомогою невибухових руйнуючих сумішей». 

Розрахункова економічна ефективність способу з позицій зниження витрат на 

підривання становить 232,62 грн/п. м. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно сформульовано мету 

й завдання дослідження, ідею роботи, її основні наукові положення, висновки й 

рекомендації. Самостійно розроблено програму лабораторних і шахтних 

експериментів, обрано методи дослідження. Узято безпосередню участь в 

організації та проведенні лабораторних і шахтних експериментів, в апробації 

результатів роботи, у виконанні НДР, у розробці нормативних документів. 

Зміст дисертації викладено автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи 

обговорювалися й отримали схвалення на Міжнародних конференціях: «9-й 

международной конференции по проблемам горной промышленности, 

строительства и энергетики» (м. Мінськ, Білорусь, 2013), «XVth International 

Conference on Geoinformatics Theoretical and Applied Aspects» (м. Київ, Україна, 

2016), «Школа підземної розробки» (м. Бердянськ, Україна, 2016), «Донбас-2020: 

Перспективи розвитку очима молодих вчених» (м. Донецьк, Україна, 2013, м. 

Красноармійськ, Україна, 2016), «Розвиток промисловості та суспільства» 

(м. Кривий Ріг, Україна, 2016), 10-ій міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективи розвитку будівельних технологій» (м. 

Дніпропетровськ, Україна, 2016), «Перспективи розвитку гірничої справи та 

підземного будівництва» (м. Київ, Україна, 2016, 2017), «Енергоефективність та 

енергозбереження 2017» (м. Дніпро, Україна, 2017), регіональній конференції 

«Проблеми гірничої технології» (м. Красноармійськ, 2013, 2014, 2016). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 18 наукових 

публікаціях, з яких 8 – у наукових фахових виданнях України, у тому числі 1 – 

у науковому фаховому виданні, занесеному до міжнародної наукометричної 

бази Web of Science; 1 – у закордонному науковому виданні; 5 – матеріали 

конференцій та симпозіумів; 2 – патенти України на винахід; 1 – патент 

України на корисну модель; 1 – стандарт підприємства. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (155 позицій на 15 сторінках); 

96 рисунків, 5 таблиць, додатків на 47 сторінках. Загальний обсяг дисертації 

становить 221 сторінку, із них 152 сторінки основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й 

завдання дисертації, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, 

викладено наукові положення, що виносяться на захист, наведено інформацію 

про особистий внесок здобувача, апробацію результатів та структуру роботи. 

У першому розділі роботи проаналізовано праці, присвячені 

забезпеченню стійкості порід підошви гірничих виробок з акцентом на сучасні 

напрямки забезпечення експлуатаційного стану виробок. 

Питання збереження стійкості підошви гірничих виробок при розробці 

вугільних пластів розробляли чимало вітчизняних і закордонних дослідників. 

Вагомий внесок у вивчення закономірностей деформаційних процесів у підошві 

виробок і розробку способів управління стійкістю порід підошви зробили: 

Ф.А. Бєлаєнко, С.М. Гапєєв, А.П. Глушко, В.М. Городничев, А.В. Гурдус, 

Ю.З. Заславський, В.Я.Кириченко, С.А.Курносов, Г.Г.Литвинський, В.Т.Максимов, 

В.В.Назимко, С.Г.Негрій, А.Н.Роєнко, К.В.Руппенейт, В.Д.Слєсарєв, 

А.В. Солодянкін, А.І. Целігоров, П.М.Цимбаревич, І.Л.Черняк, О.М.Шашенко, 

М.Н. Шейхет та ін. 

Сформульовано декілька основних, загальноприйнятих гіпотез, що 

пояснюють природу, причини й характеризують розвиток підняття підошви у 

виробках. Встановлено, що залежно від гірничо-геологічних і гірничотехнічних 

умов відпрацювання родовища розвиток процесу підняття порід має різну 

форму та інтенсивність. Відповідно запропоновано більше 100 способів 

підтримання підошви. 

За сучасних умов відпрацювання пластів кам’яного вугілля в українському 

Донбасі найбільш коректне описання механізмів розвитку деформацій підошви 

дають гіпотези, що ґрунтуються на допущенні формування навколо виробки зони 

непружних деформацій і, відповідно, руйнуванні порід у межах цієї зони. 

Аналіз світового досвіду боротьби з підняттям підошви свідчить, що найбільш 

сучасним перспективним напрямком забезпечення стійкості порід підошви є 

укріплення порід, що реалізується на макрорівні. Однак дослідження підняття 

підошви в умовах повторного порушення рівноважного стану порід навколо 

виробок і розробка засобів забезпечення стійкості їх контуру в згаданих умовах 

потребує подальшого вивчення. На підставі проведеного аналізу сформульовані 

завдання досліджень. 

У другому розділі наведено результати натурних досліджень 

деформування й стану порід підошви підготовчих виробок в умовах шахт 

українського Донбасу. 

Шахтні дослідження охоплювали: інструментальні спостереження за 

зсувами порід на вимірювальних станціях, візуальні спостереження за станом 

виробок, фотофіксацію проявів гірського тиску.  

Спостереження за динамікою зрушень порід були проведені в умовах 

конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 ш. Щегловська – Глибока у 2011 

році (1 ділянка), конвеєрного хідника 12-ї західной лави пл. с18 ДП ш/у 

«Південнодонбаське №1» у 2017 році (2 ділянка), конвеєрній і вентиляційній 
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виробках 13 східної лави пл. с11 (3 ділянка) ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» у 2017 

році. Вимірювання були здійснені на спеціальних замірних пунктах, споруджених 

у виробках. Кожний замірний пункт мав 4 реперні марки, 2 в боках і по 1 в 

підошві та покрівлі. Вимірювання проводилися за допомогою рулетки ВНДМІ. 

Перед початком вимірів і після їх завершення здійснювалося нівелювання 

опорних реперів, що дозволило отримати абсолютні відмітки останніх. 

З’ясовано, що процес підняття підошви в гірничих виробках, які 

підтримуються в зоні впливу очисних робіт, характеризується двома періодами – 

інтенсивним і стабільним. Перший характеризується більш значними проявами 

гірського тиску і спостерігається на ділянці 90-100 м від лави, або 50-60 діб. У 

цей період реалізується близько 80-85% загальних деформацій підошви. Така 

тенденція характерна як для виробок, що підтримуються перед лавою, так і 

позаду останньої. В умовах проведених досліджень підняття підошви у виробках, 

що проводилися за лавою, у період інтенсивних деформацій розвивалися зі 

швидкістю 2,8-3,6 мм/добу, а в стабільний період – зі швидкістю 0,9-1,83 мм/добу. 

Для умов виробки, що підтримувалася перед лавою, інтенсифікація конвергенції 

спостерігалася на ділянці 80-60 м перед вибоєм. Швидкість підняття підошви в 

період інтенсивних деформацій становить 2,9-3,1 мм/ добу, а підняття підошви на 

ділянці 65-14 м перед лавою становить близько 130 мм. Отже, тільки в цей період 

зона зруйнованих порід виросла не менше ніж на 1,3 м, а, судячи з сумарної 

величини підняття підошви за весь період існування виробки, розмір цієї зони під 

час знаходження виробки у створі з лавою перевищує 7,0 м. 

Встановлено, що деформації, наявні на контрольних ділянках, можуть бути 

реалізовані лише при руйнуванні порід в підошві. Це підтверджується світлинами 

перерізів підривань підошви, з яких видно, що породи підошви мають блочну 

структуру з розміром блоків від декількох сантиметрів до декількох дециметрів. 

Аналіз отриманих замірів і теоретичних уявлень про розвиток деформацій 

підошви свідчить про те, що породи підошви виробок, які підтримуються в зоні 

впливу очисних робіт на відстані більше 150-170м, принаймні на половину 

загального розміру зони руйнування можуть бути інтерпретовані як дискретне 

середовище. 

У третьому розділі дисертації наведено результати лабораторних досліджень 

підняття порід підошви при повторному порушенні рівноважного стану масиву. 

Дослідження проводились поетапно, методом структурного моделювання 

на плоских і об’ємних стендах. 

На першому етапі, з метою визначення закономірностей зміни тиску на 

ділянці «фронт ЗЗП – підошва виробки» залежно від розміру ЗЗП, вивчено 

механізм передачі навантаження через дискретне середовище. Як дискретні 

елементи були використані пластикові порожньотілі кулі й керамзит. Для 

моделювання було використано стенд ‒ металеву зварну раму зі швелера розмірами 

70706,5 см із задньою глухою стінкою й передньою стінкою з оргскла, що 

дозволило змінювати розміри ЗЗП при моделюванні. Характерною ознакою 

проведеного дослідження є те, що в моделі дискретне середовище перебуває в 

умовах обмежених переміщень у двох взаємно перпендикулярних напрямках.  



 7 

Зазначено, що залежність коефіцієнта передачі тиску через дискретну 

область від розміру останньої може бути описана ступеневою функцією. При 

збільшенні розміру зруйнованої області коефіцієнт передачі тиску наближається 

не до нуля, а до деякої константи (у проведених дослідах для куль 0,3, для 

керамзиту 0,11). Резерв підвищення стійкості підошви виробки полягає в 

управлінні режимом деформування порід зруйнованої області. 

На другому етапі було визначено якісну картину розвитку зсувів у 

підошві виробки за відсутності будь-яких заходів і після проведення заходів із 

формування в підошві виробки локально укріплених зон.  

Дослідження здійснювали на пласкому стенді у вигляді зварної металевої 

рамної конструкції розмірами 50050020 мм, з лицьовою стінкою зі скла. 

Породні блоки імітували дерев’яні бруски завдовжки 1-4 см. Масштаб 

моделювання 1:50. При моделюванні враховували геометричний критерій 

подібності й схожість механічних характеристик матеріалу. Порушення 

рівноважного стану, що супроводжується підвищенням напружень на контурі 

ЗЗП, моделювали шляхом створення тиску на торцях моделі. 

В експериментах використовували: модель без кріплення з неукріпленою 

підошвою; модель з арочним кріпленням з неукріпленою підошвою; модель з 

кріпленням, зі зміцненням підошви анкерами (форма укріпленої зони – прямокутний 

паралелепіпед з паралельною підошві виробки основою); моделі з кріпленням, з 

локальним зміцненням підошви у вигляді прямої трикутної призми з вершиною 

трикутника її основи, зверненої від підошви і до підошві виробки відповідно. 

Встановлено, що зміна форми укріпленої породної області в підошві 

виробки впливає на вектор переміщення порід. При створенні укріпленої області у 

формі прямої призми з вершиною трикутника її основи, зверненою до підошви, 

досягається найкращий результат зі зменшення зсувів у порожнину виробки (рис. 1). 

 

 

  а)      б) 

а) модель з арочним кріпленням без заходів для зменшення підняття 

підошви; б) модель зі зміцненням підошви у формі прямої призми з вершиною 

трикутника її основи, зверненою до підошві виробки 

Рисунок 1. Загальний вигляд моделей на останньому кроці навантаження 



 8 

За даними лабораторного експерименту обсяг порід підошви, що 

витискаються в порожнину виробки, зменшується більш ніж удвічі, а підняття 

підошви на 32%. 

На третьому етапі, визначалася форма й параметри укріпленої зони, які 

дозволяють найбільш ефективно керувати вектором переміщення порід для 

мінімізації зсувів підошви виробки. Для цього здійснювали моделювання в 

пласкому стенді у вигляді металевої зварної рами, заповненої дискретними 

елементами (пластикові кулі й керамзит). По контуру, навпроти один одного, 

розташовувалися дві камери. Перша імітувала тиск, що виникає на фронті ЗЗП, 

друга фіксувала тиск, що передається через дискретне середовище, і імітувала 

контур підошви виробки. У центрі моделі розташовувалася камера, що імітувала 

гірничу виробку й дозволяла фіксувати тиск на її контурі. Параметри укріпленої 

зони в підошві змінювали в широкому діапазоні. 

З’ясовано, що утворення зміцнених зон у дискретному середовищі спричиняє 

зміни коефіцієнта передачі тиску й векторів переміщення дискретних елементів. 

Використовуючи цей ефект можна істотно знизити тиск від фронту ЗЗП на підошву 

виробки. Схема зміцнення (консолідації) у формі прямої призми з вершиною 

трикутника її основи, зверненою до підошви виробки, є найбільш ефективною, що 

підтверджено результатами другого етапу моделювання, оскільки ступінь передачі 

тиску на підошву виробки становить 0,015, а на рівень підошви 0,23, тоді як для 

моделі без заходів ці показники становлять 0,10 і 0,54. Отже, зниження тиску на 

підошву виробки становить 86%, а на рівень підошви 47%. 

Встановлено, що кут біля вершини трикутника підстави прямої призми, у 

формі якої виконано укріплену зону істотно впливає на коефіцієнт передачі тиску 

через дискретний матеріал. Фото експериментів наведено на рис. 2. Оптимальний 

діапазон ‒ 55-95 градусів, найкращий результат зі стримування тисків у зміцненій 

області за результатами експерименту досягається при куті 75 градусів. 

 

 
а)                                б)                              в)                                   г) 

а) 95 град, б) 75 град, в) 55 град, г) 30 град 

Рисунок 2. Загальний вигляд моделі третього етапу зі створенням 

консолідованої зони у вигляді прямої призми з вершиною трикутника її основи, 

зверненою до підошви виробки при різних кутах при вершині призми. 

 

На четвертому етапі досліджувався вплив схеми укріплення на ущільнення 

приконтурних порід і підняття підошви на об’ємній моделі одиничної довжини 

масштабом 1:20. Принципова схема навантаження та загальний вигляд моделі 

наведені на рис. 3. Було проведено 3 серії моделювання. Перша серія без 
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додаткових заходів, друга з формуванням укріпленої зони у формі прямої 

призми з вершиною трикутника її основи, зверненою від підошви виробки, третя 

– з формуванням укріпленої зони у формі прямої призми з вершиною трикутника 

її основи, зверненою до підошви виробки. 

 

  
а)      б) 

Рисунок 3. Схема формування напружень у підошві гірничої виробки (а), 

загальний вигляд імітаційної моделі після навантаження (б) 

 

За середніми показниками трьох проведених експериментів для кожної 

схеми укріплення побудовано графіки залежності подовжніх деформацій 

(ущільнення в підошві виробки) і поперечних деформацій (підняття підошви в 

порожнини штреку) від рівня навантаження (рис. 4 а, б).  
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а)       б) 

1 – модель без укріплення, 2, 3 – укріплена зона у формі прямої призми з 

вершиною трикутника її основи, зверненою від підошви виробки і до підошви 

виробки відповідно 

Рисунок 4. Графіки залежності подовжніх (а) і поперечних (б) деформацій 

від рівня навантаження 

 

За результатами моделювання на об’ємній структурній моделі 

встановлено, що зміцнення у формі прямої призми з вершиною трикутника її 

основи, зверненою до підошви виробки, дозволяє на 20% зменшити ущільнення 
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порід під виробкою, знизити підняття порід підошви на 41,8%, скоротити 

об’єми порід, що зміщуються в порожнину виробки на 41,5%. 

У четвертому розділі проведено розробку способів забезпечення стійкості 

підошви гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених зон. 

Загальна концепція способів забезпечення стійкості підошви гірничих 

виробок в умовах, коли приконтурні породи знаходяться в зоні непружних 

деформацій і є блочно-дискретним середовищем. 

За допомогою різних механічних методів у підошві формується локально 

укріплена зона у формі прямої призми з вершиною трикутника її основи, зверненою 

до підошви виробки, і висотою, що апроксимує вектор максимальних напружень у 

підошві. При цьому кут при вершині трикутника основи призми становить 55-95 

градусів. Після реалізації способу в межах ЗЗП (1) (рис. 5а) з радіусом R1 у підошві 

створюється зміцнена зона (2). Зміна рівноважного стану навколо виробки, яка 

викликана, наприклад, підходом лави і переходом навколишнього масиву в зону 

опорного тиску, спричиняє зростання ЗЗП на величину dR, до радіуса R2 (рис. 5б). 

Руйнування порід у межах області dR (3) супроводжується збільшенням їх в обсязі, 

що створює зовнішній тиск на породи в межах ЗЗП до моменту початку її 

зростання, і сприяє їх переміщенню в напрямку виробки (4). Це зумовлює підняття 

підошви виробки на величину Uп (рис. 5в). Переміщення зміцненої зони (2) в 

напрямку підошви виробки призводить до початкового розклинювання порід у 

підошві й боках виробки. Це дозволяє сформувати в приконтурних породах 

механічну систему, що розклинюється при переміщенні порід у напрямку підошви 

виробки й забезпечує зростання опору підняттю підошви. Чим більше 

навантаження на систему, тим більше ефект розклинювання, ущільнення 

приконтурних порід і, відповідно, опір підняттю. 

 
а)            б)           в) 

Рисунок 5. Механізм реалізації способу забезпечення стійкості підошви 

гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених зон 

1 – зона зруйнованих порід; 2 – укріплена зона, 3 – область приросту ЗЗП 

при порушенні напружено деформованого стану; 4 – гірнича виробка; 5 – 

«гніздо» клина 

 

Підстава трикутника основи укріпленої зони (2), працює як клин у підошві, 

з обох боків виробки відбувається формування «гнізда» клина (5), що гарантує 

надійне розклинення порід підошви й запобігає переміщенню укріпленої зони в 

напрямку підошви виробки.  
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Оскільки вектор максимальних деформацій може бути відмінним від 

вертикалі, орієнтація локально укріпленої зони порід у вигляді трикутної 

призми таким чином, щоб її висота апроксимувала вектор максимальних 

напружень у підошві, дозволяє максимально використовувати клиновий ефект 

у системі «укріплена зона-породи підошви». Це забезпечує максимальну 

протидію переміщенню порід підошви в напрямку виробки, що сприяє 

підвищенню стійкості порід підошви. 

Створення локально укріплених зон може відбуватися за рахунок 

нагнітання тужавіючих розчинів (Пат UA № 116603) або за допомогою сумішей, 

що розширюються (Пат UA № 116602). У другому випадку локально укріплені 

зони є зонами з консолідованих за допомогою саморозширювальних сумішей 

зруйнованих порід. Це дозволяє забезпечити стійкість порід підошви при 

мінімальному обсязі бурових робіт. 

Обґрунтувано параметри локального укріплення підошви за рахунок 

консолідації порід саморозширювальними сумішами методами граничної рівноваги 

й чисельним моделюванням із застосуванням методу кінцевих елементів.  

Згідно із постановленим завданням виробка круглої форми (рис. 6) радіусом 1R  

пройдена на глибині Н і підтримується кріпленням з несучою здатністю Р0, що 

працює в режимі постійного 

опору. Прийнято допущення, 

що породи, які вміщують 

виробку, однорідні й ізотропні, 

напруження в недоторканого 

масиву прийняті гідростатич- 

ними – H . До моменту 

початку робіт навколо виробки 

утворилася зона крихкого 

руйнування з розміром rр (ЗЗП 

‒ зона I) і продовжує 

формуватися зона пластичної 

течії. Її розмір становить r3. У 

результаті деформування порід 

у зонах крихкого руйнування й 

пластичної течії на величину 

dR до r3
1

 відбулися зміщення 

контуру виробки та її радіус 

зменшився до r*в. 

Рисунок 6. Схема для розрахунку напружень  

навколо виробки 

 

Стан порід в зоні I описується виразом: 

  îñò

ïr   11 12 ,        (1) 

де 1  і 1r  – відповідно тангенціальні й радіальні дієві напруження;   

  – коефіцієнт бокового розпору;   
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 îñò

ï  – залишкова міцність порід у зоні I. 

Залишкова міцність породи може бути визначена з виразу: 

   pr

îñò

ï E   *

012 , (2) 

де *E  – деформаційна характеристика, що описує кут нахилу низхідної 

ділянки повної діаграми деформування. Визначається за даними 

експериментальних досліджень за допомогою виразу: 

 
ð

îñò

ïE







 0* , (3) 

де 1 ð  – позамежна поздовжня деформація породи в I зоні. 

Розподіл радіальних і тангенціальних напружень у зоні I описується виразом: 
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Відповідно до розрахункової схеми (рис. 7) рівноважний стан області 

породного масиву завширшки L забезпечується завдяки застосуванню 

розподіленого навантаження P (тиск суміші, що розширюється) на краях 

ділянки завдовжки у. Причому сумарні сили тертя на вертикальних межах 

породних блоків F
в

тр  урівноважуються їх вагою з урахуванням додаткового 

навантаження, створюваного тиском від зростання зони руйнування Q. 

 

Рисунок 7. Розрахункова схема формування сил у межах консолідованої зони  

 

Відповідно, навантаження зміцненої області відбувається радіальними 

напруженнями 1r , тому в першому наближенні можна прийняти  
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тоді умова рівноваги набуде вигляду:  
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При розв’язанні задачі варіювалися такі параметри: розмір і кількість 

породних фрагментів n від 1 до 8 (показник характеризує ступінь тріщинуватості 
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порід), коефіцієнт тертя між фрагментами kтр від 0,1 до 0,8, величина розподіленого 

навантаження на породні стискувані фрагменти, тиск з боку підошви на 

консолідовану зону. Ураховано постійні пружні властивості порід, їх об’ємна вага. 

У програмному комплексі ANSYS задача вирішувалась з урахуванням 

можливості зміни взаємного положення породними фрагментами. Рішення 

досягалося методом послідовних ітерацій з урахуванням отриманих результатів 

на попередньому етапі. Результати проведеного чисельного експерименту 

оброблялися методами математичної статистики за допомогою пакету програм 

SPSS. Вибірка складалась із 60 значень. 

Встановлено, що при втраті стійкості системи відбуваються переміщення і 

поворот одних породних фрагментів щодо інших. При цьому при збільшенні 

ступеня тріщинуватості й кількості блоків переміщення відбуваються більш плавно 

(рис. 8).  

 

 
а)       б) 

Рисунок 8. Механізм втрати стійкості системою породних блоків в основі 

укріпленої зони при кількості блоків: а) n = 4; б) n = 8 

 

Проведені дослідження дозволили отримати функціональні залежності для 

розрахунку необхідного тиску розширення сумішей при різній стадії руйнування 

масиву й коефіцієнті тертя. Встановлено оптимальний тиск розширення для 

підтримання форми укріпленої зони в стійкому стані. 

У результаті комплексних досліджень сумішей, що саморозширюються при 

гідратаційному твердінні, встановлено такі основні особливості: 

1. Максимально впливають на перебіг реакції гідратаційного твердіння 

C12H22O11, AlCl3 та пластифікатори Sika BV 3M і ЛСТМ. Додавання C12H22O11, 

AlCl3 спричиняє різке підвищення швидкості гідратації й максимальну 

температуру суміші, неконтрольоване саморозширення. 

2. Заміщення пластифікаторами відповідної частки води сприяє 

підвищенню швидкості гідратації суміші. При заміщенні води ЛСТМ на 20% і 

40% швидкість гідратації зростає на 14% і 25%. При заміщенні Sika BV 3M в 

кількості до 20%, спостерігається незначне зниження швидкості гідратації, а 

підвищення його вмісту прискорює швидкість гідратації. 

3. Додавання C12H22O11 в суміш 2,3, 35, 5,9 мас. % зумовлює підвищення 

тиску саморозширення на 50, 64, 81% відповідно. Уведення в суміш AlCl3 

пришвидшує зростання тиску розширення, проте не викликає істотного 

збільшення кінцевого тиску. 

4. Заміщення масової частки води в суміші пластифікатором ЛСТМ до 30% 

спричиняє зростання тиску саморозширення на 8%, подальше підвищення частки 
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пластифікатора призводить до зниження максимального тиску саморозширення. 

Заміщення масової частки води Sika BV 3M до 40 мас.% викликає підвищення 

зусиль розширення. 

5. Уведення Sika BV 3M спричиняє збільшення міцності НРС в 

постгідратаційний період. Так, при заміщенні в суміші пластифікатором води на 

40% міцність зразка на одноосьовий стиск підвищується на 15,6% (рис. 9). 

6. Заміщення води пластифікатором Sika BV 3M призводить до скорочення 

часу схоплювання розчину. При цьому уведення добавки до 30% істотно не 

змінює час схоплювання, 45% – спричиняє скорочення часу схоплювання на 25%, 

а подальше підвищення до 52% ‒ до скорочення на 50%. 

Було розроблено суміш для консолідації зруйнованих гірських порід 

стисненням (Патент № 119161), 

що містить мас. %: кальцинована 

сода – 2,3 – 7,0; гумат натрію – 

0,8 – 4,6; 20-40% водний розчин  

Sika BV 3M – 30; негашене 

вапно –інше. 

Рисунок 9. Діаграми 

деформування зразків НРС за 

24 години при заміщенні 

масової частки води в суміші 

пластифікатором Sika BV 3M 

на 40% (1) і чистого НРС (2) 

 

У п’ятому розділі простежено створення локально укріплених зон гірських 

порід стисненням і їх впливу на деформування підошви гірничих виробок в 

шахтних умовах. 

Створення локально укріплених зон у зруйнованих породах 

саморозширювальними сумішами було досліджено в умовах головного 

вентиляційного квершлагу гор. 824 м ДП «Шахта ім. М.С. Сургая». Це показало, 

що значні породні блоки внаслідок розширення суміші рухаються площинами 

ковзання, про що свідчать відкриті міжшарові контакти, зафіксовано ущільнення 

дрібно дискретних порід. Інструментально встановлено, що відкриття 

міжшарових контактів на глибині 0,5-0,7 м від контуру підошви до підривки 

досягають 0,7-1,0 см і утворюються внаслідок вертикального підняття блоків у 

напрямку підошви квершлагу, що зумовлено наявністю складки в підошві. Значне 

руйнування порід не дозволяє отримати високий ефект ущільнення. Основним 

недоліком наведеної технології в умовах порід з високим ступенем руйнування є 

втрата суміші в порожнинах і тріщинах. Уникнути такого ефекту можна шляхом 

розміщення в шпурах саморозширювальної суміші в ампулах або інших оболонках. 

Це не дозволить суміші витікати за межі проектованого контуру й підвищить 

ефективність реалізації способу. Для запобігання витискання приконтурної 

частини порід в порожнину виробки доцільно гирлову частину шпурів не 

заповнювати робочою сумішшю, а герметизувати. 
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Шахтний експеримент щодо забезпечення стійкості порід підошви за 

рахунок створення локально укріплених зон було проведено в умовах конвеєрної 

виробки 13 східної лави пл. с11 ДП «Шахта ім. М.С. Сургая». На 

експериментальній ділянці було реалізовано спосіб забезпечення стійкості 

підошви гірничих виробок завдяки створенню локально укріплених зон за 

допомогою сумішей, що розширюються (Патент № 119161.). 

Експеримент дозволив встановити, що при реалізації запропонованого 

способу: 

- на ділянці 25-80 м за лавою підняття зменшуються в середньому на 27-

30%, а на ділянці 25-97 м за лавою ‒ на 39-42%;  

- швидкість підняття підошви на етапі інтенсивних деформацій сягає 

1,87 мм/добу, а в період стабільних деформацій ‒ 1,26 мм/добу, тобто 

зменшується на 30 і 31% в інтенсивній і стабільній зоні відповідно. 

- особливістю деформацій на експериментальній ділянці є те, що стабілізація 

підняття, супроводжуваного затуханням швидкості деформацій, спостерігається 

раніше ніж на контрольній ділянці (в умовах проведення експерименту раніше 

приблизно на 14 м). Таким чином, ефективність запропонованого способу доведено 

в шахтних умовах. 

Розрахункова економічна ефективність способу з позицій зниження 

витрат на підривання становить 232,62 грн./п.м. 

ВИСНОВКИ 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, присвяченою 

розв’язанню актуального науково-прикладного завдання щодо встановлення 

закономірностей формування зміцнених зон у підошві гірничих виробок, які 

підтримуються в зонах повторного порушення рівноважного стану масиву 

шляхом консолідації порід саморозширювальними сумішами, а також впливу 

локального зміцнення на деформаційні процеси в підошві виробки для 

управління станом гірських порід в умовах інтенсивного підняття. 

Основні наукові й практичні результати дослідження дозволяють зробити 

такі висновки: 

1. Проведені шахтні інструментальні спостереження дозволили розвинути 

уявлення про динаміку деформацій підошви підготовчих виробок у зоні впливу 

очисного вибою, уточнити фізичний стан порід підошви. Встановлено, що 

процес підняття підошви має двостадійний характер. Інтенсивний період 

деформацій спостерігається на ділянці 90-100 м від лави, у ньому реалізується 

близько 80-85% загальних деформацій підошви зі швидкістю 2,8-3,6 мм/добу за 

лавою і 2,9-3,1 мм/ добу перед лавою. Розмір ЗЗП під час знаходження виробки у 

створі з лавою перевищує 7,0 м. Підняття підошви на 500 мм і більше є 

наслідком руйнування порід, і сигналізує про розвиток ЗНД. На глибині, що 

дорівнює принаймні половині її загальної величини, породи підошви мають 

блочну структуру з розміром блоків від сантиметру до декількох дециметрів. 

2. У результаті лабораторних досліджень з’ясовано, що створення 

зміцнених зон у розпірному дискретному середовищі спричиняє зміни 

коефіцієнта передачі тиску й векторів переміщення дискретних елементів. 

Коефіцієнт передачі тиску через дискретну область змінюється залежно від 
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розміру останньої за ступеневою функцією, причому при збільшенні розміру 

зруйнованої області він наближається не до нуля, а до деякої константи (у 

проведених лабораторних дослідах для куль 0,3, для керамзиту 0,11).  

3. Уперше встановлено, що зміна форми укріпленої породної області в 

підошві виробки, представлена дискретними породами, впливає на вектор 

переміщення порід. При створенні укріпленої області в формі прямої призми з 

вершиною трикутника її основи, зверненою до підошви, досягається найкращий 

результат зі зменшення зсувів у порожнину виробки. При цьому оптимальний 

кут біля вершини трикутника основи прямої призми знаходиться в діапазоні 55-

95 градусів, з екстремумом в області 75 градусів. На фізичних моделях 

показано, що зміцнення порід у формі прямої призми з вершиною трикутника її 

основи, зверненою до підошви виробки, дозволяє на 20% зменшити ущільнення 

порід під виробкою, знизити підняття порід підошви на 41%, скоротити на 41% 

об’єм порід, що деформуються в порожнину виробки. 

4. Розроблено й запатентовано два способи забезпечення стійкості підошви 

гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених зон. Обґрунтовано 

параметри локального укріплення підошви завдяки консолідації порід сумішами, 

що саморозширюються. Отримані функціональні залежності для розрахунку 

необхідного тиску розширення сумішей при різній стадії руйнування масиву й 

коефіцієнті тертя. Встановлено, що необхідний тиск розширення для підтримання 

форми укріпленої зони в стійкому стані пропорційний кількості породних блоків, 

яка характеризує ступінь руйнування масиву, і залишковій міцності порід, та 

зворотно пропорційний коефіцієнту тертя між породними блоками. 

5. Визначено, що заміщення масової частки води в суміші НРС 

пластифікатором Sika BV 3M до 40% спричиняє збільшення тиску розширення, 

підвищення міцності НРС у постгідратаційний період і скорочення часу 

схоплювання суміші. Так, при заміні води пластифікатором Sika BV 3M на 40% 

тиск розширення, що розвивається НРС протягом 24 годин, зростає на 37%, міцність 

зразка на одноосьове стискання підвищується на 16%, спостерігається скорочення 

часу схоплювання приблизно на 25%. Такі закономірності стали підставою для 

розробки нової невибухової саморозширювальної суміші, яку було запатентовано. 

6. Проведено шахтні дослідження розробленого способу забезпечення 

стійкості підошви гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених 

зон модифікованими НРС, які підтвердили зменшення підняття підошви і 

швидкості підняття. Розрахункова економічна ефективність способу з позицій 

зниження витрат на підривання становить 232,62 грн/п.м. 

Основні положення дисертації висвітлено в таких публікаціях: 
у фахових виданнях України: 

1. Исаенков, А.А. Лабораторные исследования механизма передачи 

нагрузки через зону разрушенных пород в почве выработки при повторном 

нарушении равновесного состояния / А.А. Исаенков, Ю.А. Петренко, И.Г. Сахно 

// Вісті Донецького гірничого інституту. – 2013. – №2. Ч.2– С. 112–118. 

2. Сахно, И.Г. Способ обеспечения устойчивости почвы горных выработок в 

зоне влияния очистных работ / И.Г. Сахно, Ю.А. Петренко, А.А. Исаенков // 

Вісті Донецького гірничого інституту. – 2014. – №1-2. С. 354–358. 
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3. Сахно, И.Г. Разработка невзрывчатой разрушающей смеси для 

консолидации разрушенных пород / И.Г. Сахно, А.А. Исаенков // Вісті 

Донецького гірничого інституту. – 2015. – № 1-2. – С. 3–9. 

4. Исаенков, А.А. Исследование влияния размера зоны разрушенных пород 

на передачу давления от фронта разрушения на контур почвы выработки / А.А. 

Исаенков // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2016. – № 1. – С. 17–21. 

5. Ісаєнков, О.О. Деформування і стан порід підошви підготовчих виробок / І.Г. 

Сахно, О.О. Ісаєнков // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2016. – №2. С. 76–81. 

6. Ісаєнков, О.О. Укріплення підошви штреків, що підтримуються в зоні 

зруйнованих порід, за рахунок їх консолідації / О.О. Ісаєнков, І.Г. Сахно // 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2016 (100). Частина 2. 

С. 65–70 (наукометр. база Index Copernicus). 

7. Ісаєнков, О.О. Обґрунтування параметрів локального укріплення підошви 

за рахунок консолідації порід сумішами, що саморозширюються / О.О. Ісаєнков, 

І.Г. Сахно // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2017. – №1. С. 35–40. 
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Web of Science 

8. Sakhno, I. Local reinforcing of footing supported in the destroyed rock massif  / I. 

Sakhno, O. Isayenkov, S. Rodzin // Mining of Mineral Deposits 2017. – Issue 1, рр. 9–16. 
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9. Rodzin, S. Ochrona wyrobisk utrzymywanych w strefie skał spękanych w ukraińskich 

kopalniach węgla kamiennego / S. Rodzin, I. Sakhno, А. Isayenkow, K. Ostrowski // 

Przegląd Górniczy. – 2016. – № 9. – pp. 78–83 (наукометр. база Index Copernicus). 

патенти: 
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підошви гірничої виробки / І.Г. Сахно, О.О. Ісаєнков, Я.О. Ляшок, С.В. Родзін 

(Україна). – a201703370; заявл. 07.04.2017, опубл. 10.04.2018, бюл. № 7. – 5с.:іл. 

12. 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). 
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Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

13. Сахно, И.Г. Лабораторные исследования свойств невзрывчатой 

саморасширяющейся смеси в твердой фазе при объемном нагружении / 

И.Г. Сахно, А.В. Молодецкий, А.А. Исаенков // Социально-экономические и 

экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики: 
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14. Исаенков, А.А. Исследование процесса передачи давления от фронта 
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Особистий внесок у надрукованих у співавторстві наукових працях: 

[1, 9, 14, 15] – проведення лабораторних досліджень процесів деформування й 

консолідації в масиві дискретного й блочно-дискретного середовища, 

опрацювання результатів; [2, 10, 11] – розробка способів локального укріплення 

підошви; [3, 12, 13, 18] – проведення лабораторних досліджень властивостей 

невибухових саморозширювальних сумішей, опрацювання результатів; [6, 7, 8] 

– проведення математичного моделювання, аналіз отриманих результатів; [5] – 

участь у шахтних натурних спостереженнях і впровадження результатів 

досліджень. 

АНОТАЦІЯ  

Ісаєнков О.О. Геомеханічне обґрунтування параметрів локального 

укріплення підошви гірничих виробок в умовах інтенсивного здимання. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – 

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 

університет» . ‒ Покровськ, 2018. 

Дисертацію присвячено розв’язанню актуальних завдань встановлення 

закономірностей формування зміцнених зон у підошві гірничих виробок, які 

підтримуються в зонах повторного порушення рівноважного стану масиву, 

шляхом консолідації порід саморозширювальними сумішами, впливу 

локального зміцнення на деформаційні процеси в підошві виробки для 

управління станом гірських порід в умовах інтенсивного підняття. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що в підготовчих 

виробках, які перебувають у зоні впливу лави, незалежно від системи розробки, 

породи підошви мають блочну структуру з розміром блоків від декількох 

сантиметрів до декількох дециметрів. Уперше з’ясовано вплив форми зони 

локального укріплення в підошві виробок на вектор переміщення порід і 

величину їх абсолютного підняття. При створенні укріпленої області у формі 

прямої призми з вершиною трикутника її основи, зверненою до підошви 
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виробки, досягається найкращий результат зі зменшення зсувів у порожнину 

виробки. Розроблено спосіб забезпечення стійкості підошви гірничих виробок у 

зоні повторного порушення рівноважного стану за рахунок створення областей 

локального укріплення саморозширювальними сумішами й визначено його 

ефективність. Винайдено модифіковану невибухову суміш, що саморозширюється, 

з підвищеною міцністю в постгідратаційний період. 

Розрахункова економічна ефективність способу забезпечення стійкості 

підошви з позицій зниження витрат на підривання становить 232,62 грн/п.м. 

Ключові слова: підняття підошви, укріплення підошви, блочна 

структура, зміцнена зона, невибухова саморозширювальна суміш, деформації. 

АННОТАЦИЯ 

Исаенков А.А. Геомеханическое обоснование параметров локального 

укрепления почвы горных выработок в условиях интенсивного пучения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.15.02 – подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых. – Государственное высшее учебное заведение «Донецкий 

национальный технический университет». ‒ Покровск, 2018. 

На защиту вынесены вновь выявленные закономерности управления 

состоянием пород почвы горных выработок локальным укреплением в 

соответствии с установленными зависимостями влияния формы укрепленной 

зоны и ее параметров на вектор перемещения пород и абсолютную величину 

пучения в условиях интенсивных смещений при дискретном строении пород.  

В результате натурных наблюдений расширены представления о 

динамике развития деформационных процессов в почве выработки в зоне 

влияния очистных работ. Установлено, что породы почвы выработок, 

поддерживаемых в зоне влияния очистных работ на расстоянии более 150-170м, 

по крайней мере, на половину общего размера зоны разрушенных пород могут 

быть интерпретированы как блочно-дискретная среда. 

В лабораторных условиях впервые установлено, что при локальном 

укреплении почвы выработки, в форме прямой призмы с вершиной 

треугольника ее основания обращенной к почве, достигается лучший результат 

по уменьшению пучения. При этом оптимальный угол у вершины треугольника 

основания прямой призмы находится в диапазоне 55-95 градусов, с 

экстремумом в области 75 градусов. Такое укрепление  приводит к снижению 

горизонтальных деформаций в выработке до 20% и снижению пучения до 41%, 

что позволяет сократить объемы пород, выпучиваемых в полость выработки до 

41,5% и обеспечить повышение ее устойчивости. Развиты представления о 

консолидации блочно-дискретной среды сжатием и формировании устойчивых 

укрепленных зон саморасширяющимися смесями.  

На основании теоретических и экспериментальных исследований впервые 

установлено, что при помещении в шпуры в породах почвы выработки 

невзрывчатых саморасширяющихся смесей, представленных блочно-дискретной 

средой, происходит консолидация пород с формированием локально 

укрепленных зон. При этом необходимое давление расширения для поддержания 

формы укрепленной зоны в устойчивом состоянии пропорционально количеству 
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породных блоков, которое характеризует степень разрушения массива, и 

остаточной прочности пород, и обратно пропорционально коэффициенту трения 

между породными блоками, что позволяет управлять устойчивостью пород 

почвы в условиях интенсивного пучения. Установленные закономерности легли 

в основу разработанного способа обеспечения устойчивости почвы горных 

выработок за счет создания локально укрепленных зон. Для его реализации 

разработана модифицированная невзрывчатая саморасширяющаяся смесь с 

повышенной прочностью в постгидратационный период. Наработана методика 

определения параметров предложенного способа.  

В результате промышленно-экспериментальных исследований доказана 

эффективность способа обеспечения устойчивости почвы горных выработок. 

Его расчетная экономическая эффективность с позиций снижения затрат на 

подрывку составляет 232,62 грн. / п.м. 

Ключевые слова: пучение, укрепление почвы, блочная структура, 

укрепленная зона, невзрывчатая саморасширяющаяся смесь, деформации. 

ABSTRACT 

Isayenkov O.О. Geomechanical substantiation of parameters of local reinforcing 

of footing of mine roadways under conditions of intense swelling. – Manuscript. 

Thesis of the scientific degree of the Candidate of the Technical Sciences on 

specialty 05.15.02 – Underground mining of mineral deposits. – State Higher 

Education Institution «Donetsk National Technical University» Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Pokrovsk, 2018. 

The revealed regularities of formation of reinforced zones in footing of mine 

roadways, which are maintained in zones of repeated violation of the equilibrium 

state of the massif, by consolidation of rocks by self-expanding blends, the influence 

of local strengthening on deformation processes in the footings of roadways for 

controlling the state of rocks in conditions of intense swelling. In the result of the 

research, were developed ideas about the dynamics of deformation processes in the 

foot of mine roadways in the zone of influence of longwall. It has been established 

that the rocks the foot of mine roadways can be interpreted as a block-discrete 

massive. For the first time, the influence of the shape of the zone of local 

reinforcement in the foot of mine roadways on the displacement vector of the rocks 

and the magnitude of their absolute elevation was established. As a result of the local 

reinforcing of foot in the destroyed rock massif, in the form of a straight prism with a 

vertex of the triangle of its base facing the bottom, the best result is achieved in 

reducing the swelling. The method of ensuring the stability of the foot of mine 

roadways in the zone of repeated violation of the equilibrium state is developed by 

creating the areas of local strengthening of the mixtures, self-expanding and 

determining its efficiency. Developed modified non-explosive mixture, self-

expandable, with increased durability in the post-hydration period. 

As a result of industrial and experimental studies, the effectiveness of the method 

of ensuring the stability of the foot of mine roadways has been proved. Estimated 

economic efficiency in terms of reducing the cost of a demolition is 232.62 UAH.  

Keywords: swelling, reinforcing of foot, block structure, reinforced zone, non-

explosive self-expanding mixture, deformations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ісаєнков Олександр Олександрович 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕХАНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛЬНОГО 

УКРІПЛЕННЯ ПІДОШВИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК В УМОВАХ 

ІНТЕНСИВНОГО ЗДИМАННЯ 

 

 

 

(Автореферат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 05.09.2018. Формат 60х84 1/32 

Папір типограф. Гарнітура Times New Roman 

Друк лазерний. Умов. друк. арк. 0,9. 

Тираж 100 прим. Замов. № 11/18 

 

 

Надруковано у Видавничому центрі ІІ ДВНЗ «ДонНТУ» 

85300, Україна, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова 2 

тел.: (06239) 2-03-09 


