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АНОТАЦІЯ  

 

Ісаєнков О.О. Геомеханічне обґрунтування параметрів локального 

укріплення підошви гірничих виробок в умовах інтенсивного здимання. – 
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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. 

В результаті моніторингу стану гірничих виробок вугільних шахт 

встановлено, що для виробок, що обслуговують очисний вибій, 90% деформацій 

пов’язані зі знаходженням в зоні впливу лави, при цьому близько 86% ремонтних 

робіт супроводжуються підривкою порід підошви. Сучасні наукові розробки з 

підтримання підошви засновані на кріпленні порід, їх зміцненні, розвантаженні 

масиву від підвищених напружень, але основним способом боротьби з підняттям 

підошви є підривка. Обґрунтовано необхідність розробки нових концептуальних 

рішень забезпечення стійкості підошви гірничих виробок і розробка на їх основі 

нових способів підтримання підошви виробок в умовах інтенсивного здимання 

для українських вугільних шахт. 

В результаті натурних спостережень отримали розвиток уявлення про 

динаміку розвитку деформаційних процесів в підошві виробки в зоні впливу 

очисних робіт. Встановлено, що породи підошви виробок, які підтримуються в 

зоні впливу очисних робіт на відстані більше 150-170м, не менше ніж на половину 

загального розміру зони зруйнованих порід, можуть бути інтерпретовані як 
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блочно-дискретне середовище з розміром блоків від декількох сантиметрів до 

декількох дециметрів.  

У лабораторних умовах вперше встановлено, вплив форми зони локального 

укріплення в підошві виробок на вектор переміщення порід і величину їх 

абсолютного підняття. При локальному закріпленні підошви виробки, у формі 

прямої призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошви виробки 

досягається найкращий результат по зменшенню зсувів в порожнину виробок. 

При цьому оптимальний кут біля вершини трикутника підстави прямої призми 

знаходиться в діапазоні 55-95 градусів, з екстремумом в області 75 градусів. Таке 

зміцнення призводить до зниження горизонтальних деформацій у виробці до 20% 

і зниження здимання до 41%, що дозволяє скоротити обсяги порід, що 

видавлюються в порожнину виробки до 41,5% і забезпечити підвищення її 

стійкості. На підставі теоретичних і експериментальних досліджень вперше 

встановлено, що при вміщенні в шпури в породах підошви виробки, невибухових 

сумішей, що саморозширюються, 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, який характеризує ступінь руйнування масиву, і залишковій 

міцності порід, і зворотно пропорційний коефіцієнту тертя між породними 

блоками, що дозволяє управляти стійкістю порід підошви в умовах інтенсивного 

здимання. 

Встановлені закономірності були покладені в основу розробленого способу 

забезпечення стійкості підошви гірничих виробок за рахунок створення локально 

укріплених зон. Для його реалізації розроблено модифікована невибухових суміш, 

що само розширюється, з підвищеною міцністю в постгідратаціонний період. 

Розроблено методику визначення параметрів запропонованого способу. 

Розрахункова економічна ефективність способу забезпечення стійкості 

підошви з позицій зниження витрат на підривку складає 232,62 грн/п.м. 

Ключові слова: підняття підошви, укріплення підошви, блочна структура, 

зміцнена зона, невибухова суміш, що саморозширюється, деформації. 
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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 spe-

cialty 05.15.02 – Underground mining of mineral deposits. – State Higher Education In-

stitution "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. 

As a result of monitoring the state of mine roadways in coal mines in site, it has 

been established that for roadways near a longwall, 90% of the deformations are related 
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to being in the zone of influence of longwall, while about 86% of the repair work is 

accompanied by extraction of foot rocks. Modern scientific developments to maintain 

the foot roadways are based on fastening the rocks, strengthening them, and unloading 

the massif from elevated stresses, but the main way to combat the raising is the 

extraction.  

The necessity of the development of new conceptual solutions to ensure the 

stability of the foot of the mine roadways and the development on their basis of new 

ways to maintain the rock in the conditions of intensive swelling for Ukrainian coal 

mines is substantiated. 

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. 

In laboratory conditions, for the first time, it was established that the effect of the 

shape of the zone of local reinforcement in the foot of the roadway on the displacement 

vector of the rocks and the magnitude of their absolute rise. 

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

 

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. 
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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 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; 
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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 

призми з вершиною трикутника її основи, зверненою до підошви виробки, 
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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 
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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. 

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 
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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 Con-

ference 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 сторінок, із них 152 сторінки основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Стан вугільної галузі України відносно світових трендів  

 

Вугілля є одним з найбільш поширених видів горючих корисних копалин. 

Поклади придатні для промислового освоєння виявлені приблизно в трьох 

тисячах вугільних басейнів більш ніж 60 країн світу. Світові запаси вугілля з 

енергетичного еквіваленту перевищують запаси нафти і газу приблизно в 5 разів. 

За відомостями Світового вугільного інституту на частку вугілля припадає 90% 

енергетичного потенціалу всіх придатних для розробки корисних копалин 

органічного походження [1]. 

Світові пріоритети генерації енергії поступово змінюються в бік 

відновлювальних джерел. В світлі «Кіотського протоколу» і нової угоди в Парижі 

– СОР21 викиди парникових газів поступово зменшуються, а світові лідери 

вуглевидобутку нарощують фінансування проектів з розвитку відновлювальних 

джерел енергії [2]. Проте аналіз динаміки світового рівня видобутку вугілля 

свідчить, що істотного спаду виробництва не спостерігається (табл. 1.1). Згідно з 

відомостями Міжнародного Енергетичного Агентства (МЕА) сумарний рівень 

видобутку за 2013, 2014, 2015 роки складає 7974, 7929 і 7708 млн. тон відповідно 

[3]. На вугілля припадає близько 29% світового обсягу генерації енергії (на 

першому місці нафта – 31%). Проте ця частка вища з урахуванням виробництва з 

вугілля електричної енергії (41%). Ці цифри можна порівняти з 22% для всіх 

відновлюваних джерел і 22% природного газу. 

Тенденції виробництва вугілля (рис. 1.1) в мегатоннах нафтового 

еквівалента (Mtoe), свідчать, що з 1991 року світовим лідером є КНР, яка з 1999 

року суттєво випереджає інші країни і нарощує обсяги видобутку. Ці цифри 

корелюють з підвищенням загальних економічних показників країни. КНР, 

видобуваючи 48% загального вугільного нетто, повністю використовує вугілля на 

внутрішньому ринку, споживаючи 51% світового виробництва. 
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Таблиця 1.1 – Країни ТОП-10 видобутку кам’яного вугілля 

 

Річний видобуток, млн. т 
№ Країна 

2013 2014 2015 

1 
Китайська Народна 

Республіка 3748,5 3640,2 3527,2 
2 США 903,7 918,2 812,3 
3 Індія 610 657,4 691,3 
4 Австралія 458,4 488,8 508,7 
5 Індонезія 489,7 484,7 469,3 
6 РФ 326 332,9 349,3 

7 
Південно-Африканська 

Республіка 256,3 260,5 252,1 
8 Германія 191 186,5 184,7 
9 Польща 142,9 137,1 135,8 
10 Казахстан 119,6 114 107,2 
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Рисунок 1.1 – Динаміка виробництва вугілля в перерахунку на мегатони 

нафтового еквівалента 

 

Також істотне підвищення вуглевидобутку за останню чверть століття 

характерно для Індонезії, Австралії і Індії, інші країни-лідери не мають значної 

динаміки. Аналогічний аналіз для вугледобувних країн-сусідів з колишнього 

соціалістичного табору (рис. 1.2), проведений на основі матеріалів МЕА, свідчить 

про відсутність нарощування обсягів. Сталий спад за весь період характерний для 
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Чехії і Польщі. Різкий спад в 1990-1998 для країн колишнього СРСР нівельований 

до 2014 року в РФ і Казахстані, і нажаль був зафіксований на рівні 41 млн. т 

нафтового еквівалента для нашої країни, а в зв’язку з воєнними діями на Донбасі 

в 2014, 2015 роках він склав 39,7 і 19,47 Mtoe відповідно. В натуральному 

еквіваленті, за відомостями УНІАН видобуток з 83,57 млн. т в 2013 році знизився 

до 39,7 млн. т в 2015 р. Максимальний видобуток коксівного вугілля в Україні за 

2016 рік був зафіксований в липні 2016 і склав 1,458 млн. т. з урахуванням зони 

АТО і 681 тис. т. без урахування зони АТО [5]. Для енергетичного максимальний 

показник видобутку був зафіксований в грудні і дорівнює 3,872 млн.т. з 

урахуванням зони АТО і 2,427 млн. т. без урахування зони АТО [5] 
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Рисунок 1.2 – Динаміка виробництва вугілля в вугледобувних країнах 

колишнього соцтабору 

 
Аналізуючи динаміку споживання не переробленого вугілля (рис. 1.3) 

можна зазначити, що більш ніж дві третини його загального обсягу стабільно 

використовується для генерації електричної і теплової енергії [4]. Частка вугілля, 

що використовується для виробництва електроенергії в загальному обсязі 

споживання вугілля в країнах ТОП-10 вуглевидобутку складає 52-92%. В Україні 

ця частка становить 58%. 

Відсутність достатніх для потреб внутрішнього ринку обсягів нафти і 

природного газу зумовлює доцільність підвищення обсягів видобутку і 

підвищення його ефективності. Враховуючі світові тенденції виробництва і 
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споживання вугілля можна зробити висновок, що цей сектор є прибутковим, 

ефективним і доволі сучасним [6].  
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Рисунок 1.3 – Споживання первинного вугілля в країнах ОЕСР 

 

Україна має розвинуту вугільну інфраструктуру, значні розвідані і готові до 

видобутку запаси, сучасне вугільне машинобудування, що засвідчує 

перспективність розвитку напрямку. Проте стан більшості вугільних шахт не 

задовольняє світовому рівню, потребує реконструкцій і впровадження сучасних 

технологічних і технічних рішень. 

За останні 5 років переважна більшість державних шахт України 

збиткові, що виключає можливість самостійного фінансування будь-яких 

іноваційних проектів. Локальні фінансові вливання, спрямовані виключно на 

оснащення лав новим очисним обладнанням не дозволяють вирішити проблем 

рентабельності, оскільки загальна інфраструктура більшості підприємств 

знаходиться в занедбаному стані. Розвиток гірничих робіт призводить до 

збільшення витрат на забезпечення експлуатаційного стану виробок. Проблеми 

стійкості традиційні для наших підприємств ще з часів СРСР і не мають 

системного підходу до їх вирішення. Боротьба з наслідками проявів гірського 

тиску, що має епізодичний характер, призвела до аномального відносно 

світової практики співвідношення між чисельністю гірників очисного вибою, 
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прохідників і допоміжних служб. Що в першу чергу пов’язано з 

неприпустимим завищенням кількості гірників зайнятих на ремонті гірничих 

виробок і транспортних ланцюгів.  

Щорічно на шахтах України ремонтується понад 5000 км виробок, в тому 

числі 4000 км з підривкою порід. Аналіз витрат на підтримку і ремонт протяжних 

виробок показує, що найбільш трудомісткими є роботи пов'язані з відновленням 

експлуатаційного перетину виробок. Середній обсяг підривки, що припадає на 

одну шахту, становить 10 - 11 км на рік [7]. Трудомісткість таких робіт становить 

12,8 чол. змін на 1000 т видобутого вугілля. Результати оцінки стану підготовчих 

гірничих виробок, за звітами Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України, показують, що тільки за офіційною інформацією 19-23% з них 

знаходяться в незадовільному стані [8]. Аналіз графіків ремонту гірничих 

виробок, та виправлення рейкового шляху на державних шахтах України 

свідчить, що доля дільничних виробок з віком служби до 3 років, в яких 

проводяться вказані роботи, перевищує 75% від загального обсягу гірничих 

виробок, що ремонтуються для шахт з одной-двома лавами. Ця цифра зростає зі 

збільшенням кількості очисних вибоїв на шахті. Для виробок, що обслуговують 

очисний вибій 90% деформацій пов’язані зі знаходженням в зоні впливу лави, при 

цьому близько 86% ремонтних робіт супроводжуються підривкою порід підошви 

(рис. 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Діаграми обсягів ремонту дільничних виробок 
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Таким чином проблема забезпечення стійкості порід підошви гірничих 

виробок в умовах повторного порушення рівноважного стану є однією з 

найгостріших для вітчизняних шахт. 

 

1.2 Основні гіпотези, що пояснюють процес підняття підошви в гірничих 

виробках 

 

Підняття порід підошви спостерігається на всіх етапах існування виробки і 

відбувається з різною інтенсивністю. Особливістю цього складного процесу є те, 

що його природа залежить від гірничо-геологічних умов, в яких він відбувається. 

Саме тому, до цих пір немає єдиної теорії, яка описує і пояснює повною мірою 

процес підняття.  

Перші роботи, присвячені підняттю порід підошви виробок при підземній 

розробці пластів кам’яного вугілля в Донбасі, з’явилися на початку двадцятого 

століття [9, 10] і в період відновлення шахт і копалень після революції [11-17]. 

Вивченням цього процесу займалися багато вчених А. В. Гурдус, А. І. Целігоров, 

П. М. Цимбаревич, В. Д. Слєсарєв, К. В. Руппенейт, М. Н. Шейхет, 

В. М. Городничев, Ф. А. Белаенко, В. Т. Глушко, А. П. Максимов, 

Г. Г. Литвинський, І. Л. Черняк та ін. 

До причин, що формують підняття підошви, в основному відносять: 

набухання порід, видавлювання порід як з під штампа, перехід порід в пластичний 

(і в’язко пластичний) стан, повзучість порід, руйнування і видавлювання 

зруйнованих порід, а також поєднання цих факторів. 

Перший системний аналіз результатів досліджень процесу підняття підошви 

гірничих виробок міститься в роботах Б.І. Бокія [18, 19]. Він вважав, що підняття 

викликано впливом тиску склепіння порід покрівлі на м’які породи підошви, а 

підсилюючим цей ефект фактором автор називав вологу. Заходи щодо запобігання 

підняття, доцільні лише при невеликих деформаціях підошви. Проте цей аналіз 

вузько орієнтований і носить дуже загальний характер. 
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М.М. Протод’яконов в своїй роботі [20] описує окремі випадки підняття, 

причинами якого були фізичне насичення деяких мергелевих порід водою і 

хімічне поєднання порід з водою. Однак результати даних досліджень мають 

дуже обмежену сферу застосування. 

Спробі пояснити механізм видавлювання гірських порід у виробках і дати 

кількісну оцінку цьому явищу, присвячені роботи В.М. Городничого [21, 22]. 

Основними причинами він вважав набухання порід, видавлювання всередину 

виробки пластичних порід, непружне розширення газів, пластичні деформації 

твердих порід. Узагальнюючи сучасні йому уявлення автор виділив дві групи 

факторів, що викликають підняття: внутрішні сили, що сприяють місцевому 

підвищенню навантажень на кріплення і збільшення обсягу породи, в тому числі 

під дією набухання від вологи; зовнішні сили, обумовлені вагою вищерозміщених 

порід. В.М. Городничий підійшов до фізичної інтерпретації явища підняття порід 

з позицій теорії пружності, що визначило помилковість встановлених 

залежностей ще на етапі постановки задачі, так як і деформації порід, і самі 

породи підошви, що деформуються в порожнину виробки найменше можуть бути 

представлені пружними. Невідповідність передумов, прийнятих автором, 

реального характеру деформування порід зумовило непридатність 

рекомендованих їм розрахункових формул для практики. 

Однією з перших робіт, з всебічного вивчення підняття підошви в гірничих 

виробках вугільних шахт, вважається робота А.В. Гурдуса [23]. Автором спочатку 

висунуті дві робочі гіпотези, згідно з якими підняття є наслідком:  

- набухання глинистих порід, що поглинають вологу з повітря і води, що 

циркулює в масиві; 

- дії сил тиску вищерозміщених порід, під впливом яких підошва пласта 

видавлюється у вільний простір виробки. 

Превалюючим фактором А.В. Гурдус вважав гірничий тиск. Ним 

запропонована розрахункова схема сил, що діють на породи підошви виробки, 

згідно з якою їх випинання відбувається в результаті поздовжнього стиснення 

силами гірського тиску. Крім того, А.В. Гурдусом вперше розглянуто питання про 
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вплив на інтенсивність підняття таких факторів, як розмір ціликів, ширина 

виробки, порядок ведення очисних робіт. Висунута автором класифікація 

інтенсивності процесу підняття порід в залежності від міцності покрівельної 

товщі досить умовна і тому надалі неодноразово піддавалася критиці різними 

вченими [24-26]. 

В.І. Бєловим була зроблена спроба дати фізичне пояснення підняттю порід 

підошви в гірничих виробках, спираючись на положення теорії гідравліки [27, 28]. 

Підняття підошви, на його думку, є пружним розширенням глинистих сланців, яке 

відбувається внаслідок усунення сил поверхневого натягу води. Автор дає 

рекомендації по вибору раціональних конструкцій кріплення, а також пропонує 

деякі заходи, спрямовані на розвантаження масиву навколо виробки і зміцнення 

вміщуючих порід. Однак запропонований автором підхід характеризує скоріше 

окремі випадки підняття підошви. 

В роботі [29] Н.В. Сироватко дав аналіз процесів видавлювання в виробку 

різних глин. Він вважає що основна причина підняття підошви це особливості 

мінералогічних і колоїдно-хімічних властивостей цих глин. Деформування інших 

літологічних окремостей не пояснюється. Як визначальною першопричиною 

підняття [30] автор виділяє порушення природної рівноваги масиву в результаті 

проведення гірничої виробки. 

Н.М. Покровський [31] зазначає, що до підняття схильні головним чином 

пластичні породи. Велике значення він надає наявності вологи, яка, на його 

думку, збільшує обсяг глинистих порід, що сприяє зростанню тиску і підняттю 

підошви. Основною ж причиною підняття автор вважає тиск вищерозміщених 

порід і зумовлені ним напруження в породах підошви з малою механічною 

міцністю. Певною мірою він повторює фактори наведені А.В. Гурдусом. 

Леонов П.В. і Под’ємщіков Н.В. [32] відзначають кілька причин, що 

викликають підняття порід: набухання гідрофільних порід, деформація порід 

внаслідок порушення їх пружної рівноваги, пластична деформація і одночасна дія 

декількох зазначених факторів. Основним фактором дослідники вважають 

пластичне деформування порід. 
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А.Ф. Бєлаєнко і В.Т. Глушко [33, 34] вважають, що підняття відбувається в 

результаті пластичних деформацій порід, роздавлених під впливом опорного 

тиску, в результаті збільшення обсягу порід при зволоженні і внаслідок хімічних 

реакцій. При проведенні виробок відбувається перерозподіл напружень в 

оточуючих її породах і утворюється спочатку зона знижених напружень поблизу 

виробки, в якій порода, володіючи запасом потенційної енергії, прагне 

деформуватися в сторону оголення, а потім утворюється зона підвищених 

напружень. Підняття ж є наслідком повзучості, причому реологічні властивості 

породи підкоряються законам деформування стандартного лінійного тіла. Такі 

уявлення хоч і характеризують певну частину гірничо-геологічних умов, однак не 

можуть пояснити підняття порід не схильних до пластичних деформацій. 

В.І. Барановський [35] з точки зору стійкості порід в залежності від складу і 

властивостей, ділить їх на дві групи: 

- породи, що не мають в складі глинистих компонентів або мають, але в 

незначній мірі; 

- породи, що складаються з глинистих компонентів або містять їх у великій 

кількості, глинисті і слабкі піщанисті сланці. 

Породи другої групи мають, як стверджує автор, пластичні властивості, 

внаслідок чого, після оголення вони при певному гірському тиску починають 

видавлюватись в виробку, тим інтенсивніше, чим більше гірничий тиск. Крім того 

ці породи збільшуються в обсязі при поглинанні вологи. 

К.В. Руппенейт [36] будує свої аналітичні залежності виходячи з уявлення, 

що причиною підняття є перехід гірських порід в умовах насичення водою в 

пластичний стан. Таким чином вважаючи, що підняття можливе в основному для 

глин і глинистих сланців. Автор вирішує пружно-пластичну задачу, визначаючи 

тиск на кріплення виробки з боку масиву гірських порід, враховуючі виникнення 

навколо виробки області непружних деформацій.  

М.Н. Шейхет [37], розглядає механізм підняття порід при проведенні 

виробок, і встановлює два основних типи підняття глинистих порід: 
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- внаслідок їх набухання, яке пов’язане зі специфічними особливостями 

мінералогічного і колоїдно-хімічного складу глинистих порід і проявляється у 

збільшенні порід в обсязі; 

- внаслідок гірського тиску, яке фіксується у вигляді течії породи, що 

видавлюється в виробку. 

Обидві ці причини діють спільно і можуть бути ускладнені наявністю 

вологи. На думку М.М. Шейхета, при проведенні виробки в породах, що схильні 

до підняття, навколо неї утворюється зона набухання, розміри якої можуть бути 

прийняті рівними розмірам зони непружних деформацій, яка визначається з 

рішення пружно-пластичної задачі К.В. Руппенейта. 

А.П. Максимов [26], стверджує, що деформування порід підошви в більшій 

мірі відповідає уявленням про в’язко-пластичну течію, ніж про деформацію 

твердого тіла. На його думку, деформації порід можуть розглядатися як процес їх 

повільної безперервної течії всередину виробки. На підтвердження своєї теорії 

А.П. Максимов призводить широко відомі випадки утворення під впливом 

тривало діючих сил синклінальних і антиклінальних складок. На підставі цього 

автор для аналітичного опису підняття застосовує реологічну модель Бінгама-

Шведова і доводить можливість використання в цій моделі рівнянь руху в’язкої 

рідини Нав’є-Стокса. 

Недоліком гідродинамічного підходу є неминуче використання констант 

(наприклад числа Рейнольдса), визначення яких для гірських порід вкрай важко. 

Лабораторні дослідження властивостей гірських порід Донбасу довели, що 

відмінності в мінералогічному і хімічному складі, а також в текстурі і структурі 

порід, не можуть бути підставою для віднесення їх схильних або не схильних до 

підняття. 

В.А. Литкін [38, 39] беручі за основу теорію течії матеріалу пластичної 

смуги, що стискається двома жорсткими плитами стосовно процесу холодного 

штампування А.А. Ільюшина розглядає процес підняття порід підошви як 

втікання металу, що перейшов в пластичний стан в пази, зроблені в матрицях. 

Таким чином закономірності поведінки порід рекомендує описувати рівнянням 
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стану Бінгама для пружно-пластичного тіла. За таких умов підняття можливо 

лише в тому випадку, коли породи, що вміщають шар схильний до підняття, 

мають значно більшу, ніж у цього шару, жорсткість. Цей висновок погано 

узгоджується з даними натурних спостережень за підняттям порід в гірських 

виробках. 

П.М. Цимбаревич [40-42] розглядає підняття порід підошви як процес, 

аналогічний явищу випирання сипучого матеріалу між двома жорсткими 

штампами. Навантаження на штампи автор визначає як тиск від ваги стовпа порід 

висотою, яка дорівнює сумі висоти виробки і висоти склепіння природної 

рівноваги. Величина навантаження на штампи є основним спірним моментом в 

запропонованій схемі. Автор не розглядає динаміку процесу, а обмежується лише 

статичною умовою граничної рівноваги. Також не враховано механічні 

властивості (за винятком кута внутрішнього тертя) гірських порід що 

деформуються. Проте незважаючи на вказані недоліки, погляд П.М. Цимбаревича 

був новим і пояснював ряд випадків підняття підошви, які неможливо було 

пояснити іншими гіпотезами. 

До ряду вчених, які дотримуються теорії випирання з-під штампів, можна 

віднести також В.Д. Слєсарєва, А.С. Щукіна, І.М. Пономарьова. 

В.Д. Слєсарєв [43] до основних причин підняття порід підошви відносить: 

пружне розширення глинистих порід після зняття діючого навантаження; 

наявність води, яка викликає набухання глин; малу міцність глинистих порід, 

внаслідок чого тиск вищерозміщених товщі, що передається на бічні цілики, 

викликає в них прояв пластичності (ці цілики працюють як прес, який видавлює 

глинисті породи в виробки). 

На думку Д.С. Ростовцева [44], підняття підошви є наслідком звільнення 

накопиченої в породах потенційної енергії від власної ваги і від тектонічних 

процесів. В результаті цього зруйновані навколо виробки бічні породи 

розширюються і зміщуються всередину виробки. 

Великий фактичний матеріал натурних спостережень за проведенням 

гірничих виробок на шахтах Артемівського буровугільного родовища на 
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Далекому Сході в умовах інтенсивного видавлювання порід підошви був зібраний 

і оброблений А.І. Целігоровим [44]. Паралельно були проведені лабораторні 

дослідження властивостей вугілля і порід. Це дозволило автору прийти до 

висновку, що для глибин 200-250 м велике значення має структура порід, їх 

фізико-механічних властивості і взаємне розташування підготовчих і очисних 

робіт, а основною причиною деформацій є гірський тиск, що виявляється в 

різному ступені в залежності від геологічних, гідрогеологічних та 

експлуатаційних факторів. Як основний механізм підняття автор називає 

пластичне деформування слабких порід. 

Заславський Ю.З., узагальнюючи результати досліджень багатьох авторів 

[45], пропонує основними факторами, що визначають процес підняття підошви, 

вважати: напружений стан масиву, міцність порід, кут їх падіння, шаруватість 

масиву, орієнтування виробки, обводненість, розміри виробки, опір кріплення, 

термін служби. 

Основним критерієм, що визначає ступінь складності умов розробки, їм 

прийнято безрозмірний параметр RH , який є відношенням глибини розробки до 

міцності порід. Як критерій підняття запропонована величина деформацій порід, 

при якій процес виявляє помітний вплив на стан гірничої виробки і технологічні 

процеси. Ця величина, чисельне значення якої прийнято рівним 200   см, названа 

автором «поріг підняття». Ю.З. Заславський запропонував залежність, через яку в 

першому наближенні можна робити прогноз про прояв підняття порід підошви. За 

даними автора, в виробках шириною 3 ÷ 5 м деформацій підошви починають 

проявлятися при значеннях 25,04,0 RH . Розвиваючи свої дослідження, 

Ю.З. Заславський розглядає шари порід підошви, що беруть участь в деформаціях, 

як затиснені балки, на які діє поздовжньо-поперечне навантаження, [46]. 

С.Д. Сонін, І.Л. Черняк і В.С. Лукичев [47-49] вважають, що основною 

причиною, що викликає підняття підошви підземних виробок, є напружений стан 

масиву гірських порід. Деформування підошви пояснюється збільшенням обсягу 

порід при руйнуванні і видавлюванням з-під ціликів порід, що містять глинисті 

компоненти, які легко переходять у пластичний стан під дією гірського тиску та 
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інших факторів. Ці породи розглядаються як пружно-в’язкі і пружно-в’язко-

пластичні тіла. При цьому випадки підняття міцних порід пояснюються 

переходом останніх в пластичний стан під дією дуже великого тиску, і 

уточнюється, що це відбувається на великих глибинах, де гірське тиск і 

напружений стан масиву мають зовсім інші кількісні та якісні характеристики. Ці 

роботи є значним кроком вперед, завдяки поясненню механізму деформування 

міцних порід. 

А.А. Васильченко [50] вважає, що головним фактором, що зумовлює 

підняття підошви виробок є фізико-хімічні перетворення в структурі порід, 

пов’язані з конденсацією вологи з повітря в тріщинах привибійної зони і 

перенесення її в тонкі пори і тріщини. 

На думку Г.П. Шестакова [51] на інтенсивність підняття порід у виробках, 

крім природних факторів, впливають оптимальні умови відпрацювання родовища: 

спосіб розкриття, прийнята система розробки, підробка і надробка пластів, 

довжина і швидкість посування лави, стійкість безпосередньої і основної покрівлі, 

спосіб охорони виробки, площа поперечного перерізу та ін. В Донбасі до глибин 

350-400 м до підняття схильні переважно глинисті породи, а на глибинах 350-

1100 м в цьому процесі беруть участь сланці і пісковики в зоні впливу очисних 

робіт і поза зоною їх впливу. Імовірність підняття підошви з глибиною 

збільшується, що викликано напруженим станом масиву, що залежить від 

гірського тиску, тиску газів, наявності тектонічних порушень, літології порід. 

У роботах вчених НГУ А.Н. Роєнко [52], А.Н. Шашенко [53], С.М. Гапеева 

[54], С.П. Лозівського [55], А.П. Рязанцева [56] підняття порід підошви також 

розглядається як результат пружно-пластичного деформування породного масиву. 

А.В. Шмиголь, В.Я. Кириченко і В.Н. Рева [57, 58] відзначають, що в 

умовах шахт Західного Донбасу слабкі породи деформуються у вигляді крихкого 

руйнування, і процес підняття підошви виробок слід розглядати як результат 

«випирання» порід при впливі на них зміщуються в боках виробки породних 

блоків, ослаблених зонами руйнування. 
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А.А. Пірскій, С.Н. Стовпник [59] на підставі шахтних інструментальних 

спостережень в магістральних штреках шахт Західного Донбасу і лабораторних 

випробувань порід, встановили, що деформування порід підошви 

супроводжується складкоутворенням з нерівномірним розпушенням шару 

завтовшки 4 м по ширині перетину і в глибину підошви. Вони виділили дві зони 

деформування порід: до глибини 2-3 м і більше 3 м. У першій зоні відбувається 

складкоутворення, а під другий-вертикальне розпушення порід.  

Негрій С.Г. під час досліджень процесів підняття підошви в умовах 

глибоких шахт українського Донбасу [60] приходить до висновку, що породи 

підошви при повторному порушення рівноважного стану, яке визвано підривкою 

порід, в зазначених умовах доцільно розглядати як дискретний масив. Відповідно 

до цього автором розроблена схема (рис. 1.5) і запропоновано алгоритм 

розрахунку напружень в підошві виробки на основі теорії граничної рівноваги, 

детально розробленої В. В. Соколовським [61]. 

 
а) б) 

Рисунок 1.5 – Розрахункові схеми, розроблені С.Г. Негрій [60]   

а – схема до визначення напружень стиску в зоні зруйнованих порід при дії 

в боках виробки завантаження, що змінюються по трикутному закону, б – схема 

до визначення нормального напруження q* уздовж позитивної півосі у 

 

Результати розрахунків за запропонованою [60] схемою більш близько 

співпадають з результатами шахтних вимірів, ніж розраховані за відомою схемою 

подвійного розпору В.Д. Слесарева (рис. 1.6 а) [43] або схемою 

П.М. Цимбаревича (рис. 1.6 б) [41].  



 35

 

   а)      б) 

Рисунок 1.6 – Схеми до визначення тиску на кріплення з боку підошви  

гірничої виробки по В.Д. Слесареву (а) П.М. Цимбаревичу (б) 

 – коефіцієнт бокового розпору; - – кут внутрішнього тертя породи, град; 

Rакт, Rпас – активний і пасивний тиск, Па;  Т0 – сила зсуву по площадці ковзання, 

Па; N0 – тиск з боку порід підошви на кріплення від одного штампа, Па; N  –

загальний тиск порід, Па; х0 – глибина впливу підняття, м  

 

Узагальнення існуючих гіпотез було виконано Г.Г. Литвинським [62], який 

пояснює причини підняття порід підошви і відповідні механізми і форми 

протікання цього процесу, на основі аналізу механізмів втрати стійкості гірничої 

виробки в процесі розвитку руйнування порід від напружень різних знаків по 

контуру виробки. Зіставляючи епюру напружень на контурі виробки з епюрою 

H
1 

X
0 

I I 

C             C1 

N

T0      T0 
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D    E1           A                  A1       E    D1 

Rакт.           Rпас. 
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міцності порід, можна визначити стійкі, граничні і нестійкі ділянки контуру. 

Характер і розвиток руйнування порід у виробці залежить від знака і амплітуди 

найбільшої різниці головних напружень. Руйнування порід на контурі викликає 

збільшення його кривизни щодо сусідніх стійких ділянок. Отримана 

закономірність перерозподілу напружень при поетапному розвитку руйнування, 

що призводить до зміни форми контуру: якщо кривизна контуру в даній точці 

збільшується, то напруження зростають, а при зменшенні кривизни – знижуються. 

При руйнуванні порід від розтягуючих напружень, їх стійкість у виробці зростає, 

а при руйнуванні порід від напружень стиску – знижується. На рис. 1.7 наведено 

механізми підняття підошви, що пояснюються Г.Г. Литвинским. 

 

 
 

 

Рисунок 1.7 – Механизми підняття порід підошви по Г.Г. Литвинскому [62] 

а) набухання; б) набухання, розмокання; в) розмокання з подальшим набуханням; 

г) видавлювання з-під штампа; д) поздовжньо-поперечний вигин шарів з 

утворенням зони непружних деформацій; е) в’язко-пластична течія при волозі; ж) 

утворення зони непружних деформацій; з) в'язка течія в зоні непружної 

деформації і при наявності вологи 

пбк  ,,  – локальний нормований критерій руйнування покрівлі, підошви і боків, 

відповідно; v – швидкість деформування контуру, мм/добу 
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Проведений аналіз дає змогу констатувати, що в залежності від гірничо-

геологічних і гірничотехнічних умов відпрацювання родовища розвиток процесу 

підняття порід має різну природу, форму і інтенсивність. Орієнтуючись на сучасні 

умови відпрацювання пластів кам’яного вугілля в українському Донбасі можна 

зазначити, що найбільш коректне описання механізмів розвитку деформацій 

підошви дають гіпотези, що ґрунтуються на допущенні формування навколо 

виробки зони непружних деформацій і, відповідно, руйнуванні порід в межах цієї 

зони. Такі гіпотези є найсучаснішими. Коректні уявлення про механізм 

протікання деформаційних процесів в підошві виробки є запорукою вірного 

вибору ефективних способів боротьби з підняттям підошви. 

 

1.3 Основні сучасні напрямки забезпечення експлуатаційного стану порід 

підошви гірничих виробок 

 

Світовий досвід підземного видобутку корисних копалин дозволив 

накопичити великий обсяг теоретичних і практичних рішень, що покладені в 

основу способів і засобів забезпечення стійкості порід підошви. Основні 

концептуальні напрямки доцільно звести до наступних: 

- використання замкнутих конструкцій кріплення (рамні, збірні, монолітні); 

- розвантаження масиву від підвищених напружень (регіональне, локальне); 

- зміцнення порід підошви виробки (механічне, фізико-хімічне); 

- комбіновані способи; 

- підривка порід підошви. 

Замкнуті кріплення знайшли основне використання в капітальних виробках 

з великим строком служби. Широко використовувались жорсткі і піддатливі 

бетонні, залізобетоні, блочні, тюбінгові кріплення. Кріплення дільничних виробок 

металевим кріпленням, кругові замкнуті конструкції, овоїдні і аркові зі зворотнім 

склепінням не витримували тиску з боку підошви і в вітчизняних шахтах 

практично не використовувались. Основною причиною того вважають занадто 

великі деформацій підошви дільничних виробок. 
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Регіональне розвантаження порід від підвищених напружень може 

здійснюватись очисними вибоями і підготовчими виробками з розташуванням 

виробок, що охороняються в розвантаженій зоні [63, 64]. Проте такі способи не 

завжди можна технічно реалізувати і їх економічна доцільність виправдана вкрай 

рідко. 

Способи локального розвантаження засновані на створенні навколо виробки 

зон зі зниженою міцністю порід або порожнин в масиві. В якості засобів 

локального руйнування порід для зниження їх міцності пропонують використання 

камуфлетних зарядів, які підриваються в приконтурних породах [65, 66]. Ця 

процедура призводить до примусового збільшення зони зруйнованих порід 

навколо виробок, що не завжди надає тривалий позитивний ефект. 

Розвантажувальні щілини створюють безпосередньо в підошві виробки [67-70], 

або в її боках [71-73]. Локальне розвантаження може здійснюватися за рахунок 

вибурювання вугілля свердловинами [72, 73] довжиною 10-12 м, створенням 

щілин механічним [74] або буровибуховим способом [75].  

Щілини в підошві виробки з часом закриваються, тому ефект 

розвантаження поступово знижується і зникає, для продовження терміну 

ефективної роботи способу щілини заповнюють сипучим матеріалом, наприклад 

піском [70]. Створення ж порожнин в боках виробки зменшує підняття підошви, 

але при цьому призводить до збільшення зсувів порід покрівлі на 10-15%, що 

істотно знижує ефективність описаних способів. 

Зміцнення порід підошви розвивається на мікро і макро рівнях. В першому 

випадку змінюються фізико-механічні властивості порід, а в другому з порід, що є 

в підошві формуються несучі конструкції підвищеної несучої здатності. 

Прикладами зміцнення, що розвивається на макрорівні є електроосмотичне і 

термічне зміцнення. Електроосмотичне зміцнення засноване на зневодненні 

обводнених гірських порід за рахунок зменшення водних плівок навколо частинок 

і зменшення зв'язку між ними. Найвідоміші способи термічного зміцнення 

електроплавлення, випал і заморожування. Електроплавлення і випал дозволяють 

утворити навколо виробки монолітну оболонку зі зміненою структурою порід 
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шляхом нагрівання до температури до 1000 0С за рахунок пропускання струму 

через електроди або спалювання в свердловинах палива відповідно [76, 77]. 

Заморожування засноване на перетворенні води, що знаходиться в породах 

підошви в твердий стан. Спосіб застосуємо в основному в умовах слабких 

обводнених порід [76]. В вітчизняних шахтах наведені способи не 

використовуються через гірничо-геологічні умови. 

Зміцнення на макрорівні відбувається за рахунок зв’язування шарів або 

породних блоків між собою і з навколишнім масивом механічним або хімічним 

способом. Якісний механічний зв’язок забезпечують анкерні системи, що в якості 

несучіх елементів мають металеві, дерев’яні, склопластикові, канатні, полімерних 

та ін. стержні. Закріплення їх відбувається механічним (розпірні, клинові та т.п. 

анкери) або хімічним (цементні розчини, смоли, полімерні суміші та ін.) 

способами.  

Найбільшу популярність в останній час отримали жорсткі армополімерні 

анкерні системи, що закріплюються по всій довжині шпура [78, 79], та гнучкі 

канатні і склополімерні анкерні системи [80]. Проте використання анкерного 

кріплення в підошві виробок має гарантувати повне виключення необхідності 

підривки порід підошви в майбутні періоди, що, нажаль, не завжди можливо. 

Тому жорсткі сталевополімерні анкери в більшості випадків низькоефективні для 

кріплення підошви. За цих умов доцільно кріплення підошви гнучкими канатними 

[81] та склополімерними анкерами [82, 83]. Використання склополімерних анкерів 

для кріплення підошви дегазаційної виробки, згідно з дослідженнями [84]  

дозволяє зменшити підняття підошви на 20% якщо потужність найменш міцного 

шару не виходить за глибину анкерування, або на 40-60% якщо кінцева частина 

анкера закріплена в шарі міцних порід. Анкерні системи ефективні виключно при 

встановленні їх безпосередньо в прохідницькому вибої, що звужує їх область 

використання. 

Хімічне зв’язування порід досягається шляхом нагнітанні різних в’яжучіх: 

цементно-піскових, цементно-глинистих розчинів з додаванням пластифікаторів 

та прискорювачів [76, 77], сілікатних розчинів [85], бітумних розчинів [85], 
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карбамідних, фенолформальдегідних, епоксидних смол, пінополіуретанових та 

полімерих розчинів [86-88]. Хімічне зміцнення ефективне на різних етапах 

експлуатації виробки, однак до недоліків його слід віднести відносно високу 

вартість матеріалів і обладнання для ведення робіт, а також неконтрольовані 

втрати скріплюючого розчину внаслідок різної просторової проникненості 

масиву. 

Комбіновані способи підвищення стійкості підошви засновані на 

суміщенні різних за принципом технологічних рішень. Найбільш цікавими 

комбінаціями є послідовне використання розвантаження з укріпленням, 

замкнутих кріплень з механічним зміцненням. Одним з перспективних 

комбінованих способів є активне розвантаження з послідуючим укріпленням 

(АРПУ) [89] сутність якого в попередньому підвищенні тріщинуватості порід 

підошви висадженням камуфлетних зарядів з послідуючим нагнітанням в підошву 

укріплюючих розчинів. За інформацією автору способу Г.Г. Литвинського 

використання АРПУ дозволяє повністю виключити підняття підошви [90]. Проте 

спосіб не знайшов широкого використання в зв’язку з високою трудомісткістю 

робіт, великою вартістю, необхідністю реалізації його в прохідницькому вибої, 

що суттєво знижує темпи проведення виробок. Спрямованість світових лідерів 

вуглевидобутку на безремонтне підтримання виробок призвело до впровадження 

в останні роки технологій комбінованого кріплення, що суміщують кріплення зі 

зворотнім склепінням з металевих рам або бетонного шару з анкеруванням порід 

підошви сталевополімерними [91] або гнучкими тросовими анкерами [92, 93]. 

Такі технологічні рішення мінімізують підняття підошви, проте потребують 

великих капітальних витрат, суттєво підвищують трудомісткість робіт з 

проведення виробок. 

Висока вартість робіт з укріплення і розукріплення підошви, недостатнє 

фінансування підтримання виробок вітчизняних шахт призвели до того, що майже 

єдиним способом боротьби з підняттям підошви залишається підривка порід 

підошви. При цьому на відміну від світових трендів руйнування порід при веденні 
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підривки в більшості випадків відбувається за допомогою відбійних молотків або 

буровибухових робіт [8].  

З наведеного аналізу очевидно, що найбільш перспективним напрямком 

забезпечення стійкості порід підошви з перелічених вище є укріплення порід, що 

реалізується на макрорівні. Основний резерв забезпечення стійкості підошви в 

удосконалені технологій анкерного кріплення і нагнітання скріплюючих речовин 

нового рівня. В зв’язку з цим розробка нових концептуальних рішень 

забезпечення стійкості підошви гірничих виробок і розробка на їх основі нових 

способів підтримання підошви виробок з обґрунтуванням їх параметрів для умов 

українських вугільних шахт є актуальною науковою задачею.  

 

1.4 Загальна характеристика мінерально-органічних сумішей, що 

саморозширюються в твердій фазі 

 

Близько тридцяти п’яти років тому вчені з Японії вперше розробили і 

запатентували мінеральні суміші, що здатні в процесі гідратації повільно 

збільшуватись в обсязі [94, 95]. Цю властивість було використано для руйнування 

монолітних блоків, дорожного покриття та ін., а розроблена суміш отримала назву 

сrushing agent. Приблизно в той же час під керівництвом Шпинової Л.Н. в 

Львівському політехнічному університеті проводились аналогічні роботи, 

результатом яких були перші вітчизняні патенти невибухової руйнуючої речовини 

[96-99]. Вже в 1987 році було розпочато промисловий випуск нової речовини, що була 

розроблена НДІБіСК ім. П.П. Буднікова [100]. Одночасно розробкою подібних 

сумішей успішно займались вчені Японії, Німеччини, Великої Британії, США, 

Канади, Чехії.  

В залежності від виду вихідної сировини і домінуючої хімічної реакцій всі 

невибухові суміші, що розширюються можна поділити на чотири групи (рис. 1.8). 

Найбільший розвиток і поширення набули суміші на основі оксиду кальцію. 
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Рисунок 1.8 – Класифікація НРС за видом вихідної сировини і основною 

хімічною реакцією 

 

Сьогодні українська промисловість випускає суміш НРР-80 [101, 102], яка 

представляє собою подрібнений продукт випалення карбонатних порід, 

забезпечений спеціальними добавками. Це порошкоподібний матеріал світло-

сірого кольору, негорючий і вибухонебезпечний, що володіє лужними 

властивостями.  

В більшості сучасних невибухових руйнуючих сумішей в якості основного 

реагенту застосовується оксид кальцію, тому хімічно механізм роботи сумішей з 

різною рецептурою залишається незмінним. З точки зори фізики 

використовується відомий ефект збільшення обсягу продуктів реакції оксиду 

кальцію з водою. Поміщуючи суміш НРС в частково або повністю закриту 

порожнину (наприклад, шпур), в процесі гідратації оксиду кальцію на стінки 

порожнини зростає тиск за рахунок саморозширення НРС. Максимальний тиск 

саморозширення досягається після закінчення реакції і становить від 30 до 80 

МПа для різних складів. Цього тиску вистачає для руйнування об’єктів в які він 

розміщений. Час повної реакції відомих НРС знаходиться в діапазоні 12-48 годин. 

Керування властивостями невибухових сумішей відбувається за рахунок 

додавання алюмоферітних, силікатних, сульфатних поєднань, пластифікаторів, 

прискорювачів або сповільнювачів твердіння. 
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Основним напрямком використання вказаних сумішей є руйнування. 

Основні об’єкти невибухового руйнування це фундаменти, несучі елементи, 

конструкції в діючих цехах хімічної, важкої і легкої промисловості, промислових 

та жилих об’єктах в умовах коли використання традиційних вибухових речовин 

неможливо або потребує спеціальних вимог безпеки [103]. Іншим об’єктом 

невибухового руйнування є міцні гірські породи видобуток яких не повинен 

допускати виникнення тріщин і порушення природної структури, а також 

негабаритні блоки [104, 105]. Окрім цих традиційних напрямків в ДонНТУ на 

протязі останніх 10 років проводяться роботи, що спрямовані на розширення 

області використання НРС. В цих роботах суміші розглядаються не як руйнуючі 

агенти (сrushing agents), а навпаки як агенти, що скріплюють, консолідують породи, 

підвищуючи їх несучу здатність [8]. При цьому основною зоною використання є 

підземні гірничі виробки. Специфічні умови використання привели до необхідності 

розробки модифікованих сумішей [106, 107]. 

Проте не зважаючи на великий обсяг проведених досліджень в них не 

враховувався той факт, що при використанні НРС як засобу консолідації після 

розпору суміш збільшується в обсязі, що призводить до зниження її щільності, і 

відповідно міцності. Таким чином твердий розчин НРС втрачає свої властивості 

перетворюючись на порошок. В той же час для утримання ефекту консолідації 

необхідно, щоб суміш, що розширилась не руйнувалась під дією напружень 

виникаючих в масиві в майбутні періоди. Це висуває додаткові вимоги до 

рецептури суміші, основна з яких є підвищення міцності в постгідратаційний 

період. Пошук рецептури і дослідження властивостей такого складу є важливою 

науковою задачею. 

 

1.5 Постановка задач дослідження 

 

Вугілля є гарантом енергетичної та економічної незалежності країни, 

залишаючись при цьому основним вітчизняним енергоносієм в найближчій 

перспективі. Тому рішення проблем, пов’язаних з його видобутком, має важливе 
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значення для держави. Світовий досвід розробки вугільних родовищ в гірничо-

геологічних умовах подібних до українських свідчить, що економічно доцільніше 

збільшувати капітальні витрати на проведення і підтримання виробок, 

виключивши натомість ремонт і перекріплення. Тренд безремонтного 

підтримання актуальний в світі вже більше тридцяти років. В країнах ЄС 

інноваційні проекти підтримання експлуатаційного стану гірничих виробок і 

забезпечення безпечних і комфортних умов праці є одним з основних 

пріоритетних векторів вугільних підприємств. 

Проте вже майже півстоліття як інтенсивний видобуток на більшості 

вітчизняних шахт ведеться без технічного переоснащення основних ланок, 

виключенням є лише очисні і прохідницькі вибої. Не зважаючи на регулярні 

проблеми з експлуатаційним станом виробок, фінансування проектів підтримання 

відбувається за залишковим принципом і носить епізодичний і локальний 

характер. Проблема забезпечення стійкості гірничих виробок актуальна для усіх 

шахт, проте її вирішення відбувається в більшості випадків способами, що 

використовувались століття тому. Наукові розробки з підтримання виробок, 

засновані на традиційних підходах вичерпали свої ресурси, більшість з них 

втілені лише на папері.   

Енергетичний потенціал вітчизняних вугільних шахт разом з дефіцитом 

дешевого українського вугілля робить задачу розробки сучасних 

ресурсозберігаючих технологій підтримання гірничих виробок вкрай актуальною. 

Тому 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 сумішами, що саморозширюються, в умовах інтенсивного підняття 

підошви. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі сформульовано і вирішено 

наступні завдання дослідження: 

1. Встановити динаміку підняття підошви підготовчих виробок в зонах 

впливу очисного вибою і визначити фізичний стан порід підошви при повторному 
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порушенні рівноважного стану породного масиву в умовах інтенсивного 

здимання. 

2. Встановити закономірності деформування укріплених і неукріплених 

порід підошви гірничих виробок в межах зони зруйнованих порід з урахуванням 

особливостей передачі механічного навантаження через дискретний масив 

методами фізичного моделювання. 

3. Встановити вплив форми зони локального укріплення в підошві виробок 

на вектор переміщення порід і величину їх абсолютного підняття. Встановити 

найбільш ефективну схему локального укріплення і обґрунтувати її параметри.  

4. Розробити спосіб забезпечення стійкості підошви гірничих виробок в зоні 

повторного порушення рівноважного стану за рахунок створення областей 

локального укріплення сумішами, що саморозширюються, та визначити його 

параметри. 

5. Розробити і апробувати модифіковану невибухову суміш, що 

саморозширюється при гідратаційному твердінні з підвищеною міцністю в пост 

гідратаційний період для консолідації зруйнованих гірських порід стисненням. 

6. Встановити ефективність розробленого способу забезпечення стійкості 

підошви гірничих виробок за рахунок їх локального укріплення в натурних 

умовах шляхом проведення шахтного експерименту. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМУВАННЯ І СТАНУ ПОРІД ПІДОШВИ 

ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК  

 

2.1 Гірничо-геологічна та гірничотехнічна характеристика ділянок на яких 

велися шахтні натурні спостереження  

 

Для вирішення поставлених в роботі задач були використані шахтні натурні 

спостереження, які є одним з основних методів дослідження в гірничій 

геомеханіці. Метою досліджень було встановлення динаміки деформаційних 

процесів навколо виробки і фізичного стану порід підошви. 

Шахтні дослідження включали: інструментальні спостереження за зсувами 

порід на вимірювальних станціях [108, 109, 110], візуальні спостереження за 

станом виробок [109, 110], фотофіксацію проявів гірського тиску [109, 110]. 

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 

виробках 13 східної лави пл.с11 (3 ділянка) (Додаток А, Б) ДП «Шахта 

ім. Н.С. Сургая» у 2017 році. 

5 західна лава пл. m3 ш. Щегловська – Глибока відпрацьовувалась за 

суцільною системою розробки (рис. 2.1). Штреки проводились за лавою. Виробку 

було закріплено металевим арковим кріпленням АП–5/18,3 з СВП–33 з 

підставками 1,4 м. Перетин кріплення у світлі 20,9 м2, крок встановлення 

кріплення 4×0,5м +1×0,8 м. Конвеєрна і вентиляційна виробки охоронялись 

смугою з породних блоків. 

Потужність пласта 1,37-1,52 м, кут залягання 7-12 градусів. Безпосередня 

покрівля пласта складалась з глинистого сланцю 3,5-4,0 м, категорія порід Б3-Б2. 

Основна покрівля – верхній шар глинистого сланцю, піщаний сланець і пісковик 

потужністю 28,0-42,0 м. Міцність глинистого сланцю на одноосьовий стиск 
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40 МПа, піщаного сланцю і піщаника 75-95 МПа. В підошві пласта залягав 

піщаний сланець потужністю 0,8 м, з міцністю на одноосьовий стиск 20-30 МПа. 

Нижче якого був розташований піщаний сланець міцністю 60-75 МПа. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта m3 шахти 

«Щегловська–Глибока» 

 

12-а західна лава пл. с18 ДП ш/у «Південнодонбаське №1» 

відпрацьовувалась по падінню пласта за комбінованою системою розробки, 

конвеєрний хідник 12-ї західної лави використовувався повторно, конвеєрний 

хідник 11-ї західної лави проводився за лавою (рис. 2.2). 

Конвеєрний хідник 12-ї західної лави пл. с18 був закріплений металевим 

арковим кріпленням КМП А3/11,2 з СВП–27. Перетин кріплення у світлі 11,2 м2, 

крок встановлення кріплення змінювався з 0,8 до 0,5м. Виробка додатково 

підсилювалась анкерним кріпленням. Анкери встановлювались здвоєними через 

опорні планки під рами кріплення, по 2 анкери поперечному перетині. Виробка 

охоронялась смугою з пошарово встановлених пакетів СЦМС, що 

споруджувались по принципу цегляної кладки. 
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Рисунок 2.2 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта с18 ДП ш/у 

«Південнодонбаське №1» 

 

Вугільний пласт простої і складної двох пачкової будови з розщепленням в 

нижній частині пласта. Потужність верхньої пачки пласта 0,60-0,80 м, середня 

потужність пласта 0,75 м, нижньої 0,30-0,40 м, потужність породного прошарку 

від 0 до 1 і більше м. Залягання пласта полого-хвилясте, кут падіння 6-8 °. 

У безпосередній покрівлі пласта залягає в основному алевроліт сірий, слабо 

слюдистий з горизонтальною шаруватістю. Алевроліт тріщинуватий Б3. Сухий. 

Потужність шару 2,5-5,0 м. Коефіцієнт міцності за шкалою М.М. Протодьяконова 

3,0. Основна покрівля – піщаник сірий, кварцовий тонкозернистий. На початку 

шару щільний, під кінець шару переходить в шаруватий обвуглений детритом. 

Контакт чіткий. За літологічними властивостями А2. У безпосередній підошві 

пласта на локальних ділянках залягає піщаник темно-сірий в верхній частині 
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«кучерявчик» потужністю 0,7, міцністю за шкалою М.М. Протодьяконова 3 - 4. 

На більшій частині ділянки піщаник заміщений алевролітом, в якому верхня 

частина шару потужністю до 0,35 м яка здатна розмокати. Схильний до підняття – 

П2.  

13-а східна лава пл.с11 ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» відпрацьовувалась за 

простяганням пласта за суцільною системою розробки з проведенням виробок 

вприсічку. Конвеєрна виробка 13-ї східної лави проводилася за лавою (рис. 2.3). 

Конвеєрну і вентиляційну виробки 13-ої східної лави пл. с11 було закріплено 

металевим арковим кріпленням КМП-А3/15,5 з СВП–27. Перетин кріплення у 

світлі 15,5 м2, крок встановлення кріплення змінювався 0,5 м. Виробки 

охоронялись накатними кострами і двома рядами органного кріплення. 

 

 

Рисунок 2.3 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта с11 ДП 

«Шахта ім. Н.С. Сургая» 

 

Вугільний пласт простої і складної двох і трьох пачкової будови. 

Потужність верхньої пачки пласта 0,74 – 0,83 м, середньої – 0,25-0,27 м, нижньої 

– 0,39-0,66 м. Потужність породного прошарку від 0 до 0,20 м. Залягання пласта 

полого-хвилясте, кут падіння 9-10 °. 
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У безпосередній покрівлі пласта залягає в основному алевроліт і аргіліт, 

слабо слюдистий з горизонтальною шаруватістю. Алевроліт тріщинуватий Б3. 

Виділення води з покрівлі до 0,5 м3/год. Коефіцієнт міцності за шкалою 

М.М. Протодьяконова 1-4. Основна покрівля – піщаник. За літологічними 

властивостями А2. У безпосередній підошві пласта залягає алевроліт, міцністю за 

шкалою М.М. Протодьяконова 3-4, П3. Виділення води з підошви до 0,5 м3/год. 

 

2.2 Методика проведення шахтних натурних спостережень і експериментів 

 

Проведення вимірів вели на спеціальних замірних пунктах, що 

споруджувалися в виробках [108]. Кожен вимір повторювали тричі, результати 

заносили в журнал спостережень. Для розрахунків і аналізу приймали середнє 

значення. 

В умовах конвеєрного штреку 5 західної лави для проведення досліджень 

було виділено контрольну ділянку довжиною 50 м (42 ПК (пікет) + 5 м – 47ПК 

+5 м), на якій з шагом 10 м було встановлено 5 замірних станцій (рис. 2.1). Кожна 

станція складалась з 4 реперів, встановлених в покрівлю (репер 1), підошву (репер 

2) і боки (репери 3, 4) штреку (рис. 2.4). Три репери уявляли собою відрізок 

металевого прута з арматурної сталі діаметром 0,032 м і довжиною 0,5 м. 

Кріплення 1, 2, 3 реперів відбувалось шляхом їх розклинювання в шпурі за 

допомогою дерев’яної вставки. Репер №4, встановлений з боку охоронної смуги, 

уявляв собою відмітку на рамі кріплення. Спостереження на станціях 

проводились на протязі трьох місяців. За цей період лава відійшла від першої 

замірної станції на відстань 172 м. 
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а) 

 

б) 

1, 2, 3, 4 – реперні крапки 

Рисунок 2.4 – Схема (а) і загальний вигляд (б) вимірної станцій 

 

В умовах конвеєрного хідника 12-й західной лави пл. с18 було виділено 

контрольну ділянку довжиною 30 м (52 ПК+ 6 м – 53ПК +16 м), на якій з шагом 

10 м було встановлено 4 замірні станції. Кожна станція складалась з 4 реперів, 

встановлених в покрівлю (репер 1), підошву (репер 2) і боки (репери 3, 4) штреку. 

Репери уявляли собою маркери на рамі кріплення, у вигляді пропилу на рамі в 
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який було завальцовано відрізок сталевої проволоки. Спостереження на станціях 

проводились на протязі трьох місяців. 

Аналогічні 4 контурні станції були встановлені в вентиляційній (69 ПК– 

70ПК+2 м) і конвеєрній (72 ПК+ 2 м – 73ПК) виробках 13-ої східної лави пл. с11 

ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» на ділянках довжиною 18 м. 

На кожній контурній станції проводили вимірювання за допомогою рулетки 

ВНДМІ (похибка вимірювання 0,5 мм), спочатку між реперами в покрівлі і 

підошві виробки (1-2). Після цього між бічними реперами натягували гумову 

нитку, а до реперу, розташованому в покрівлі, підвішували висок. По ньому 

проміряли відстань від покрівельного репера 1 до нитки. Потім вимірювали 

відстань між бічними реперами (3-4) і між бічним репером з боку падіння 3 і 

виском. Вертикальні зсуви підошви розраховували за різницею відстаней від 

репера в підошві 2 і нейтральною горизонтальною віссю. Перед початком вимірів 

і після їх закінчення проводилось нівелювання опорних реперів, що дозволило 

отримати абсолютні відмітки останніх. 

Кожний раз при веденні вимірів проводилась фотофіксація стану виробок за 

допомогою цифрової камери. Дозвіл МакНДІ на використання камери в 

підземних виробках наведено в додатку В. 

Окрім того по всій довжині виробок, в яких велися дослідження, було 

проведено виміри висоти експрес методом, що дозволило отримати і 

проаналізувати загальний характер конвергенції. 

 

2.3 Результати досліджень 

 

Дослідження дозволили зробити висновок, що процес зрушень в гірничих 

виробках, що підтримуються в зоні впливу очисних робіт, характеризується двома 

періодами – інтенсивним і стабільним. Перший характеризується значними 

проявами гірського тиску і триває понад 50-60 діб. Ця тенденція характерна як 

для виробок, що підтримуються перед лавою, так і позаду останньої. 
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Динаміку деформування конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 шахти 

«Щегловська–Глибока», що побудована по результатам вимірів експрес методом, 

та характерні ескізи стану виробки наведено на рис. 2.5.  

 

а) 

 

б)            в) 

Рисунок 2.5 – Висота конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 за лавою 

(а), ескізи стану конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 12 м за лавою (б) і 

150 м за лавою (в) 

 

Вертикальні деформації підошви виробки по першим трьом замірним 

станціям в цій виробці наведено на рис. 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Підняття підошви конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 

ш. Щегловська – Глибока (2011 р.) 

 

Середнє значення підняття підошви складає 700 мм, з них в перші два 

місяці було реалізовано 72%. Очевидно, що такі деформації не можуть мати місце 

при пружному або пластичному характері деформування, вони можуть бути 

реалізовані лише при руйнуванні порід в підошві. Структурно-неоднорідна 

будова порід підошви підтверджується при веденні підривки порід (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Переріз порід підошви при підривці в конвеєрному штреці 5 

західної лави пл. m3 ш. Щегловська – Глибока (170 м за лавою) 
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В виїмкових виробках, що підтримуються перед лавою, період інтенсивних 

зрушень корелює з часом потрапляння виробки в зону опорного тиску. Для умов 

конвеєрного хідника 12-ї західної лави пл. с18 загальну характеристику 

деформацій можна відстежити, аналізуючи профіль висоти виробки (рис. 2.8 а). 

Інтенсифікація конвергенції спостерігається на ділянці 80-60 м перед вибоєм. 

Судячи з ескізів поперечного перетину виробки (рис. 2.8 б, в), і загальної 

динаміки деформацій вертикальна конвергенція становить більше 1,0 м, при 

цьому підняття підошви є превалюючим.  

 

а) 

 
б)      в) 

Рисунок 2.8 – Висота конвеєрного хідника 12-ї західної лави пл. с18 перед 

лавою (а) і ескізи стану виробки за 229 м до лави (б) і за  20 м до лави (в) 
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Динаміка підняття підошви в зоні інтенсивних зрушень, встановлена по 

вимірним станціям, наведена на рис. 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Вертикальні зрушення підошви конвеєрного хідника 12-ї 

західної лави пл. с18 по замірним станціям (65 – 14 м від лави) 

 

Підняття підошви на ділянці хідника 65-14 м перед лавою становить 

близько 130 мм. Тобто лише в цей період зона зруйнованих порід виросла не 

менше ніж на 1,3 м, а судячі з сумарної величини підняття підошви за весь період 

існування виробки, розмір цієї зони під час знаходження вироки в створі з лавою 

перевищує 7,0м. Аналізуючи динаміку підняття, можна зробити висновок, що 

швидкість підняття підошви на контрольній ділянці в середньому складає 2,9-

3,1 мм/ добу. При цьому очевидно, що породи навколо виробки вже зруйновані, 

ще до потрапляння в зону інтенсивних деформацій. Підошва в вибої підривки, за 

229 м до підходу лави, вже представлена дрібно-блочним середовищем (рис. 2.10, 

місце підривки відповідає ескізу на рис. 2.8 б). В зоні інтенсивних деформацій 

перед лавою зона зруйнованих порід розвивається вглиб масиву пропорційно 

деформуванням контуру виробки, а в межах зони породи додатково 

розшаровуються і руйнуються.  
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Породи підошви мають вищу тріщинуватість над породами боків і покрівлі, 

навіть в місцях з низьким водопритоком. 

   

 

Рисунок 2.10 – Перерізи порід підошви при підривці в конвеєрному хіднику 

12 західної лави пл. c18 ДП ш/у «Південнодонбаське №1» 

 

Для умов підготовчих виробок 13-ї східної лави пл. с11 характеристику 

деформацій за профілями виробки (рис. 2.11) відстежити важко, оскільки в цих 

виробках, що мають довжину більше 1,5 км і підтримуються за лавою більше 

п’яти років постійно ведуться роботи з підривки порід і перекріплення.  

Окрім того конвеєрна виробка проводиться за лавою за допомогою 

відбійних молотків. Таке проведення має специфічні ознаки. Механізоване 

навантаження та приборка породи відсутні, а транспорт гірничої маси з очисного 

вибою ведеться безперервно скребковим конвеєром, тому в прохідницькому вибої 

до моменту спорудження стрічкового конвеєру на підошві знаходиться 

неприбрана порода. Ця ділянка має довжину 20-35 м від прохідницького вибою. 

Аналізувати динаміку деформування таких виробок має сенс лише в 

діапазоні від проведення до моменту першої підривки. Кожна підривка приводить 

до інтенсифікації зрушень і має нелінійний характер, тому аналізувати 

деформації, отримані шляхом простого додавання до конвергенції глибини 

підривок є некоректним і помилковим. 



 58

Однак з наведених профілів виробок очевидно, що вертикальна 

конвергенція в них вже за 170 м за лавою перевищує 1,0 м, що свідчить про 

інтенсивне руйнування порід приконтурної зони. 
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Рисунок 2.11 – Профілі конвеєрної (а) і вентиляційної (б) виробок 13 східної  

лави пл. с11 

 

Аналіз графіків підняття підошви, що реалізовані в період від проведення 

виробки до першої підривки (рис. 2.12), побудованих по результатам вимірів на 
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замірних станціях, дозволяє констатувати, що також характерними є два періоди – 

інтенсивних деформацій (швидкість підняття підошви 2,8-3,6 мм/добу) і 

стабільний період (швидкість підняття підошви 1,14-1,83 мм/добу). Абсолютне 

підняття в вентиляційній виробці сягає 450 мм на відстані 165 м позаду лави. 

Абсолютне підняття в конвеєрній виробці сягає 277 мм на відстані 108 м позаду 

лави. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.12 – Підняття підошви вентиляційної (а) і конвеєрної (б) виробок 

13 східної лави пл. с11 

 

Породи підошви в вибої підривки мають виражений дискретний стан. 

Лінійний розмір породних окремостей, що підлягають підривці знаходиться в 

діапазоні 0,15-0,4 м. 
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Близько 80-85% підняття реалізуються в період інтенсивних деформацій. 

Абсолютна величина деформацій залежить від швидкості посування лави. 

       

а)       б) 

Рисунок 2.13 – Перерізи порід підошви при підривці вентиляційної (а) і 

конвеєрної (б) виробок 13 східної лави пл. с11 

 

Наведені результати натурних досліджень є характерними для гірничих 

виробок вугільних шахт України. Відомо, що в таких умовах навколо виробок 

формується зона не пружних деформацій, зростання якої призводить до 

інтенсифікації деформацій контуру виробки. Згідно з дослідженнями проф. 

Черняка [111] утворення зон не пружних деформацій і зон руйнування радіусом 5-

6 м і коефіцієнта розпушення порід 1,06-1,1 призводять до деформування контуру 

виробки більш ніж 500 мм. При коефіцієнті розпушення порід при руйнуванні 1,1 

зона руйнування в підошві має розміри понад 7 м. Звісно, що розмір породних 

блоків в цій зоні збільшується від контуру виробки вглиб масиву і тому вся зона 

не є дискретним середовищем. При цьому приконтурна частина підошви має 

максимальну ступінь руйнування і породи в цій області деформуються за 

механізмом наближеним до сипучих середовищ або пластичної течії, в залежності 

від наявності вологи.  
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Ще одним характерним видом деформацій є вдавлення ніжок кріплення в 

підошву. Відокремити долю вдавлення ніжок від загальних деформацій підошви 

можна відстеживши опускання рами відносно нейтральної осі по бічним реперам 

(рис. 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Графіки зміни відстані між нейтральною віссю і ніжкою 

кріплення по замірним станціям А1-А5 конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 

ш. Щегловська – Глибока (2011 р.) 

 
Аналізуючи графіки, наведені на рисунку 2.14, можна прийти до висновку, 

що вдавлення ніжок кріплення в середньому становлять 100-120 мм, що видно по 

негативним значенням деформацій. Наступні позитивні деформації, на наш 

погляд, пов’язані з переміщенням ніжок кріплення у вузлах піддатливості. Проте 

співвідносячи результати з динамікою загального підняття підошви (рис. 2.6) 

бачимо, що на ділянці 20-30 м вдавлювання становить близько 30%.  

Фізичний стан порід підошви може бути характеризований коефіцієнтом 

розпушення, або тріщинуватістю. Однозначно, ці кількісні показники можливо 

отримати лише по результатам переміщення глибинних реперів встановлених в 

межах зони не пружних деформацій. Такі роботи в підошві виробок вкрай 

трудомісткі, стан станцій порушується веденням допоміжних робіт і процесів 

доставки. Але висновки про ступінь порушеності масиву можна зробити на основі 



 62

аналізу вибоїв підривки. Окрім наведених вище результатів спостережень на 

замірних станціях фізичний стан порід підошви було досліджено при 

обслідуванні гірничих виробок шахт Міністерства енергетики і вугільної 

промисловості України. Відповідні фото перерізів підошви при веденні 

ремонтних робіт з присічкою на різну потужність, наведені на рис. 2.15-2.16. 

 

  

а)       б) 

  

в)       г) 
 

Рисунок 2.15 – Перерізи порід підошви при веденні підривок 

а) конвеєрний штрек 3 східної лави пл. m3 ш. Щегловська – Глибока (2011 р.); 

б) конвеєрний штрек 7 південної лави пл. m5
1в ш. «Добропільська» (2010 р.); 

в) вентиляційний штрек 26 східної лави пл. m3 ш. Трудівська (2013 р.); 

г) 8 західний вентиляційний штрек пл. m3 ш. ім. Є.Т. Абакумова (2014 р.) 
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а)       б) 

  

в)       г) 

Рисунок 2.16 – Перерізи порід підошви при веденні підривок 

а) 10 збійка конвеєрного і грузового уклона пл. k8 ш. ім. Димитрова (2015 р.); 

б) вентиляційний штрек пл. l3 ш. Білозерська (2016 р.); 

в) дрен. штрек на пл. c18 ДП ш/у «Південнодонбаське №1» (2017 р.); 

г) конвеєрний хідник 11 західної лави пл. c18 ДП ш/у «Південнодонбаське №1» 

(2017 р.) 

 

Дискретний стан порід підошви виробок є характерним для більшості умов 

ведення гірничих робіт при видобутку вугільних пластів довгими вибоями в світі. 

Для прикладу на рис. 2.17 наведено фото перерізів підошви при веденні підривки 

породопіддирною машиною на KWK «Budryk» в Польщі. 
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а)       б) 

Рисунок 2.17 – Перерізи порід підошви при веденні підривки 

а), б) конвеєрний штрек лави В-10 пл. 401 JSW S.A. KWK «Budryk», Польща 

(2016 р), на відстані 30 м перед лавою і 5 м після проходу лави відповідно [112] 

 

Аналіз світлин (рис. 2.15-2.17) ще раз свідчить, що породи підошви в межах 

підривки мають дрібно блочну структуру. Це дозволяє в першому приближенні 

уявляти породний масив в підошві виробки, принаймні на глибину, що дорівнює 

половині глибини зони руйнування, як дискретний або блочно-дискретний масив 

відносно ширини штреку. 

Отримані результати добре узгоджуються з дослідженнями процесу 

здимання підошви, отриманими в інших вугільних басейнах світу [113-118], де 

проблема стійкості підошви є також актуальною. 

 

2.4 Висновки по розділу 

 

1. Процес зрушень в гірничих виробках, що 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. В цей період 

реалізується близько 80-85% загальних деформацій підошви. Ця тенденція 

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

останньої. В виїмкових виробках, що підтримуються перед лавою, період 



 65

інтенсивних зрушень корелює з часом потрапляння виробки в зону опорного 

тиску. 

2. В умовах проведених досліджень підняття підошви в виробках, що 

проводилися за лавою в період інтенсивних деформацій розвивалися зі швидкістю 

2,8-3,6 мм/добу, (підняття підошви конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 ш. 

Щегловська – Глибока 604 мм, в вентиляційній і конвеєрній виробках 13 східної 

лави пл. с11 370 мм і 250 мм відповідно), а в стабільний період зі швидкістю 0,9-

1,83 мм/добу. Для умов виробки, що підтримувалась перед лавою інтенсифікація 

конвергенції спостерігалась на ділянці 80-60 м перед вибоєм. Швидкість підняття 

підошви в період інтенсивних деформацій складає 2,9-3,1 мм/ добу, а підняття 

підошви на ділянці 65-14 м перед лавою становить близько 130 мм. Тобто лише 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 в створі з лавою перевищує 7,0м. 

3. Підняття підошви на 500 і більше мм є наслідком руйнування порід, і 

незалежно від системи розробки сигналізує про розвиток зони не пружних 

деформацій вглиб масиву на величину, що визначається коефіцієнтом розпушення 

при руйнуванні. Деформації, що спостерігались на контрольних ділянках в 

виробках не можуть мати місце при пружному або пластичному характері 

деформування, вони можуть бути реалізовані лише при руйнуванні порід в 

підошві. Це підтверджується світлинами перерізів підривки підошви, з яких 

видно, що породи підошви мають блочну структуру з розміром блоків від 

декількох сантиметрів до декількох дециметрів. 

4. Аналіз отриманих замірів і теоретичних уявлень про розвиток деформацій 

підошви, свідчить, 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. 

При цьому приконтурний шар 100-120 мм при переході до стабільного періоду 

деформування є дрібнофракційним.  
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РОЗДІЛ 3  

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДНЯТТЯ ПОРІД ПІДОШВИ ПРИ 

ПОВТОРНОМУ ПОРУШЕННІ РІВНОВАЖНОГО СТАНУ МАСИВУ 

 

3.1 Постановка завдання і вибір методу моделювання 

 

Завданням лабораторних досліджень, яке витікає з розділу 1, є вивчення 

механізму деформування порід підошви виробки при повторному порушенні їх 

рівноважного стану, з метою встановлення закономірностей деформування і 

консолідації порід в межах ЗЗП, і розробки способів управління вектором їх 

переміщень. В розділі 2 доведено, що на початковий момент досліджень масив 

порід навколо виробки в першому наближенні може бути представлений 

неоднорідним блочно-дискретним середовищем, яке знаходиться в стані 

умовної рівноваги. Порушення цього стану в результаті ведення очисних робіт, 

підробки, надробки і т.п. призводить до підвищення механічних напружень в 

масиві на фронті зони зруйнованих порід, що викликає руйнування порід на 

фронті і активізацію деформаційних процесів усередині ЗЗП. Наслідком є 

зміщення порід в порожнину виробки. 

Таким чином, з урахуванням припущення, що породи, які вміщують 

виробку можуть бути представлені дискретним середовищем, поставлена 

задача вирішувалася поетапно. 

На першому етапі, з метою визначення закономірностей зміни тиску на 

ділянці «фронт ЗЗП – підошва виробки» в залежності від розміру ЗЗП, були 

проведені дослідження механізму передачі навантаження через дискретне 

середовище. На другому етапі визначалася якісна картина розвитку зсувів в 

підошві виробки при відсутності, будь-яких заходів і після проведення заходів 

по формуванню в підошві виробки локально укріплених (консолідованих) зон. 

На третьому етапі, визначалася форма і параметри укріпленої (консолідованої) 

зони, які дозволяють найбільш ефективно управляти вектором переміщення 

порід для мінімізації зсувів підошви виробки. На четвертому етапі 
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досліджувався вплив схеми укріплення на ущільнення приконтурних порід і 

підняття підошви. 

Висока складність проведення досліджень і отримання точних 

аналітичних залежностей розрахунковими методами, при необхідності 

врахування великої кількості різнорідних чинників, привела до того, що в 

гірській геомеханіці одним з основних методів досліджень є фізичне 

моделювання. При цьому основним завданням моделювання є дослідження 

якісної картини досліджуваного процесу, аналіз і врахування впливу різних 

чинників при інших рівних умовах. 

Найбільшого поширення набули такі методи фізичного моделювання: 

метод еквівалентних матеріалів, метод структурних моделей, поляризаційно-

оптичний метод, метод центробіжного моделювання, метод електроаналогій. 

Виходячи зі специфіки поставленого вище завдання, найбільш коректним 

для його вирішення є метод структурних моделей [119]. Він має наступні 

переваги: 

- дозволяє досліджувати моделі великого масштабу; 

- не потребує дорогої і громіздкої апаратури; 

- не вимагає великих тимчасових і матеріальних витрат; 

- дозволяє вивчати деформації, окремих блоків і фрагментів гірських 

порід. 

Метод структурних моделей [119] використовується для визначення 

елементів механізму досліджуваних процесів в тих випадках, коли товща порід, 

що оточують виробку, являє собою ясно виражене дискретне середовище, 

складене з системи окремих блоків. 

Умови стійкості порід у виробках, а також характер їх взаємодії з 

кріпленням в значній мірі визначаються режимом і схемою переміщення систем 

структурних блоків. У багатьох випадках зазначені переміщення не 

супроводжуються деформаціями або руйнуваннями окремих блоків, а 

виражаються у вигляді різних поворотів і ковзань суміжних блоків один щодо 

одного. При цьому механічні властивості досліджуваної системи і її 
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структурних елементів можуть дещо відрізнятися від показників, що 

визначаються теорією подібності [120].  

Однак моделювання на структурних моделях виконується з дотриманням 

певних критеріїв подібності і дозволяє в першому наближенні досліджувати 

процеси, що відбуваються навколо виробки в межах зони зруйнованих порід. 

Таким чином, для отримання якісних результатів, їх аналізу та порівняння 

обраний метод цілком підходить. 

 

3.2 Дослідження закономірностей передачі механічного навантаження 

через дискретне середовище 

 

Існуючі гіпотези підняття підошви виробок, наведені в розділі 1, 

пропонують моделі з запружним деформуванням порід. При цьому більшість з 

них не враховують процеси всередині зони, розташованої між фронтом 

переходу порід в стадію запружного деформування і контуром підошви 

виробки. Хоча, по суті, при утворенні навколо виробки зони зруйнованих порід, 

з певного моменту, деформаційно-компресійні характеристики цієї області 

істотно впливають на величину зрушень контуру, оскільки через неї 

передається тиск від фронту руйнування на контур виробки. Очевидно, що 

встановлення закономірностей деформування порід в цій зоні і розробка на їх 

основі шляхів управління поведінкою порід є актуальними завданнями, 

рішення яких дозволить забезпечити стійкість підошви. 

Теоретично з ростом розмірів зони руйнування відбувається інтенсивне 

затухання передачі тиску від фронту ЗЗП, і при певному розмірі зони, тиск на 

фронті ЗЗП, викликаний розширенням порід при руйнуванні, і зовсім не 

доходить до контуру виробки. Однак, практика показує, що в виробках з 

радіусом зони непружних деформацій навіть більше 15-20 м продовжуються 

деформації контуру, особливо після порушення рівноважного стану масиву 

[121-123]. 
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Крім того, слід враховувати, що довжина фронту руйнування, а 

відповідно і тиск, віднесений до одиниці контуру виробки, зростає пропорційно 

радіусу зруйнованої зони. 

Ефект зменшення тисків в дискретному середовищі відомий давно. 

Стосовно завдань механіки ґрунтів і гірських порід це питання досить добре 

викладено в науковій літературі [124-127].  

Однак, аналізуючи уявлення про дискретне середовище і закономірності 

його деформування під навантаженням, можна зробити висновок, що 

вказаними вище авторами отримані аналітичні рішення, що описують його 

поведінку в основному в умовах «вільного» деформування. У той час, як в 

нашому випадку дискретне середовище перебуває в умовах обмежених 

переміщень в двох взаємно перпендикулярних напрямках. Тому для визначення 

закономірностей зміни тиску на ділянці «фронт ЗЗП – підошва виробки» в 

залежності від розміру ЗЗП, були проведені лабораторні дослідження [128]. 

Для моделювання був використаний стенд (рис. 3.1), що представляв 

собою металеву зварну раму з швелера з розмірами 70х70х6,5 см (1) з задньої 

глухої стінкою і передньою стінкою з оргскла.  

 

1 – рама; 2 – камера №1; 3 – камера №2; 4 – дискретні елементи 

Рисунок 3.1 – Принципова схема моделі першого етапу моделювання 

 

З одного боку моделі, по контуру, була встановлена камера №1 (2), 

призначена для контролю навантаження моделі. За допомогою її імітувався 
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тиск, що виникає на фронті зони руйнування. По контуру моделі з 

протилежного боку розташовувалася камера №2 (3) – призначена для 

визначення тисків переданих через дискретне середовище, вона імітувала 

контур підошви виробки. В якості дискретних елементів (4) використовувалися 

пластикові пустотілі кулі діаметром d = 4 см (1 серія експериментів) і керамзит 

dср = 2,5 см (рис. 3.2) (2 серія експериментів) [128, 129]. 

 

 

а)     б)        в) 

Рисунок 3.2 – Загальний вигляд моделі при відстані між камерами №1 і 

№2: а) 50 см, б) 37,5 см, в) 25 см 

 

Перед експериментом дискретні елементи розміщувалися в модель. Після 

цього тиск в камері №1 (2) покроково підвищувався, на кожному кроці 

проводилася фіксація тиску в камері №2 (3). Після досягнення граничного 

тиску в камері №1, проводилося покрокове розвантаження моделі, з фіксацією 

показників обох шкал. Було проведено кілька серій дослідів, які відрізнялися 

між собою відстанню між камерами, а також дискретним матеріалом. Таким 

чином, була отримана картина передачі тиску через дискретне середовище 

(рис. 3.3). 

Характер зниження коефіцієнта передачі навантаження через дискретний 

матеріал при збільшенні відстані між камерами можна оцінити за графіками на 

рис. 3.4.  
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Рисунок 3.3 – Графіки передачі тиску через дискретне середовище 

(пластикові кулі) при відстані між камерами:  

1 – 25 см (6d); 2 – 37,5 см (9d); 3 – 50 см (12d) 
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а)       б) 

а) пластикові кулі; б) керамзит 

Рисунок 3.4 – Графіки залежності коефіцієнта передачі тиску через 

дискретний матеріал пk , від відстані між камерами  

 

При збільшенні розміру дискретної області, і відповідно відстані між 

камерами 2 та 3 (рис. 3.1) коефіцієнт передачі тиску пk  знижується. При цьому 

характер зміни коефіцієнта передачі тиску для пластикових куль і для 

керамзиту схожий. Описати криву зміни коефіцієнта передачі тиску можна 

ступеневою функцією, але для отримання точних залежностей кількість 

вихідних даних недостатня, проте таке завдання і не ставилось. 
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Слід зазначити, що в залежності від абсолютної величини тиску 

коефіцієнт передачі тиску пk  різний. Чим вище абсолютне значення, тим вище 

коефіцієнт передачі тиску, що пояснюється ущільненням середовища і 

переміщення його більш однорідним масивом. Крім того, спостерігається 

зменшення впливу величини абсолютного тиску у міру збільшення розміру 

дискретної області, так для пластикових куль при відстані 25 см розкид 

показань коефіцієнта передачі тиску склав 0,7-0,45, тобто 0,25 одиниць або 43% 

від середнього, а при розмірі 50 см – 0,38-0,32, тобто 6 одиниць або 17% від 

середнього. Аналогічна картина і для моделі з керамзитом, при розмірі 

дискретної області 25 см, розкид становить 36% а при 50 см – 2,3%. Природно 

для моделі з керамзитом коефіцієнт передачі тиску менше, що пояснюється 

наявністю поверхневих контактів, більш істотним тертям і різною формою 

елементів, хоч і однієї фракції. 

Навіть при значних розмірах дискретної області коефіцієнт передачі 

тиску наближується не до нуля, а до якоїсь константи (в проведених дослідах 

для куль 0,3, а для керамзиту 0,11) [130]. Тому резерв підвищення стійкості 

підошви виробки полягає в управлінні режимом деформування порід 

зруйнованої області. 

Очевидно, що в реальних умовах коефіцієнти передачі тиску будуть ще 

менші, тому що при лабораторному моделюванні навіть з керамзитом 

дискретне середовище ідеалізоване. Коефіцієнт тертя порід, кількість і 

орієнтування площин контактів в кожному конкретному випадку буде 

відрізнятися, і залежати від літотипа порід і ступеня їх подрібнення, але основні 

отримані залежності э характерними.  

 
3.3. Дослідження закономірностей деформування зруйнованих порід 

навколо виробки 

 
Для проведення другого етапу моделювання був виготовлений плоский 

стенд, який представляв собою зварну металеву рамну конструкцію розмірами 

50050020 мм (рис. 3.5), з лицьової стінкою зі скла [131]. Всередину стенду 
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поміщали дерев'яні бруски довжиною 1-4 см, які імітували породні блоки. 

Масштаб моделювання 1:50. Для контрастного сприйняття бруски фарбували 

різним кольором. У досліджуваній області на бруски наклеювали відрізки 

паперу, які були реперними крапками. При моделюванні використовували 

геометричний критерій подібності і подібність механічних характеристик 

матеріалу [119, 120]. 

 

 

Рисунок 3.5 – Загальний вигляд структурної моделі 2 етапа моделювання 

 

Для імітування гірничої виробки в моделі залишали порожнину 

відповідної форми. В експериментах частина моделей була без кріплення, в 

цьому випадку всередині порожнини поміщали поролон, для підтримки форми 

виробки і відстеження динаміки переміщень, а частина моделей – з кріпленням. 

Кріплення імітували відрізками латунної фольги шириною 10 мм. Арочне 

кріплення складалась з трьох елементів – верхняка і двох ніжок, з'єднаних 

внахлест за допомогою смужки алюмінієвої фольги шириною 6 мм і смужки 

ізоляційної стрічки такої ж ширини. 

Експерименти проводили на моделях, наведених на рис. 3.6. 

 



 74

 

а) модель без кріплення з неукріпленою підошвою; б) модель з арочним 

кріпленням з неукріпленою підошвою; в) модель з кріпленням, зі зміцненням 

підошви анкерами (форма укріпленої зони – прямокутний паралелепіпед з 

підставою паралельною підошві виробки); г), д) моделі з кріпленням, з 

локальним зміцненням підошви у вигляді прямої трикутної призми з вершиною 

трикутника її заснування зверненої від підошви і до підошві виробки, 

відповідно 

Рисунок 3.6 – Структурні моделі 2 етапи моделювання 

 

Порушення рівноважного стану, що супроводжується підвищенням 

напружень на контурі ЗЗП, моделювали шляхом створення тиску на торцях 

моделі. Для цього по бічних торцях були розташовані дві гумові камери, 

заповнені водою, що дозволяло забезпечити рівномірний бічний тиск на всі 

блоки, а зверху моделі – дерев'яний брус. Для навантаження моделі в 

конструкції рами стенду передбачені три гвинта – один зверху і два з боків. 

Вільний хід кожного гвинта 7 см. Між камерою і гвинтом з кожного торця 

також було встановлено по дерев'яного брусу, розташованому в направляючих 
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швелера рами. Обертання бічних гвинтів призводило до переміщення бруса 

всередину моделі, що викликало стиснення води в камері. Тиск води викликав 

рівномірне навантаження моделі з боків. Обертання вертикального гвинта 

призводило до зростання тиску з боку покрівлі. Під дією зростаючого тиску 

блоки порід зміщувалися в напрямку порожнини виробки. На кожному кроці 

навантаження всі гвинти обертали на один оборот. Після кожного кроку 

навантаження робили фотофіксацію зсувів реперів за допомогою камери 

встановленої на штативі. Отримані фотографії коректували, після чого за 

допомогою програми Компас-3D фіксували зміну зсувів реперів.  

Характер деформування порід покрівлі і підошви при повторному 

порушенні рівноважного стану без проведення заходів можна відстежити по 

деформаціям моделей з неукріпленою підошвою (рис. 3.7). 

 

 

а)                                                             б) 

а) модель без кріплення; б) модель з арочним кріпленням 

Рисунок 3.7 – Деформування моделей 2 етапу без заходів по зменшенню 

підняття підошви 
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Аналіз результатів показує, що незалежно від наявності кріплення 

зміщення порід підошви та покрівлі мають подібний характер і можуть бути 

описані механізмом близьким до складкоутворення. При цьому, втрата 

перетину в моделі без кріплення викликається не тільки вертикальної 

конвергенцією, а й істотним зрушенням боків виробки, величина яких досягає 

15% від ширини виробки В. Ступінь порушеності і розмір області впливу 

виробки в покрівлі в незакріпленій виробці більше на 25%. У той час як 

глибина зони впливу в підошві виробки для моделі з кріпленням більше на 

20%. Однак в моделі без кріплення складка має більш виражений характер, і 

зміщення підошви більше більш ніж в 2 рази. Так, втрата перетину в моделі без 

кріплення – 46%, а в моделі з кріпленням 21,2%. Площа перетину порід 

підошви видавлених в виробку для моделі без кріплення 11,7% від площі 

перетину, для моделі з кріпленням – 10,2%. Максимальне підняття підошви пU  

для моделі без кріплення 30% від висоти виробки Н, для моделі з кріпленням 

14,6% від Н. Розмір зони впливу в підошві виробки пН  становить для моделі 

без кріплення 0,53Н, а для моделі з кріпленням 0,63Н. Розмір зони впливу в 

покрівлі виробки кН  становить для моделі без кріплення 0,57Н, а для моделі з 

кріпленням 0,45Н. 

Таким чином, основна роль кріплення в досліджуваних моделях 

зводиться до суттєвої мінімізації зсувів покрівлі та боків виробки. У той час як 

розмір зони впливу в підошві виробки без кріплення – більше, що в природних 

умовах може викликати підвищення зсувів за рахунок збільшення порід в 

обсязі. Відмінність результатів досліджень дозволило зробити висновок, що в 

подальших моделях необхідно застосовувати кріплення. 

Характер поетапного деформування порід покрівлі і підошви при 

повторному порушенні рівноважного стану при зміцненні підошви анкерами, з 

установкою їх по нормалі до нашарування можна відстежити по деформаціям 

моделей наведених на рис. 3.8. Форма укріпленої зони – паралелепіпед. 
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а)                                               б)                                            в) 

а), б), в) кроки навантаження 

Рисунок 3.8 – Поетапне деформування моделі, зі зміцненням підошви 

анкерами 

 

Аналіз результатів свідчить, що деформації в покрівлі мають схожий 

характер з моделлю без кріплення підошви. У підошві ж, спостерігаються 

відмінності. На початкових етапах навантаження відбувається підняття порід 

(рис 3.8а), зміщення незначні. На цьому етапі навантаження зміцнення підошви 

за допомогою анкерів показує хороший ефект. У міру збільшення навантаження 

відбувається зародження складки нижче укріпленої області (рис 3.8б). 

Розвиток цієї складки призводить до витискання в порожнину виробки 

всієї укріпленої зони одним блоком (рис 3.8в). Таким чином, ефективність 

способу зміцнення анкерами породної зони у вигляді паралелепіпеда 

визначається глибиною анкерування. 

Порівняння стану виробки на останньому кроці навантаження в моделях 

без заходів по зменшенню підняття підошви і з анкеруванням (рис. 3.9) показує, 

що втрата перетину в моделі з анкерами 33%, тобто більше на 12% ніж у моделі 

без анкерів. Максимальне підняття підошви становить 19% від висоти виробки. 

Розмір області впливу виробки в покрівлі на 56% менше ніж в моделі без 

анкерів. При глибині укріпленої зони, що дорівнює половині ширини виробки 

складка утворюється за укріпленою областю порід і зона впливу досягає 
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глибини що може бути порівняна з висотою виробки. Площа перетину порід 

підошви видавлених в виробку для моделі з анкерним кріпленням на 27% 

більше. 

 

 

а)                                                                 б) 

а) модель з арочним кріпленням без заходів по зменшенню підняття 

підошви; б) модель зі зміцненням підошви анкерами 

Рисунок 3.9 – Деформування моделей 2 етапу на останньому кроці 

навантаження 

 
Таким чином, проведений експеримент показав, що зміцнення порід 

підошви анкерами ефективно тільки на початкових етапах навантаження. 

Надалі має місце видавлювання всій укріпленої оболонки в порожнину виробки 

і розвиток складки за межею укріпленої області. Це цілком узгоджується з 

результатами шахтних спостережень і рекомендацій щодо зміцнення порід 

підошви анкерами. Зокрема не рекомендується кріплення анкерами 

розшарованих і зруйнованих порід. 

Оскільки підвищення ефективності зміцнення підошви за рахунок 

збільшення глибини укріпленої зони (неважливо яким способом) пов'язане з 
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підвищенням матеріальних витрат і організаційної складністю були досліджені 

інші форми укріпленої зони. Характер поетапного деформування моделі при 

зміцненні підошви в формі прямої призми з вершиною трикутника її основи 

зверненою від підошви виробки наведено на рис. 3.10. 

 

 

а)                                              б)                                        в) 

а), б), в) кроки навантаження 

Рисунок 3.10 – Поетапне деформування моделі, з локальним зміцненням 

підошви в формі прямої призми з вершиною трикутника її основи зверненою 

від підошви виробки 

 
На початкових етапах навантаження відбувається відшарування 

укріпленої області та її рівномірне підняття в порожнину виробки (рис. 3.10б). 

У міру збільшення навантаження спостерігається зародження складки, однак 

складка ця орієнтована під кутом близьким до кута бічної грані призми, і 

розвивається в боці виробки (рис. 3.10в). Відбувається розрихлення і зрушення 

порід в боці виробки приблизно на рівні її підошви. Таким чином, змінюється 

вектор переміщень порід. Розвиток складки призводить до витискання в 

порожнину виробки всієї укріпленої зони під кутом (рис. 3.10в). На останньому 

етапі з протилежного боку на рівні підошви виробки також утворюються 

розущільнені області. 
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а)                                                                 б) 

а) модель з арочним кріпленням без заходів по зменшенню підняття 

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

трикутника її основи зверненою від підошви виробки 

Рисунок 3.11 – Деформування моделей 2 етапу на останньому кроці 

навантаження 

 

Порівняння стану виробки на останньому кроці навантаження в моделях 

без заходів по зменшенню підняття підошви і з локальним зміцненням у 

вигляді призми з вершиною трикутника її основи спрямованою від підошви 

виробки (рис. 3.11) показує, що втрата перетину в моделі зі зміцненням 29%. 

Максимальні підняття підошви становлять 11,6% від висоти виробки, що на 

24% менше ніж в моделі без заходів. Розмір області впливу виробки в покрівлі 

на 12% більше ніж в моделі без заходів. При глибині укріпленої зони, що 

дорівнює половині ширини виробки складка утворюється за укріпленої 

областю порід, і зона впливу досягає глибини близько 72% від висоти виробки. 

Площа перетину порід підошви видавлених в виробку для моделі зі зміцненням 

на 7% менше. 
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Характер поетапного деформування моделі при зміцненні підошви в 

формі прямої призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошві 

виробки наведено на рис. 3.12. 

 

 

а)                                          б)                                         в) 

а), б), в) кроки навантаження 

Рисунок 3.12 – Поетапне деформування моделі, з локальним зміцненням 

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

підошві виробки 

 

Аналіз результатів свідчить, що деформації в покрівлі мають схожий 

характер з усіма попередніми моделями. Переміщення порід підошви істотно 

відрізняються. На початкових етапах навантаження відбувається зародження 

складок в підошві виробки безпосередньо в боках від укріпленої області 

(рис. 3.12б). Далі зароджуються складки, в боках виробки на рівні підошви і в 

підошві виробки під кутом близьким до кута бічної грані укріпленої породної 

призми (рис. 3.12б). Відбувається розшарування і зрушення порід в боках 

зміцненої породної області. Спостерігається зміна вектора переміщень порід 

підошви щодо моделі без заходів. Розвиток складок супроводжується їх 

заклинюванням, викликаним формою зміцненої області (рис. 3.12в). 

Втрата перетину в моделі зі зміцненням у вигляді призми з вершиною 

трикутника її основи спрямованою до підошві виробки становить 26%. 
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а) модель з арочним кріпленням без заходів по зменшенню підняття 

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

трикутника її основи зверненою до підошві виробки 

Рисунок 3.13 – Деформування моделей 2 етапу на останньому кроці 

навантаження 

 

Максимальне підняття підошви становить 9,9% від висоти виробки, що на 

32% менше ніж в моделі без заходів. Розмір області впливу виробки в покрівлі 

на 27% більше ніж в моделі без заходів. При глибині укріпленої зони, що 

дорівнює половині ширини виробки складка утворюється в боках від 

укріпленої області порід, зона впливу досягає глибини близько 65% від висоти 

виробки. Площа перетину порід підошви видавлених в виробку для моделі зі 

зміцненням на 54% менше ніж для моделі без заходів. 

 

3.4 Обґрунтування раціональних параметрів локально укріпленої зони, 

для управління вектором переміщення порід підошви 

 
Вище доведено, що зміна форми укріпленої породної області в підошві 

виробки впливає на вектор переміщень і зміщення порід. На третьому етапі 

було поставлено завдання визначення форми і параметрів укріпленої 
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(консолідованої) зони, які дозволяють найбільш ефективно управляти вектором 

переміщення порід для мінімізації зсувів підошви [109]. 

Для проведення моделювання був використаний стенд (рис. 3.14), що 

представляє собою металеву зварну раму, заповнену дискретними елементами 

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

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

друга фіксувала тиск, що передається через дискретну середу, і імітувала 

контур підошви виробки. У центрі моделі розташовувалася камера №3 (4), що 

імітувала гірничу виробку і дозволяла фіксувати тиск на її контурі (рис. 3.15). 

Як дискретні елементи (5) використовувалися пластикові пустотілі кульки і 

керамзит. При цьому пустотілі кулі були класичним прикладом дискретної 

середовища [132], а керамзит, володіючи вагою і тертям, характеризував 

властивості масиву більш наближені до натури. 

 
1 – рама; 2 – камера №1; 3 – камера №2; 4 – камера №3; 5 – дискретні 

елементи; 6 – зміцнена область 

Рисунок 3.14 – Принципова схема моделі 3 етапа моделювання 
 
Щоб не змінювати вагу зміцненої області її обмежували відрізками 

товстого картону (6), який по суті виконував функцію консолідування 

елементів. Завдання вирішувалася в плоскій постановці. При моделюванні 

дотримувалися геометричної подібністі. Масштаб моделювання 1:30. 
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Рисунок 3.15 – Загальний вигляд моделі 3 етапа моделювання 

 
Після заповнення моделі дискретними елементами тиск в камері №1 (2) 

покроково підвищувався, на кожному кроці проводилася фіксація тиску в 

камерах №2 (3) і №3 (4). Після досягнення граничного тиску в камері №1, 

проводилося покрокове розвантаження моделі, з фіксацією показань обох шкал. 

Було проведено кілька серій дослідів, які відрізнялися між собою формою і 

розмірами сконсолідованої області, а також дискретним матеріалом. Схеми 

моделей третього етапу моделювання наведені на рис. 3.16. Модель 1 була 

базовою – без заходів по консолідації порід. 

 

 

а, б, в, г, д, е, ж, з, відповідно моделі №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Рисунок 3.16 – Схеми моделей з консолідацією порід підошви 
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Після кожного кроку навантаження робили фотофіксацію зсувів реперів 

за допомогою цифрової камери встановленої на штативі. Графіки передачі 

тиску через дискретний матеріал при навантаженні і розвантаженні для моделі 

без заходів (схема 1) і зі створенням укріпленої (консолідованої) зони у вигляді 

прямої призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошві виробки 

(схема 5) наведені на рис. 3.17. 
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1 – модель без заходів (схема 1, пластикові пустотілі кулі); 2 – модель зі 

створенням консолідованої зони у вигляді призми з вершиною трикутника її 

основи зверненою до підошві виробки, схема 5) (пластикові пустотілі кулі); 3 – 

модель без заходів (схема 1, керамзит); 4 – модель зі створенням консолідованої 

зони у вигляді призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошві 

виробки (схема 5, керамзит) 

Рисунок 3.17 – Графіки передачі тиску через дискретний матеріал при 

навантаженні і розвантаженні моделі 

 
Аналіз результатів моделювання показує подібний характер передачі 

тиску через дискретний матеріал при навантаженні незалежно від виду 

дискретного матеріалу (рис. 3.17). У той же час для куль коефіцієнт передачі 

тиску вище, що обумовлено низьким тертям між елементами середовища, так 
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як контакти точкові, форма ідеальна і вага мінімальний. З цієї ж причини 

особливістю моделей з керамзитом є відсутність передачі тиску в зворотну 

сторону при розвантаженні моделі. Тобто стислий дискретний матеріал зберігає 

своє становище при розвантаженні. 

Також слід зазначити, що для куль абсолютна усадка моделі вельми 

незначна і знаходиться в межах розміру одного елемента, близько 5% від 

початкової висоти 1l  матеріалу в моделі, і істотно не залежить від наявності 

укріпленої області. У той час як для керамзиту при створенні тиску в 1,05кПа 

абсолютна усадка моделі склала 1l =12% для моделі без заходів. Для моделі зі 

створенням консолідованої зони у вигляді прямої призми з вершиною 

трикутника її основи зверненою до підошви виробки 1l =15,6% (рис. 3.18), а 

усадка зміцненої області 2l =7,4%. 

 

 

а)                                                                     б) 

а) на першому кроці навантаження; б) на останньому кроці навантаження 

Рисунок 3.18 – Загальний вигляд моделі 3 етапу зі створенням 

консолідованої зони у вигляді прямої призми з вершиною трикутника її основи 

зверненою до підошві виробки 

 
Отриманий результат дозволяє зробити висновок, що в природних умовах 

ефект зниження навантаження на рівні підошви виробки, досягнутий за рахунок 

консолідації порід, буде зберігатися при перерозподілі напруг в масиві. 
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Наявність консолідованої області призводить до підвищення усадки для 

досягнення аналогічного навантаження на фронт ЗЗП. Так в наведеному 

прикладі усадка в моделі зі зміцненням на 24% більше, що свідчить про зміну 

векторів переміщень порід при наявності укріпленої зони. 

Далі будемо аналізувати поведінку матеріалу при навантаженні моделі, 

що імітує передачу тиску на рівень підошви виробки при зростанні тиску на 

фронт ЗЗП.  
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1 – без заходів, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 відповідно номера моделей на рис. 3.16 

Рисунок 3.19 – Графіки залежності передачі тиску Р1-Р2 через дискретний 

матеріал в моделі при консолідації порід за різними схемами 
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1 – без заходів, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 відповідно номера моделей на рис. 3.16 

Рисунок 3.20 – Графіки залежності передачі тиску Р1-Р3 через дискретний 

матеріал в моделі при консолідації за різними схемами 
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З графіків наведених на рис. 3.21-3.22 видно, що найбільш ефективною 

схемою консолідації є схема, реалізована в моделі 5 – укріплена область має 

форму прямої призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошві 

виробки.  
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Рисунок 3.21 – Графіки залежності коефіцієнта передачі тиску через 

дискретний матеріал Р2/Р1, при різних схемах зміцнення підошви на трьох 

останніх кроках навантаження 
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Рисунок 3.22 – Графіки залежності коефіцієнта передачі тиску через 

дискретний матеріал Р3/Р1, при різних схемах зміцнення підошви на трьох 

останніх кроках навантаження 
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При такій схемі зміцнення (консолідації) забезпечується мінімальна 

передача тиску через дискретний матеріал як на рівень підошви виробки (тиск в 

камері Р2) так і на підошву виробки (тиск в камері Р3) практично на всіх етапах 

навантаження. 

Аналіз підтверджує, що кращою схемою, з точки зору мінімального тиску 

на підошву імітованої виробки, і на рівень підошви виробки є схема з номером 

5. Коефіцієнт передачі навантаження на підошву виробки становить 0,015, а на 

рівень підошви 0,23, в той час як для моделі без заходів ці показники 

становлять 0,10, 0,54. Таким чином, зниження тиску на підошву виробки 

становить 86%, а на рівень підошви 47%. Проведені експерименти дозволяють 

зробити висновок, що за допомогою створення укріплених (консолідованих) 

зон в дискретному масиві можна істотно змінити розподіл тисків.  

З метою визначення оптимального кута при вершині трикутника підстави 

прямої призми був проведений експеримент, в якому вказаний кут змінювали 

від 30 до 95 градусів (рис. 3.23). 

 

 

а)                                б)                              в)                                   г) 

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

Рисунок 3.23 – Загальний вигляд моделі 3 етапу зі створенням 

консолідованої зони у вигляді прямої призми з вершиною трикутника її 

підстави зверненою до підошві виробки при різних кутах при вершині призми 

 

Аналіз результатів моделювання свідчить, що зміна кута при вершині 

трикутника підстави прямої призми істотно впливає на коефіцієнт передачі 

тиску через дискретний матеріал. При цьому при збільшенні кута від 30 до 75 
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градусів спостерігається зменшення коефіцієнта передачі тиску на рівень 

підошви, а збільшення від 75 до 95 призводить до збільшення цього 

коефіцієнта. Таким чином, ефективний кут знаходиться в діапазоні 55-95 

градусів, найкращий результат за даними експерименту – 75 градусів (рис. 

3.24). 
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1 – 30 град; 2 – 55 град; 3 – 75 град; 4 – 95 град; 5 – без зміцнення 

Рисунок 3.24 – Графіки залежності передачі тиску Р1-Р2 через дискретний 

матеріал в моделі зі створенням укріпленої (консолідованої) зони у вигляді 

прямої призми з вершиною трикутника її підстави зверненою до підошві 

виробки при різному куті біля вершини призми 

 

Порівнюючи результати моделей зі зміцненням за схемою 4 і 5, а також 

експерименти зі створенням укріпленої зони в формі прямої призми можна 

прийти до висновку, що утворена призма повинна бути трикутної, а вершина 

трикутника її підстави має перебувати на відстані 0,05-0,15В від підошви 

виробки. 

Отримані результати на плоских моделях були використані в якості 

вихідних для моделювання на об'ємній моделі на завершальному етапі 

моделювання.  
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3.5 Дослідження впливу схеми укріплення порід підошви на ущільнення 

приконтурних порід і підняття підошви на об’ємних моделях 

 

Робоча схема-гіпотеза про перерозподіл напружень в підошві виробки, 

що призводять до підняття зруйнованих порід, проілюстрована на рис. 3.25 а.  

Порушення рівноважного стану порід в зоні непружних деформацій 

викликане, наприклад, попаданням виробки в зону опорного тиску 

характеризується зростанням вертикальної складової тензора напружень. 

Породи підошви виробки, які власне і рухаються у бік штреку, вільні від цих 

напружень, оскільки розвантажені порожниною виробки. Однак приріст 

вертикальних напружень в боках на рівні підошви виробки формує в підошві 

нове поле напружень, що викликає підняття. У першому наближенні це поле 

напружень можна уявити горизонтальним, а площини нормальні максимальним 

значенням цих напружень знаходяться в створі з ніжками кріплення. Певною 

мірою таке уявлення вкладається в «гіпотезу штампа». 

В першому наближені для виробки типа «штрек» можна звести задачу до 

плоскої, що і було зроблено в наведених вище дослідженнях. Більш досконалим 

представляється об'ємна модель одиничної довжини, концептуальний пристрій 

стенду якої наведено на рис. 3.25 б. Імітуючи приріст напружень в боках 

виробки тиском на рухому частину стенду можна змоделювати видавлювання 

порід в його порожнину, що буде відповідати підняттю, відповідно до 

наведеного вище механізму. Такий стенд в масштабі 1:20 був розроблений і 

створений автором. Його креслення і загальний вигляд наведені на рис. 

3.25 в, г. 

Було проведено 3 серії моделювання [133]. Перша серія без додаткових 

заходів, друга з формуванням укріпленої зони в формі прямої призми з 

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

формуванням укріпленої зони в формі прямої призми з вершиною трикутника її 

основи зверненою до підошві виробки. 
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а)      б) 
 

 
 

в)      г) 
 

Рисунок 3.25 – Схема формування напружень в підошві штреку (а) і 

відповідний їй дизайн лабораторного стенду (б), його конструкція (в) і 

загальний вигляд (г) 
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Моделювання виконувалось наступним чином. Всередину стенду 

поміщався матеріал, що імітував породи підошви. Вільна площина стенду 

обтягувалась ПВХ стрейч плівкою, що запобігало висипанню породи і 

забезпечувало мінімальний початковий відпір. Потім стенд встановлювався між 

плитами преса і проводилось його навантаження з фіксацією тисків і 

переміщень. 

Породи підошви імітувались піщаним сланцем з фракцією 8-16 мм. 

Укріплена зона зруйнованих порід моделювалась породобетонним зразком, 

отриманим шляхом заливки у дерев’яний каркас з породою рідкого бетону 

класу В15 (рис. 3.26). 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Процес підготовки зразків, імітуючих укріплений масив 

 

Стенд навантажувався гідравлічним пресом Veb Werkstoffprofmaschinen, 

зі швидкістю 4 мм/хв. На бічній грані моделі, за стендом був прикріплений 

фрагмент міліметрового паперу, для відстеження величини деформацій в 

напрямку вільної поверхні моделі, тобто фактичного підняття підошви. 

Відстежування динаміки розвитку деформацій при навантаженні моделі 

велося датчиками тиску и вертикальний деформацій преса і відеофіксацієй 

горизонтальних деформацій за допомогою стаціонарної цифрової відеокамери. 

Обробка результатів проводилася в програмному середовищі Компас-3D, 

калібрування велось по міліметровому паперу (рис. 3.27). Це дозволило 

отримати масив даних з одночасно зафіксованих вертикальних і 

горизонтальних деформацій при відповідних тисках. 
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Рисунок 3.27 – Візуалізація обробки результатів лабораторного 

моделювання 

 
Вигляд моделі на першому і останньому кроці навантаження наведено на 

рисунку 3.28. 

 

 
а)       б) 

Рисунок 3.28 – Загальний вигляд моделі на першому (а) і останньому 

кроках навантаження 
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По середнім значенням трьох проведених експериментів для кожної 

схеми укріплення були побудовані графіки залежності подовжніх деформацій 

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

порожнини штреку) від рівня навантаження (рис. 3.29а, б).  
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б) 

1 – модель без укріплення, 2 – укріплена зона в формі прямої призми з 
вершиною трикутника її основи зверненою від підошви виробки, 3 – укріплена 
зона в формі прямої призми з вершиною трикутника її основи зверненою до 

підошви виробки 
 

Рисунок 3.29 – Графіки залежності подовжніх деформацій (а) і 

поперечних деформацій (б) від рівня навантаження 
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На графіках по осі абсцис відкладено зусилля, що розвивав прес (F, кН), а 

по осі ординат відношення деформацій до ширини порожнини, що імітувала 

виробку відповідно ущільнення (Uу/B, %), і підняття підошви  (Uп/B, %). 

Аналіз графіків підтверджує попередні результати про те, що 

найістотніші переваги дає укріплення в формі прямої призми з вершиною 

трикутника її основи зверненою до підошви виробки. Таке зміцнення дозволяє 

на 20% знизити ущільнення порід під виробкою, що дозволяє знизити підняття 

порід підошви з 40% від ширини виробки до 23,3% від ширини виробки, тобто 

на 41,8%. 

Укріплення в формі прямої призми з вершиною трикутника її основи 

зверненою від підошви виробки суттєво не впливає на поперечні деформації в 

підошві виробки, проте стримує підняття з 40% від ширини виробки до 31,8%, 

тобто на 20,5%. При тому характерно, що крива підняття після укріплення стає 

наближеною до лінійної функції. Таким чином очевидно, що локальне 

зміцнення порід підошви виробки за пропонованими схемами дозволяє 

загальмувати рух порід в порожнину виробки і залежно від схеми укріплення 

зменшити абсолютне підняття на 20-40%. 

За допомогою графічного методу були побудовані контури підняття 

підошви, що дозволило оцінити об’єм зміщених порід в порожнину, що імітує 

виробку. Їх порівняння на останньому кроці навантаження дозволило 

констатувати, що локальне укріплення підошви в формі прямої призми з 

вершиною трикутника її основи зверненою від підошви виробки призводить до 

зменшення об’єму порід на 16,1% (з 156,83 см2 в моделі до131,54 см2), а в разі 

орієнтації укріпленої зони вершиною трикутника основи призми до підошви 

виробки на 41,5% (з 156,83 см2 в моделі до 91,77 см2). За цим параметром 

переваги останньої схеми укріплення ще більш очевидні. 

 

3.6 Висновки по розділу 
 
1. Залежність коефіцієнта передачі тиску через дискретну область від 

розміру останньої може бути описана ступеневою функцією. При збільшенні 
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розміру зруйнованої області коефіцієнт передачі тиску прагне не до нуля, а до 

деякої константи (в проведених дослідах для куль 0,3, для керамзиту 0,11). 

Резерв підвищення стійкості підошви виробки полягає в управлінні режимом 

деформування порід зруйнованої області. 

2. Зміна форми укріпленої породної області в підошві виробки впливає на 

вектор переміщення порід. При створенні укріпленої області в формі прямої 

призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошви досягається 

найкращий результат по зменшенню зсувів в порожнину виробки. За даними 

лабораторного експерименту на плоскому стенді обсяг порід підошви, що 

видавлюється в порожнину виробки, зменшується більш ніж в 2 рази, а 

підняття підошви на 32%. 

3. Створення зміцнених (консолідованих) зон в дискретному середовищі 

призводить до зміни коефіцієнта передачі тиску і векторів переміщення 

дискретних елементів. Використовуючи цей ефект можна істотно знизити тиск 

від фронту ЗЗП на підошву виробки. 

4. Схема зміцнення (консолідації) в формі прямої призми з вершиною 

трикутника її основи зверненою до підошви виробки є найбільш ефективною, 

що підтверджує результати другого етапу моделювання, так як ступінь передачі 

тиску на підошву виробки становить 0,015, а на рівень підошви 0,23, в той час 

як для моделі без заходів ці показники становлять 0,10 і 0,54. Таким чином, 

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

5. Встановлено, що кут біля вершини трикутника підстави прямої призми, 

в формі якої виповнено укріплену зону істотно впливає на коефіцієнт передачі 

тиску через дискретний матеріал. Оптимальний діапазон 55-95 градусів, 

найкращий результат зі стримування тисків у зміцненій області за результатами 

експерименту досягається при куті 75 градусів. 

6. За результатами моделювання на об’ємній структурній моделі 

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

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

об’єми порід, що деформуються в порожнину виробки на 41,5%. 
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РОЗДІЛ 4  

РОЗРОБКА СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДОШВИ 

ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНО УКРІПЛЕНИХ 

ЗОН  

 

4.1 Загальна концепція способів, що розроблюються 

 

На підставі наведених вище уявлень про механізм розвитку деформаційних 

процесів в підошві виробок при інтенсивному піднятті порід прийнято наступну 

робочу гіпотезу забезпечення стійкості підошви за рахунок створення локально 

укріплених зон.  

Пропонований підхід доцільно реалізовувати в умовах інтенсивного 

підняття підошви у випадках, коли приконтурні породи знаходяться в зоні 

непружних деформацій і уявляють собою блочно-дискретне середовище. В таких 

умовах за допомогою різних механічних методів (які будуть наведені нижче) в 

підошві формується локально укріплена зона в формі прямої призми з вершиною 

трикутника її підстави 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. 4.1а) з радіусом R1 в підошві 

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

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

опорного тиску, призводить до зростання ЗЗП на величину dR, до радіуса R2 

(рис. 4.1б). Руйнування порід в 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 призводить до підняття підошви виробки на величину Uп (рис. 4.1в). 

Переміщення зміцненої зони (2) в напрямку підошви виробки призводить до 

початкового розклинювання порід в підошві і боках виробки. Це дозволяє 

сформувати в приконтурних породах механічну систему, що розклинюється при 
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переміщенні порід в напрямку підошви виробки і забезпечує наростаючий опір 

підняттю підошви. Чим більше навантаження діє на систему тим більше ефект 

розклинювання, ущільнення приконтурних порід і, відповідно, опір підняттю 

[134]. 

 

а)            б)           в) 
Рисунок 4.1 – Механізм реалізації способа забезпечення стійкості підошви 

гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених зон 

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

при порушенні напружено деформованого стану; 4 – гірнича виробка; 5 – «гніздо»  

клина 

 

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

в боках виробки відбувається формування «гнізда» клина (5), що гарантує надійне 

розклинення порід підошви і запобігає переміщенню укріпленої зони в напрямку 

підошви виробки.  

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 в системі 

«укріплена зона-породи підошви». Це забезпечує максимальну протидію 

переміщенню порід підошви в напрямку виробки, що сприяє підвищенню 

стійкості порід підошви [135]. 
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4.2 Створення локально укріплених зон за рахунок нагнітання тужавіючих 

розчинів 

 

Першою технічною реалізацією описаного вище підходу є спосіб 

укріплення підошви гірничої виробки за допомогою створення локально 

укріплених зон нагнітанням тужавіючих розчинів. Спосіб був запатентований 

[136]. В основу розробки поставлена задача за рахунок створення локально 

укріплених зон зі зруйнованих порід досягти формування в підошві розпірної 

системи наростаючого опору, яка працює при будь-яких навантаженнях, що б 

дозволило забезпечити надійну стійкість порід підошви при підтриманні виробки 

в блочно-дискретному масиві в зонах інтенсивного підняття. 

Поставлена задача вирішується тим, що в розробленому способі укріплення 

підошви гірничої виробки, що включає буріння свердловин рядами у підошву 

виробки, установку в свердловини сталевих труб діаметром меншим ніж діаметр 

свердловини, заповнення твердіючим розчином труб і порожнин між трубами і 

стінками свердловини свердловин буряться таким чином, щоб в підошві виробки 

після нагнітання твердіючого розчину було сформовано три локально укріплені 

зони: центральну у формі прямої призми в основі якої рівнобічна трапеція, висота 

якої апроксимує вектор максимальних деформацій порід підошви, і дві бокові, 

кожна з яких у формі прямої призми в основі якої прямокутна трапеція основа 

якої паралельна боку трапеції основи центральної призми, свердловини для 

нагнітання твердіючого розчину ділять на напірні і всмоктувальні, у 

всмоктувальні свердловини вставляють сталеві труби і приконтурні частини цих 

свердловин герметизують, а у нагнітальні свердловини вставляють обсадні труби 

в приконтурну частину, заповнення свердловин твердіючим розчином 

відбувається в напорно-відсмоктувальному режимі за допомогою напірних і 

вакуумних установок. Для реалізації способу доцільно використовувати 

твердіючий розчин, що має рухливість по тесту на розплав конуса не менше 30 

см. Це може бути розчин на основі мінерального в’яжучого, смоли або 

полімерного складу. 
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Буріння свердловин таким чином щоб в підошві було сформовано три 

локально укріплені зони: центральну у формі прямої призми в основі якої 

рівнобічна трапеція висота якої паралельна вектору максимальних деформацій 

порід підошви і дві бокові кожна з яких у формі прямої призми в основі якої 

прямокутна трапеція, основа якої паралельна боку трапеції основи центральної 

призми дозволяє створити в підошві розпірну охоронну систему. Ріст зони 

непружних деформацій провокує переміщення порід в напрямку підошви 

виробки, що сприяє переміщенню центральної укріпленої зони відносно бокових, 

і її розпір між ними. Опір сформованої розпірної системи переміщенню порід 

буде наростати по мірі підвищення тиску на нижню частину укріпленої зони. 

Орієнтація укріплених зон таким чином, щоб висота трапеції основи прямої 

призми що формує центральну укріплену зону апроксимувала вектор 

максимальних деформацій порід підошви забезпечує максимальну протидію 

переміщенню порід підошви в напрямку виробки. Таким чином, забезпечується 

стійкість порід підошви виробки в блочно-дискретному масиві в зонах 

інтенсивного підняття. 

Поділення свердловин для нагнітання твердіючого розчину на напірні і 

всмоктувальні дозволяє функціонально розділити їх, а розміщення у 

всмоктувальні свердловини сталевих труб і герметизація приконтурної частини 

цих свердловин дозволяє виключити підтоки через приконтурну зону, дає 

можливість контролювати напрям руху твердіючого розчину від нагнітальних 

свердловин. Окрім того сталеві труби виконують додатковий ефект армування, 

підвищуючи стійкість порід. Поміщення у нагнітальні свердловини обсадних труб 

попереджає витоки твердіючого розчину у порожнину виробки і дозволяє 

контролювати напрям руху твердіючого розчину до всмоктувальних свердловин. 

Цим забезпечується зміцнення порід між свердловинами і формування укріплених 

зон встановленої форми. Це дозволяє забезпечити стійкість порід підошви при 

підтриманні виробки в блочно-дискретному масиві в зонах інтенсивного підняття. 

Заповнення свердловин твердіючим розчином в напорно-

відсмоктувальному режимі за допомогою напірних і вакуумних установок 
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дозволяє суттєво підвищити проникненість розчину в породи між нагнітальною і 

всмоктувальною свердловиною, що сприяє підвищенню ступеня укріплення 

блочно-дискретних порід і формуванню укріплених зон встановленої форми. Це 

також сприяє підвищенню стійкості блочно-дискретного масиву порід підошви 

виробки. Доцільно використовувати твердіючий розчин, що має рухливість по 

тесту на розплав конуса не менше 30 см, тому, що розчин такої густини, що 

нагнітається в напорно-всмоктувальному режимі буде глибоко проникати в 

тріщини і порожнини в породах підошви між нагнітальною і всмоктувальною 

свердловиною. Це дозволить надійно укріпити блочно-дискретний породний 

масив в підошві виробки. Більш густі твердіючі розчини, з рухливістю по тесту на 

розплав конуса менше 30 см, будуть мати обмежену зону проникненості, що не 

дозволить сформувати локально укріплені зони встановлених форм і розмірів. Це 

знизить ефективність укріплення. Схема реалізації способу наведена на рис. 4.2. 

 

1 – гірнича виробка, 2 – приконтурні породи, 3 – нагнітальні свердловини, 4 

– всмоктувальні свердловини, 5 – твердіючий розчин, 6 – центральна локально 

укріплена зона, 7 – бічні локально укріплені зони, 8 – сталеві труби, 9 – 

герметизація, 10 – обсадні труби, 11 – зона не пружних деформацій, 12 – підошва 

виробки 

Рисунок 4.2 – Спосіб укріплення підошви гірничої виробки [136] 
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Спосіб реалізується наступним чином. Аналізуючи динаміку підняття 

підошви виробки 1 в конкретних гірничо-геологічних умовах встановлюють 

вектор максимальних деформацій. Аналізують ступінь руйнування приконтурних 

порід 2, наприклад акустичними методами. Обирають твердіючий розчин і 

визначають його густину. На основі емпіричних залежностей розміру зони повної 

проникненості розчину від ступеню тріщинуватості порід, встановлюють відстань 

між нагнітальними 3 і всмоктувальними 4 свердловинами. Знаючи ширину 

виробки 1 розраховують схему розташування свердловин таким чином, щоб після 

нагнітання твердіючого розчину 5 було сформовано три локально укріплені зони: 

центральну 6 у формі прямої призми в основі якої рівнобічна трапеція, висота якої 

апроксимує вектор максимальних деформацій порід підошви, і дві бокові 7, кожна 

з яких у формі прямої призми в основі якої прямокутна трапеція основа якої 

паралельна боку трапеції основи центральної призми. При цьому свердловини для 

нагнітання твердіючого розчину 5 ділять на напірні 3 і всмоктувальні 4. 

Виконують буріння свердловин відповідно до розрахованої схеми. У 

всмоктувальні свердловини 4 вставляють сталеві труби 8 меншого діаметра ніж 

діаметр свердловини, приконтурну частину цих свердловин  герметизують 9, 

наприклад швидкотвердіючими мінеральними сумішами. В приконтурну частину 

нагнітальних свердловин 3 вставляють обсадні труби 10. Після цього до 

нагнітальних свердловин 3 приєднують напірні рукава нагнітальної установки, а 

до всмоктувальних свердловин 4 рукава вакуумної установки. Вмикають їх і 

виконують нагнітання твердіючого розчину 5 в напорно-відсмоктувальному 

режимі. Нагнітання зупиняють після потрапляння твердіючого розчину 5 у 

відсмоктувальні свердловини 4. Напірні рукави нагнітальної установки 

промивають. Після твердіння суміші в підошві виробки формуються укріплені 

зони 6, 7 встановлених форми і розмірів. 

В результаті ведення гірничих робіт порушується рівноважний стан масиву, 

починається ріст зони непружних деформацій 11. Тиск від фронту зони 

непружних деформацій призводить до зрушень порід підошви 12 в напрямі 

порожнини виробки 1, що навантажує центральну локально укріплену зону 6, 
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після чого вона, рухаючись в напрямку підошви виробки 1, розклинюється між 

бічними локально укріпленими зонами 7. Збільшення тиску на укріплену зону 6 

призводить до подальшого розклинювання порід в підошві і наростаючого опору 

деформуванню, стійкість підошви при цьому зберігається необхідний період. Це 

дозволяє забезпечити тривалу стійкість порід підошви 12 і підтримання виробки 1 

в експлуатаційному стані в блочно-дискретному масиві в зонах інтенсивного 

підняття. 

 

4.3 Створення локально укріплених зон за допомогою сумішей, що 

розширюються  

4.3.1 Загальна характеристика способу 

 

В основу розробки способу поставлена задача вдосконалення описаного 

вище способу підвищення стійкості підошви гірничої виробки за рахунок 

створення локально укріплених зон з консолідованих зруйнованих порід за 

допомогою сумішей що саморозширюються, що дозволяє забезпечити стійкість 

порід підошви при підтриманні виробки, в тому числі в умовах великої 

подрібненості і в зонах підвищеного гірського тиску, при мінімальному обсязі 

бурових робіт. Спосіб було запатентовано [137]. 

Поставлена задача вирішується тим, що в запропонованому способі 

підвищення стійкості підошви гірничої виробки, що включає буріння шпурів у 

породи підошви виробки, розміщування в шпурах твердіючого розчину, в якості 

якого використовують суміш, що саморозширюється в процесі гідратації, їх 

герметизацію шпури бурять двома рядами, таким чином, щоб розширення 

твердіючого розчину в них створювало в підошві між шпурами локально 

укріплену область зі стиснутих порід у вигляді трикутної призми з вершиною 

трикутника її основи зверненою до підошви виробки, довжина шпурів 

розраховується таким чином, щоб найширша частина сформованої укріпленої 

зони виходила за вертикальні проекції боків виробки на 0,08-0,15 напівпрольоту 

виробки. 
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Буріння шпурів відбувається двома рядами, таким чином, щоб після 

поміщення в них суміші, що саморозширюється в процесі гідратації, створювало в 

підошві між шпурами локально укріплену область зі стиснутих порід у формі 

трикутної призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошви 

виробки, що дозволяє сформувати в приконтурних породах механічну систему, 

що розклинюється при переміщенні порід в напрямку підошви виробки і 

забезпечує наростаючий опір.  

Довжина шпурів розраховується таким чином, щоб найширша частина 

сформованої укріпленої зони виходила за вертикальні проекції боків виробки на 

0,08-0,15 напівпрольоту виробки, це забезпечує формування «гнізда» клина, що 

гарантує надійне розклинення порід підошви і запобігає переміщенню укріпленої 

зони в напрямку підошви виробки. Таким чином, забезпечується стійкість порід 

підошви в умовах підвищеного гірського тиску. Сутність способу пояснюється на 

рис. 4.4. 

 

1 – гірнича виробка, 2 – шпур,  3 – породи підошви, 4 – кут при вершині 

трикутника основи призми укріплених порід, 5 – укріплена зона, 6 – твердіючий 

розчин, що саморозширюється, 7 – герметизуючий матеріал 

Рисунок 4.4 – Спосіб забезпечення стійкості гірничих виробок за рахунок 

створення локально укріплених зон сумішами, що розширюються [137] 
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Спосіб реалізується наступним чином. Аналізуючи деформації підошви 

виробки в конкретних гірничо-геологічних умовах встановлюють вектор 

максимальних напружень. Знаючи фактичну ширину гірничої виробки 1 

розраховують необхідну довжину шпурів 2 в підошву 3 виробки 1. При цьому кут 

4 при вершині трикутника основи призми укріплених порід 5 приймають в 

діапазоні 55-95 градусів. Бурять шпури 2 в підошву гірничої виробки 1 двома 

рядами. 

Готують твердіючий розчин 6, що саморозширюється при гідратації, і 

поміщують його в донну частину шпурів 2 на довжину, що розраховують таким 

чином, щоб в результаті саморозширення твердіючого розчину 6 в підошві 

виробки 1 формувалося укріплена зона зі стиснутих порід у формі трикутної 

призми з вершиною трикутника її основи зверненою до підошви виробки, і 

висотою, що апроксимує вектор максимальних напружень у підошві. Після цього 

шпури 2 заповнюють герметизуючим матеріалом. 

У процесі протікання реакції гідратації твердіючого розчину 6 відбувається 

ріст структурних новоутворень, що створює квазістатичний тиск на стінки шпурів 

2. Підвищення тиску саморозширення твердіючого розчину в донній частині 

шпурів 2 призводить до стискання порід підошви і утворення укріпленої зони 5 із 

стиснутих порід.  

В результаті ведення гірничих робіт порушується рівноважний стан масиву, 

активізується ріст зони непружних деформацій. Тиск від фронту зони непружних 

деформацій і збільшення в обсязі порід при їх руйнуванні в межах зони 

непружних деформацій призводить до зрушень порід підошви 3 в напрямі 

порожнини виробки 1, що навантажує укріплену зону 5. Переміщення укріпленої 

зони 5 в напрямку виробки 1 призводить до розклинювання порід. В випадку 

підтримання виробки 1 в зоні впливу очисного вибою тиск на укріплену зону 5 

значно збільшується внаслідок накладення додаткових зон напружень, що 

виникають в результаті роботи лави. Оскільки породи підошви всередині 

укріпленої зони 5 працюють на стиск, а переміщення укріпленої зони 5 в 
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напрямку виробки призводить до розклинювання порід підошви і наростаючого 

опору ущільненої області, стійкість підошви зберігається необхідний період. Це 

дозволяє забезпечити тривалу стійкість порід підошви 3 і підтримання виробки 1 

в експлуатаційному стані в умовах підвищеного гірського тиску. 

 

4.3.2 Обґрунтування параметрів локального укріплення підошви за рахунок 

консолідації порід сумішами, що саморозширюються 

 

Відмінною рисою запропонованого способу є те, що при мінімальній 

витраті швидкотвердіючого складу забезпечується створення в підошві виробки 

консолідованої породної зони з заданими параметрами. При цьому зміцнюється 

не весь обсяг породи в межах створюваної зони, а тільки певна область. Ефект 

зміцнення досягається за рахунок стиснення порід і підвищення тертя між 

породними фрагментами при саморозширенні суміші вміщеній в шпури. 

Для реалізації способу треба встановити необхідний тиск суміші, що 

розширюється для формування стійкої укріпленої зони. 

Для вирішення цих задач було використано метод граничної рівноваги і 

чисельне моделювання за допомогою методу кінцевих елементів. 

Стверджувати, що консолідована укріплена зона у формі трикутної призми 

є стійкою можна за умови стійкості її в найнебезпечнішому перетині. Таким 

перетином, для нашої задачі є область порід біля підстави трикутника основи 

призми, де між шпурами з матеріалом, що розширюється максимальна відстань. 

Розрахункова схема для описаного випадку наведена на рис. 4.5 [138, 139]. 

Розглянемо задачу для одиничної товщини d.  

Рівноважний стан області породного масиву по ширині L забезпечується за 

рахунок застосування розподіленого навантаження P (тиск суміші, що 

розширюється) по його краях на ділянці довжиною у. При цьому сумарні сили 

тертя по вертикальним межам породних блоків F
в
тр  врівноважуються їх вагою з 

урахуванням додаткового навантаження, створюваного тиском від зростання зони 

руйнування Q. 
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Рисунок 4.5 – Розрахункова схема формування сил в межах консолідованої 

зони  

 

Ця умова записується у вигляді: 
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Сили тертя, що діють на межах породних блоків дорівнюють: 
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где P 
2

cos
  – проекція тиску матеріалу, що розширюється і стискає породні 

блоки на горизонтальну площу, Па; 

P 
2

sin
  – проекція тиску матеріалу, що розширюється і стискає породні 

блоки на вертикальну площу, Па; 

F г
тр  – горизонтальні сили тертя по межах блоку, що стисткається, Н; 

kтр – коефіцієнт тертя породи о породу; 

n – кількість блоків, на які поділено породний шар. 
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Тоді умова рівноваги (4.1) з урахуванням (4.2) і (4.3) набуде вигляду 
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Для визначення навантаження Q від зростання зони зруйнованих порід 

розглянемо наступну задачу. 

Виробка круглої форми (рис. 4.6) радіусом 1R  пройдена на глибині Н і 

підтримується кріпленням з несучою здатністю Р0, що працює в режимі 

постійного опору. Прийнято допущення, що породи, що вміщають виробку 

однорідні і ізотропні, напруження в недоторканого масиву прийняті 

гідростатичними – H . 

 

Рисунок 4.6 – Схема для розрахунку напружень навколо виробки 

 

Можливість заміни виробки будь-якої форми поперечного перерізу на 

круглу в аналітичних дослідженнях обґрунтована в роботі [140]. Можлива 

похибка при цьому не перевищує 10%. Як показали результати досліджень, 

виконаних в роботі [141], величина коефіцієнта бічного розпору на глибинах 
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понад 600 м наближається до одиниці. 

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. В результаті деформування порід в зонах крихкого 

руйнування і пластичної течії на величину dR до r3
1

 відбулися зміщення контуру 

виробки і її радіус зменшився до r*в.  

Для вирішення задачі використовуємо методи теорії граничної рівноваги 

[142]. 

Стан порід в зоні I описується виразом: 

   ост
пr   11 12 , (4.6) 

де 1  і 1r  – відповідно тангенціальні і радіальні діючі напруження;   

  – коефіцієнт бокового розпору;   

 ост
п  – залишкова міцність порід в зоні I. 

Залишкова міцність породи може бути визначена з виразу: 

   pr
ост
п E   *

012 , (4.7) 

де *E  – деформаційна характеристика, що описує кут нахилу спадаючої ділянки 

повної діаграми деформування. Визначається за даними експериментальних 

досліджень з виразу: 
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 0* , (4.8) 

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

Розподіл радіальних і тангенціальних напружень в зоні I описується виразом: 
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Відповідно до прийнятої робочої схеми, 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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На рис. 4.7 приведена залежність необхідного тиску розширення від ступеня 

руйнування масиву при укріпленій зоні в формі призми з підставою трикутника 

основи 4,8 м, кутом при його вершині 60 градусів, коефіцієнті тертя 0,45. 
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Рисунок 4.7 – Графіки залежності необхідного тиску розширення від 

кількості породних блоків в нижній частині зміцненої зони при остаточній 

міцності порід в межах ЗЗП: 1 – 10 МПа, 2 – 20 МПа, 3 – 30 МПа 

 
З графіків видно, що найбільший необхідний тиск розширення для 

підтримання форми укріпленої зони в стійкому стані для змодельованої ситуації 
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досягає 43 МПа. Але навіть при втраті рівноваги в найширшій частині укріплена 

зона буде виконувати свою функцію, тому, що в середині неї формується більш 

ущільнена консолідована зона, що зумовлено зменшенням відстані між шпурами з 

матеріалом, що розширюється. 

Аналогічна задача була вирішена за допомогою методу скінчених елементів 

(МСЕ) в програмному комплексі ANSYS. Задача вирішувалася в об'ємній 

постановці в масштабі 1:1 [138].  

На рис. 4.8 показана об'ємна розрахункова скінчено елементна модель з 

розбивкою на вузли. Рішення поставленого завдання здійснювалось за наступних 

припущень: породні фрагменти в межах зруйнованої зони за формою являють 

собою паралелепіпеди, з висотою, що дорівнює потужності породних шарів. 

Породні блоки мають пружні властивості. 

 

Рисунок 4.8 – Загальний вигляд моделі МСЕ 

 
Рівноважний стан області породного масиву по ширині L (рис. 4.5) 

забезпечується за рахунок застосування розподіленого навантаження P (тиск 

розширення) по його краях на ділянці у. При вирішенні задачі варіювалися 

наступні параметри: розмір і кількість породних фрагментів n від 1 до 8 (показник 

характеризує ступінь тріщинуватості порід), коефіцієнт тертя між фрагментами 

kтр від 0,1 до 0,8, величина розподіленого навантаження на породні фрагменти, 

що стискаються, тиск з боку підошви на консолідовану зону. Були прийняті 

постійними пружні властивості порід, їх об'ємна вага. 

Вирішувалася задача забезпечення стійкості конструкції з урахуванням 

можливості зміни взаємного положення породними фрагментами. Рішення 

проводилося методом послідовних ітерацій з урахуванням отриманих результатів 

на попередньому етапі рішення. Таким чином, визначали мінімально необхідну 

величину розподіленого навантаження P для забезпечення цілісності системи. 
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Вихідні дані прийняті для моделювання взяті з кадастру фізичних 

властивостей гірських порід [143] для умов Красноармійського вугленосного 

району для алевроліту з миттєвою міцністю на одновісний стиск в зразку – 

35 МПа, представлені в таблиці 4.1. 

 
Таблиця 4.1 Вихідні дані для чисельного моделювання 
 

№ 
з/п 

Объемна вага 
 , Н/м3 

Модуль пружності 
Е, МПа 

Кут внутрішнього 
тертя  , 25 град 

Зчеплення 
С, Н/см2 

1 24000 25800 25 950 
 

На рис. 4.9-4.10 наведені результати розрахунку поставленого завдання при 

кількості породних фрагментів рівному 8 і 2 відповідно.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.9 – Картини розподілу вертикальних деформацій при n = 2 (а), і 

n= 8 (б) породних блоках в основі укріпленої зони 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.10 – Картини розподілу еквівалентних напружень при n = 2 (а), і 

n = 8 (б) породних блоках в основі укріпленої зони 

 

На рис. 4.9 наведені картини розподілу вертикальних зсувів, а на рис. 4.10 

картини еквівалентних напружень розрахованих по енергетичній теорії міцності 

для 8 і 2 блоків відповідно. 

З рис. 4.9, 4.10 видно, максимальні зміщення спостерігаються в центрі 

прольоту, що відповідає реальному механізму втрати стійкості в гірських 

породах. Максимальні напруження спостерігаються в кутах вигину моделюється 

шарнірної балки і в центрі в нижній її частині нижче центральної осі, а мінімальні 

напруження в середині прольоту вище центральної осі, тобто в місці 

максимальних деформацій. 
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Аналогічні рішення були отримані для всього діапазону змін умов 

моделювання. Механізм втрати стійкості системою зі стиснутих породних блоків 

при збільшенні їх кількості наведено нарис. 4.11. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.11 – Механізм втрати стійкості системою породних блоків в 

основі укріпленої зони при кількості блоків: а) n = 2; б) n = 4; в) n = 8 
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З рисунка 4.11 видно, що при втраті стійкості відбуваються переміщення і 

поворот одних породних фрагментів щодо інших. При цьому при збільшенні 

ступеня тріщинуватості і відповідно кількості блоків переміщення відбуваються 

більш плавно. Аналогічний механізм деформацій підошви спостерігається в 

гірничих виробках (рис. 4.12). На рис 4.12а породи підошви мають міцність 

50 МПа, відповідно породні блоки мають великі розміри і руйнуються з розломом 

в центральній частині штреку, відповідний механізм деформування наведено на 

рис. 4.12 в. На рис. 4.12 б породи підошви мають міцність 30 МПа, відповідно 

породні блоки мають менші розміри і деформуються без руйнування в 

центральній частині штреку, відповідна схема 4.12 г. Аналогічне деформування 

може мати місце і в глибині масиву в межах консолідованої зони. 

 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

Рисунок 4.12 – Підняття підошви (а, б) і відповідні розрахункові схеми при 

n = 4 (в) і  n = 8 (г) втрати стійкості системою породних блоків  
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Результати проведеного чисельного експерименту оброблялися методами 

математичної статистики за допомогою пакету програм SPSS (Додаток Г). 

Вибірка складалась з 60 значень. 

Вихідними даними для моделювання були наступні показники: 

P – тиск на породні блоки матеріалом, що розширюється, МПа; 

Q – навантаження з боку підошви, кПа 

kтр – коефіцієнт тертя породи о породу; 

n – кількість блоків, на які поділено породний шар. 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встановити зв'язок між 

показниками (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 – Результати кореляційного аналізу 

  Q, кПа kтр n, бл P, МПа 
Q, кПа Pearson Correlation 1 -0,056 0,008 0,840(**) 
  Sig. (2-tailed)   0,670 0,949 0,000 
  N 60 60 60 60 
kтр Pearson Correlation -0,056 1 -0,006 -0,279(*) 
  Sig. (2-tailed) 0,670   0,963 0,031 
  N 60 60 60 60 
n, бл Pearson Correlation 0,008 -0,006 1 -0,001 
  Sig. (2-tailed) 0,949 0,963   0,992 
  N 60 60 60 60 
P, МПа Pearson Correlation 0,840(**) -0,279(*) -0,001 1 
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,031 0,992   
  N 60 60 60 60 
 
** Кореляція значима на рівні 0,01. 

* Кореляція значима на рівні 0,05. 

 
Так з таблиці бачимо, що зв'язок вище середнього спостерігається для пари 

Q- P, для якої характерна прямо пропорційна залежність, кореляція значима на 

рівні 0,01. Для пари kтр- P характерна зворотно-пропорційна залежність, на рівні 

0,05. Параметр n не має кореляційного зв’язку з іншими показниками. Це 

віддзеркалюється у регресійній залежності (4.13), в якій параметр n не виступає як 

самостійний фактор.  
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Регресійний аналіз дозволив встановити функціональний зв'язок між 

параметрами. З коефіцієнтом кореляції R2=0,806 цей зв'язок виражається 

функцією: 

 тртртр knnkkQP   273,31))1ln(046,0018,0(4,0 995,0   (4.13) 

 

Враховуючі (4.11), вираз (4.13) прийме вигляд 
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   (4.14) 

 
На рис. 4.13 приведена залежність необхідного тиску розширення від 

ступеня руйнування масиву при коефіцієнті тертя 0,45. 
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Рисунок 4.13 – Графіки залежності необхідного тиску розширення від 

кількості породних блоків при остаточній міцності порід в межах ЗЗП:  

1 – 10 МПа; 2 – 20 МПа; 3 – 30 МПа 
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Різниця між отриманими залежностями (4.11) і (4.14) зумовлена не 

врахуванням у чисельній моделі сил тертя у горизонтальній площині. Проте 

розраховані величини необхідного тиску P близькі за значенням (рис. 4.13). 

 

4.4 Розробка суміші для консолідації зруйнованих гірських порід 

стисненням, і дослідження її властивостей 

 

4.4.1 Методика дослідження властивостей розробленої суміші і порядок 

проведення експериментів 

 

В якості базової суміші було прийнято невибухову руйнуючу речовину на 

основі оксиду кальцію [102]. Проведені дослідження були спрямовані на пошук 

хімічних добавок, що дозволяють підвищити міцність невибухових руйнуючих 

сумішей в твердій фазі в постгідратаційний період. При цьому швидкість 

гідратації і тиск від розширення, згідно з завданням не повинні були суттєво 

знижуватись, а початковий тиск повинен створюватись в найкоротші строки. 

Оцінка швидкості реакції гідратації сумішей проводилась двома способами. 

На етапі пошукових досліджень нових компонентів суміші, швидкість реакції 

оцінювали за часом початку зростання об'ємних деформацій. Приготовлені 

розчини НРС різної рецептури за допомогою шприца поміщували в оболонку, а 

потім фіксували час початку їх розширення. Застосовували гумові оболонки (рис. 

4.14) поміщені в мірні ємності з водою і пластикові стакани (рис. 4.15) які 

перебували в повітряному середовищі. Початкова температура води становила 22 

градуси і дорівнювала температурі повітря.  

Необхідність проведення експериментів в водному і повітряному 

середовищі пов’язана з різною теплопровідністю вміщуючого НРС матеріалу, і 

відповідно різній швидкості відведення тепла від НРС в процесі гідратаційного 

твердіння, що впливає на динаміку процесу [144].  
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Рисунок 4.14 – Дослідження швидкості реакції НРС в воді 

 

а) 

 

б) 

а) загальний вид на зразки на початку експерименту 

б) загальний вид на зразки в процесі експерименту 

Рисунок 4.15 – Дослідження швидкості реакції НРС в повітряному 

середовищі 
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Проведення досліджень в різному середовищі дозволяє отримати дві 

незалежні оцінки і знівелювати вплив оболонки і характеристики середовища на 

процес. Теплопроводність повітря 0,023 Вт/(м К), води – 0,556 Вт/(м К), тобто 

різниця між матеріалами на порядок. 

На етапі вивчення властивостей обраної суміші швидкість реакції гідратації 

відстежували по зміні температури НРС, яка є індикатором швидкості реакції 

згідно з дослідженнями [145]. Вимірювання температури проводили за 

допомогою електронних термометрів DM-9231A з жорстким зондом, і пристрою 

Digital Multimeter DT-838 з гнучким зондом (рис. 4.16). 

Основною характеристикою НРС, яка визначає доцільність його 

застосування є величина тиску, що розвивається за рахунок саморозширення. Для 

вимірювання тиску розширення в роботі застосовувалася методика, викладена в 

роботах [146, 147]. 

 

 

            а)                                           б)                                         в) 

а, б, в – початок, середина і кінець експерименту 

Рисунок 4.16 – Вимірювання температури суміші НРС за допомогою 

пристрою Digital Multimeter DT-838 

 
В експериментах використовували спеціальний вдосконалений прилад (рис. 

4.17) для вимірювання тиску розширення. Схема випробувань полягала в 

наступному. Приготований заданий обсяг НРС поміщувався в циліндр (1), між 

вставкою (3) і штоком (2). Після цього прилад встановлювався між плитами 

механічного преса ЗИМ-5Р. В процесі реакції відбувалася перекристалізація оксиду 

кальцію в суміші, яка супроводжувалася зростанням кількості та розміру кристалів 
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гідроксиду кальцію, що призводило до саморозширення суміші. В результаті 

розширення на шток (2) чинився тиск. Шток піднімався вгору і зміщував одну з 

плит преса, що дозволяло фіксувати тиск від саморозширення матеріалу. 

 

 

1 – циліндр; 2 – шток; 3 – змінна вставка 

Рисунок 4.17 – Конструкція приладу для проведення випробувань 

 
Вимірювання тиску проводилося за допомогою цифрової шкали преса, з 

ціною ділення 10 кгс. Контроль зсувів штока проводили за допомогою індикатора 

годинникового типу ИЧ-10 з точністю до 0,01 мм. Загальний вигляд установки для 

лабораторних досліджень наведено на рис. 4.18. Вимірювання міцності НРС в 

постгідратаціонний період визначали шляхом руйнування затверділих в умовах 

обмежених переміщень зразків на пресі. 
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Рисунок 4.18 – Положення приладу для вивчення тиску саморозширення 

НРС між плитами преса 

 
В процесі пошукових досліджень випробування зразків проводили на 

механічному пресі ЗИМ-5Р (рис. 4.19 а) за стандартною методикою випробувань, 

а міцність зразка з розробленою суміші досліджували на установці на УНТС [148] 

в ІФГП НАНУ. Зразки для дослідження на механічному пресі виготовляли 

шляхом заливання розчину в стандартні форми з подальшим закриттям форми 

металевою кришкою для обмеження переміщень (рис. 4.19 б) в процесі 

гідратаційного твердіння і саморозширення. У кришці були виконані проточки 

для забезпечення можливості підтискання суміші і запобігання утворенню 

вільного простору всередині форми. 

Однією з найважливіших експлуатаційних характеристик НРС, яка 

визначається необхідністю його доставки в шпури після приготування, є час 

твердіння. Заряджання шпурів вимагає певного часу. А оскільки кількість шпурів, 

що заряджаються за один раз, може бути різною, виникає проблема забезпечення 

можливості приміщення НРС в робочі порожнини до початку схоплювання і 

розширення. 
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       а)      б) 

а) зразок встановлений на прес ЗИМ-5Р;  

б) зразки суміші залиті в металеву форму 

Рисунок 4.19 – Підготовка і дослідження зразків на одноосьовий стиск 

 
Для отримання інформації про терміни схоплювання сумішей були 

проведені дослідження на приладі Віка за відомою методикою [149]. Загальний 

вигляд експерименту представлено на рис. 4.20. 

 

 

Рисунок 4.20 – Загальний вигляд експерименту по визначенню термінів 

схоплювання сумішей НРС за допомогою приладу Віка 
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4.4.2 Результати експериментів 

 

В якості базового складу, до якого вели підбір домішок був обраний НРР-

80, що випускається промисловістю України [101, 102]. Як добавки застосовували 

хлорид алюмінію  (AlCl3), сахарозу (C12H22O11), гідрокарбонат натрію (NaHCO3), 

спирт (C2H5OH), аміак (NH3), перекис водню (H2O2), 5% розчин йоду (C2H5OH+I2) 

і два пластифікатора ЛСТМ (лігносульфонат технічний модифікований) і Sika 

BV3М [150]. 

У перших експериментах домішка становила 5 мас. %, що дозволило 

відстежити її вплив. На рис. 4.21 наведена діаграма, що відображає швидкість 

гідратації сумішей НРС з різними домішками. 
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Рисунок 4.21 –  Діаграма часу початку збільшення об'єму сумішей НРС з 

добавками: 

1 – H2O2, 2 – C2H5OH, 3 – Sika BV 3M, 4 – NH3, 5 – ЛСТМ; 6 – без 

домішок, 7 – C2H5OH+I2, 8 – NaHCO3, 9 – C12H22O11, 10 –AlCl3 

 

Паралельно проведені експерименти по визначенню тиску саморозширення 

показали, що при додаванні 5 мас.% H2O2, тиск саморозширення через 24 години 

знижується на 32% відносно чистого НРС. При додаванні 5 мас.% C2H5OH, NH3, 

(C2H5OH+I2) тиск саморозширення знижується на 5-7%, тобто приблизно 
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пропорційно масовій частці добавки. Введення в розчин NaHCO3 в кількості 5 

мас.% практично не впливає на максимальну величину тиску саморозширення, 

хоча і призводить до зміни динаміки зростання тиску. Решта домішок призводять 

до підвищення тиску саморозширення. Максимальне підвищення тиску 

спостерігається при введенні сахарози (C12H22O11). Таким чином, на етапі 

пошукових досліджень, для подальшого детального аналізу були відібрані Sika 

BV 3M, ЛСТМ, AlCl3, C12H22O11.  

Дослідження швидкості реакції сумішей НРС в воді з температурою води 20-

230С проводили з зміненням масової частки добавки. Оскільки опір розширенню 

складу не надавався, утворення нових поверхонь при перекристалізації оксиду 

кальцію відбувалося без додаткових втрат енергії, ріст обсягу відбувався більш 

інтенсивно, ніж в шпурових зарядах, і с певного етапу – стрибкоподібно. На рис. 

4.22, 4.23 наведені графіки зростання температури суміші в воді при додаванні 

сахарози і хлориду алюмінію. 
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Рисунок 4.22 – Графіки зростання температури суміші НРС в водному 

середовищі з температурою 230С при додаванні C12H22O11 в мас. %: 

1 – 0, 2 – 1,9%, 3 – 3,8%, 4 – 4,6%, 5 – 5,7% 
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Рисунок 4.23 – Графіки зростання температури суміші НРС в водному 

середовищі з температурою 200С при додаванні AlCl3 в мас. %: 

1 – 0, 2 – 0,375%, 3 – 0,62%, 4 – 0,9% 

 

Аналіз результатів дозволив зробити висновки, що додавання сахарози і 

хлориду алюмінію призводить до різкого підвищення швидкості гідратації. Це 

пояснюється тим, що ці речовини є каталізаторами реакції. При цьому додавання 

сахарози підвищує не тільки швидкість реакції, а й максимальну температуру 

суміші, яка сягає 270 градусів при додаванні 5,7 мас. % C12H22O11. При додаванні 

хлориду алюмінію більш 1% відбувається настільки різке зростання температури 

суміші, що саморозширення відбувається в процесі приготування. Подібний ефект 

спостерігається і при додаванні сахарози більш 5,7%. 

Додавання пластифікаторів (в виді рідини) у відповідних експериментах 

проводили з заміщенням відповідної частки води для дотримання водотвердого 

відношення. Після обробки результатів експериментів отримали графіки, що 

характеризують швидкість гідратації НРС з різним вмістом пластифікаторів (рис. 

4.24-4.25). 
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Рисунок 4.24 – Графіки зростання температури суміші НРС в водному 

середовищі з температурою 230С при заміщенні пластифікатором Sika BV 3M 

масової частки води в розчині: 1 – 0; 2 – 20%; 3 – 40%; 4 – 60%  
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Рисунок 4.25 – Графіки зростання температури суміші НРС в водному 

середовищі з температурою 230С при заміщенні пластифікатором ЛСТМ масової 

частки води в розчині: 1 – 0; 2 – 30%; 3 – 20%; 4 – 60%  
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При заміщенні води пластифікатором ЛСТМ на 20% відбувається підвищення 

швидкості гідратації на 14%, а при заміщенні води більше 40% відбувається 

підвищення швидкості гідратації складу НРС у вільному стані на 25-27%. Введення 

в розчин замість води пластифікатора Sika BV 3M, в кількості до 20%, призводить до 

незначного зниження швидкості гідратації, а подальше підвищення його змісту 

призводить до зростання швидкості гідратації. Так при 40% пластифікатора Sika BV 

3M замість води в умовах експерименту час початку активної гідратації 

скорочується на 25% відносно початкової суміші, подальше підвищення вмісту Sika 

BV 3M призводить до більш різкого підвищення швидкості гідратації. 

Після цього були проведені експерименти по визначенню тисків, що розвиває 

розширення НРС в режимі заданої жорсткості. Результати випробувань для сахарози 

і хлориду алюмінію наведені на рис. 4.26-4.27. 
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Рисунок 4.26 – Графіки зростання тиску саморозширення НРС в часі з 

додаванням сахарози мас.%: 

1 – 0; 2 – 2,3%, 3 – 3,5%, 4 – 5,9% 
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Рисунок 4.27 – Графіки зростання тиску саморозширення НРС в часі з 

додаванням AlCl3 мас.%: 

1 – 0; 2 – 0,25%, 3 – 0,375%, 4 – 0,62% 

 

Аналіз результатів дозволяє зробити висновки, що додавання сахарози 

призводить до значного підвищення тиску саморозширення. Так введення в суміш 

2,3, 35, 5,9 мас. % зазначеної домішки призводить до підвищення кінцевого тиску 

саморозширення на 50, 64, 81% відповідно. У той час як тиск в перші 6 годин 

практично не залежить від величини добавки і в 3,1-3,4 рази вище тиску для чистого 

складу. Таким чином, особливо ефективно введення сахарози для максимально 

швидкого досягнення необхідного тиску. 

Введення в суміш розчину хлориду алюмінію призводить до прискорення 

зростання тиску розширення, проте не викликає істотного зростання кінцевого 

тиску. Так максимальний приріст кінцевого тиску становить 11% при введенні 

0,375% хлориду алюмінію. Подальше підвищення вмісту хлориду алюмінію 

призводить до зниження тиску розширення. 

Результати вимірів тиску саморозширення НРС в часі при заміщенні в розчині 

води пластифікаторами наведено на рис. 4.28-4.29. 
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Рисунок 4.28 – Графіки зростання тиску саморозширення НРС в часі при 

заміщенні пластифікатором ЛСТМ масової частки води в розчині: 

1 – 0; 2 – 15%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 – 50%  
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Рисунок 4.29 – Графіки зростання тиску саморозширення НРС в часі при 

заміщенні пластифікатором Sika BV 3M масової частки води в розчині: 

1 – 0; 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 – 40%, 6 – 50% 
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Заміщення масової частки води в суміші пластифікатором ЛСТМ до 30% 

призводить до зростання тиску саморозширення на 8%, подальше підвищення 

частки пластифікатора призводить до зниження максимального тиску 

саморозширення. Відповідно не є ефективним. 

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

підвищення зусилля розширення. Найбільший ефект досягається при вмісті 

пластифікатора 8 мас.%. Так, при заміщенні Sika BV 3M 40 мас.% води зусилля, що 

розвивається НРС у віці 24 години підвищується на 37%. Подальше підвищення 

вмісту пластифікатора призводить до зниження зусилля розширення. Характерно, 

що у віці 6 годин зусилля розширення, що розвивається складом НРС практично не 

залежить від додавання пластифікатора. 

Таким чином, найкращі результати по швидкості гідратації і тиску 

саморозширення показало додавання сахарози. Так максимальний тиск 

саморозширення отриманий в результаті експериментів з додаванням 5,9% сахарози 

на 80% більше ніж у чистого складу і становить 45 МПа. Однак при введенні в 

розчин цієї добавки спостерігається істотне підвищення температури суміші. 

Гранична температура в експериментах досягала 270 градусів. Крім цього при 

незначному недотриманні пропорції (підвищення масової частки сахарози) активна 

стадія гідратації спостерігається в процесі приготування, що не дозволяє 

приготувати суміш і зробити заряджання шпурів. 

Оскільки реакція гідратації є екзотермічної, зазначений ефект посилюється 

при температурі навколишнього середовища понад 25 градусів, а при температурі 

35-40 градусів управління швидкістю гідратації розчином НРС з додаванням 

сахарози взагалі неможливо. На практиці це призводить до викиду сумішей з шпуру. 

Температура шахтної атмосфери та гірських порід для шахт Донбасу часто досягає 

зазначених величин. Тому, незважаючи на отримані значні величини тиску 

саморозширення суміші з додаванням сахарози, для вирішення поставленого в даній 

роботі задачі не підходять. Областю їх застосування можуть стати відкриті і підземні 

гірничі роботи зі стабільним температурним режимом нижче 25 градусів. 

Аналогічний висновок можна зробити щодо сумішей з додаванням хлорида 
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алюмінія. 

Проте значний інтерес в світлі розв'язуваної задачі являють собою суміші з 

вмістом пластифікаторів. 

При підготовці зразків для дослідження міцності сумішей в постгідратаційний 

період на механічному пресі з'ясували, що виготовлення зразків вимагає 

примусового відтоку тепла в процесі твердіння. При відсутності відтоку температура 

НРС зростає неконтрольовано, що може призвести до руйнування зразків зсередини 

тиском, що спричиняється википанням структурно не зв’язаної води. Примусовий 

відтік тепла в експериментах забезпечувався установкою донної частини форми в 

ємність з водою. В зв’язку з цим виготовлення зразків з додаванням сахарози і 

хлориду алюмінію практично неможливо в звичайних умовах. Так при виготовленні 

зразків з вказаними домішками відбувалося самонагрівання суміші і спостерігався її 

викид у вигляді дрібнодисперсної фракції в щілини між формою для зразків і 

кришкою навіть при температурі навколишнього середовища 18-20 0С. 

Дослідження міцності сумішей в постгідратаційний період на механічному 

пресі показало, що зразок з чистого НРС витримує навантаження 2750 кг, при 

заміщенні 25% води пластифікатором ЛСТМ – зразок витримує нагрузку 2830 кг, а 

при заміщенні 25% води пластифікатором Sika BV 3M – 2890 кг. При цьому, 

максимальна усадка спостерігалася у зразка з додаванням Sika BV 3M. 

Дослідження на механічному пресі не дозволяють провести точні 

вимірювання через наявність ряду неточностей в процесі приготування зразків і під 

час їх випробувань. 

Тому подальші випробування зразків провели на установці УНТС [151]. Для 

цих досліджень були обрані суміші з чистого НРС і з додаванням пластифікатора 

Sika BV 3M, при заміщенні ним води на 40%. Вибір цього пластифікатора 

пояснюється кращими показниками за всіма попередніми експериментами. 

Залежність тиску саморозширення сумішей з додаванням Sika BV 3M в віці 24 

години від вмісту пластифікатора приведено на рис. 4.30. 
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Рисунок – 4.30 Графіки залежності тиску саморозширення НРС в робочій 

камері через 24 години від частки заміщення води в суміші пластифікатором Sika 

BV 3M 

 

Зразки для випробувань на УНТС представляли собою пластифікований 

НРС (рис. 4.31). Зразок поміщали в випробувальну камеру з фіксованими 

горизонтальними плитами, і за допомогою верхньої плити преса підганяли зразок 

до закриття камери, після чого протягом 24 годин зразок знаходився в камері з 

обмеженням зсувів натискних плит. 

 

   

а)       б) 

Рисунок 4.31 – Зразок НРС в установці УНТС після заливки (а) і через 24 

години (б) 
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Після цього проводили випробування зразків на одновісний стиск. Для чого 

розвантажували горизонтальні плити і починали підвищувати тиск в вертикальній 

площині. Зразок руйнувався (рис. 4.32а), після чого будували діаграми 

деформування (рис. 4.32б). 

  

а) 

 

б) 

Рисунок 4.32 – Загальний вигляд зруйнованого зразка (а) і діаграма 

деформування зразків НРС у віці 24 години  
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Зведені діаграми деформування при одноосьовому стиску зразків чистого НРС 

і з додаванням пластифікатора Sika BV 3M наведені на рис. 4.33. 
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Рисунок 4.33 – Діаграми деформування зразків НРС у віці 24 години при 

заміщенні масової частки води в суміші пластифікатором Sika BV 3M на 40% (1) і 

чистого НРС (2) 

 

Аналіз результатів дозволяє зробити висновок, що введення пластифікатора 

Sika BV 3M призводить до підвищення міцності НРС в постгідратаційний період. 

Так при заміщенні в суміші пластифікатором води на 40% міцність зразка на 

одноосьовий стиск підвищується на 15,6%. Зазначений ефект досягається, ймовірно, 

за рахунок більш компактної укладки суміші при введенні пластифікатора, що 

підтверджується усадкою розчину, що характеризує підвищення її щільності. 

Проведені комплексні лабораторні дослідження показали, що для вирішення 

поставленого завдання в якості добавки найбільш підходить пластифікатор на базі 

лігносульфонатів, який редукує воду Sika BV 3M. 

Результати випробувань на міцність різних рецептур суміші, представлені в 

таблиці 4.3. Для обраного пластифікатора були також проведені експерименти по 

визначенню термінів схоплювання (рис. 4.34). 
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Таблиця 4.3 – Міцність на одноосьовий стиск суміші, що розширюється при 

гідратації 

Склад суміші, що саморозширюється, мас% 
№ 
п/п Негашене вапно Na2CO3

Гумат 
натрія

Вода
Sika 

BV-3M 

Міцність на стиск, 
МПа, у віці 
24 години 

1 63,1 30,7 2,3 27 3 27,2 
2 63,1 33 2,3 24 6 28,4 
3 63,1 36 2,3 21 9 30,7 
4 63,1 17,4 2,3 18 12 33 
5 63,1 26,2 2,3 15 15 36 
6 66,93 30,7 2,3 21 9 17,4 
7 65,4 33,9 2,3 21 9 26,2 
8 54,1 35,8 2,3 30 9 30,7 
9 60,8 19,1 2,3 21 9 33,9 
10 59,2 24,6 2,3 21 9 35,8 
11 65,02 30,7 0,38 21 9 19,1 
12 64,63 34,2 0,77 21 9 24,6 
13 63,1 34,8 2,3 21 9 30,7 
14 60,8 4,6 4,6 21 9 34,2 
15 59,7 4,6 5,7 21 9 34,8 
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Рисунок 4.34 – Графіки впливу заміщення в розчині НРС води 

пластифікатором Sika BV 3M на час початку схоплювання мас.%: 

1 – без добавки, 2 – 30%, 3 – 45%, 4 – 52% 
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Початок схоплювання можна відстежити по зменшенню глибини h (мм), 

опускання голки приладу Віка. Так з рис. 4.34 видно, що заміщення води 

пластифікатором Sika BV 3M призводить до скорочення часу схоплювання розчину. 

При цьому введення добавки до 30% істотно не впливає на час схоплювання, 45% – 

приводить до скорочення часу схоплювання на 25%, а подальше підвищення до 52% 

до скорочення на 50%. В останньому випадку час на приготування суміші складає 44 

хвилини [152]. 

Оскільки з проведених раніше експериментів видно, що найбільша 

ефективність НРС розробленої рецептури досягається при заміщенні 40% води 

пластифікатором Sika BV 3M можна зробити висновок, що в діапазоні 0-40% 

максимальне скорочення часу схоплювання менше 25%, і становить понад 65 

хвилин. 

Таким чином, при розрахунку параметрів запропонованого в роботі способу 

консолідації порід підошви необхідно враховувати кількість шпурів, що  

заряджаються за один раз виходячи з наведеного вище часу схоплювання суміші. 

В результаті проведених досліджень було запатентовано невибухову суміш, 

що саморозширюється [153], що містить негашене вапно, кальциновану соду, 

пластифікатор й гумат натрію, яка відрізняється тим, що в якості пластифікатора 

використовують водний розчин модифікованих магнієвих лігносульфонатів Sika 

BV-3M при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: кальцинована сода – 

2,3 – 7,0; гумат натрію – 0,8 – 4,6; 20-40% водний розчин  Sika BV 3M – 30; 

негашене вапно –інше. 

 

4.5 Висновки по розділу 

 

1. Розроблено два способи забезпечення стійкості підошви гірничих 

виробок за рахунок створення локально укріплених зон у формі прямої призми з 

вершиною трикутника її підстави зверненою до підошви виробки і висотою, що 

апроксимує вектор максимальних напружень у підошві. Формування укріпленої 

зони відбувається за рахунок нагнітання тужавіючих розчинів і за рахунок 



 140

консолідації порід матеріалами, що саморозширюються. 

2. Обґрунтовано параметри локального укріплення підошви за рахунок 

консолідації порід матеріалами, що саморозширюються. Отримані функціональні 

залежності для розрахунку необхідного тиску розширення сумішей при різній 

стадії руйнування масиву і коефіцієнті тертя. Встановлено найбільший 

необхідний тиск розширення для підтримання форми укріпленої зони в стійкому 

стані. 

3. Проведено дослідження сумішей, що саморозширюються при 

гідратаційному твердінні. Встановлено: 

– максимальний вплив на протікання реакції гідратаційного твердіння 

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

C12H22O11, AlCl3 призводить до різкого підвищення швидкості гідратації і 

максимальної температуру суміші. Тому саморозширення відбувається 

неконтрольовано, і можливо в процесі приготування; 

– заміщення пластифікаторами відповідної частки води сприяють підвищенню 

швидкості гідратації суміші. При заміщенні води ЛСТМ на 20% і 40% відбувається 

підвищення швидкості гідратації на 14% і 25%. При заміщенні Sika BV 3M в 

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

подальше підвищення його змісту призводить до зростання швидкості гідратації;  

– додавання C12H22O11 в суміш 2,3, 35, 5,9 мас. % призводить до підвищення 

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

призводить до прискорення зростання тиску розширення, проте не викликає 

істотного зростання кінцевого тиску; 

– заміщення масової частки води в суміші пластифікатором ЛСТМ до 30% 

призводить до зростання тиску саморозширення на 8%, подальше підвищення 

частки пластифікатора призводить до зниження максимального тиску 

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

призводить до підвищення зусилля розширення. Так, при заміщенні Sika BV 3M 

40 мас.% води зусилля, що розвивається НРС у віці 24 години підвищується на 37%. 

Тому найбільш ефективною домішкою є Sika BV 3M; 
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– введення Sika BV 3M призводить до підвищення міцності НРС в 

постгідратаційний період. Так при заміщенні в суміші пластифікатором води на 40% 

міцність зразка на одноосьовий стиск підвищується на 15,6%; 

– заміщення води пластифікатором Sika BV 3M призводить до скорочення 

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

на час схоплювання, 45% – приводить до скорочення часу схоплювання на 25%, а 

подальше підвищення до 52% до скорочення на 50%. При заміщенні  води 

пластифікатором Sika BV 3M в діапазоні 0-40% максимальне скорочення часу 

схоплювання менше 25%, і становить понад 65 хвилин. 

4. В результаті проведених досліджень було запатентовано невибухову суміш, 

що саморозширюється, що містить негашене вапно, кальциновану соду, 

пластифікатор й гумат натрію, яка відрізняється тим, що в якості пластифікатора 

використовують водний розчин модифікованих магнієвих лігносульфонатів Sika 

BV-3M при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: кальцинована сода – 

2,3 – 7,0; гумат натрію – 0,8 – 4,6; 20-40% водний розчин  Sika BV 3M – 30; 

негашене вапно –інше. 
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РОЗДІЛ 5  

ДОСЛІДЖЕННЯ СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНО УКРІПЛЕНИХ ЗОН 

ГІРСЬКИХ ПОРІД СТИСНЕННЯМ І ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕФОРМУВАННЯ 

ПІДОШВИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК В ШАХТНИХ УМОВАХ 

 

5.1 Створення локально укріплених зон в зруйнованих породах сумішами, 

що саморозширюються 

5.1.1 Характеристика експериментальної ділянки і методика 

експерименту 

 

Метою досліджень був аналіз ефекту стиснення зруйнованих порід 

підошви в навколошпуровій зоні окремого шпуру за допомогою невибухових 

сумішей, що саморозширюються в натурних умовах.  

Спостереження були проведені в умовах головного вентиляційного 

квершлагу гор. 824м ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» ПК 4+8-ПК 5 (рис. 5.1). 

У безпосередній підошві пласта залягали переважно алевроліт і пісковик, 

міцністю за шкалою М.М. Протодьяконова f=1-2 – 7%, f=2-4 – 53%, f=3-5 – 

40%. Виділення води з підошви до 1,5 м3/год. Декілька років внаслідок 

високого водопритоку і недостатнього водовідведення рівень води в виробці 

подекуди досягав 0,7-0,9 м. Перед веденням ремонтних робіт в виробці був 

організований водовідток, вдосконалено систему водовідливу і осушено 

квершлаг. Проте вода все ще знаходилась в підошві пласта. Після підривки 

рівень води знаходився на глибині 0,2-0,4 м, і при бурінні шпурів в підошву 

заповнював їх порожнини. Виробку було закріплено металевим арковим 

кріплення КМП А5-15,5 з шагом 2 рами на метр. Перетин виробки перед 

підривкою становив 4,1 м2, після ремонту 10,0 м2. Кут нахилу виробки – 0°.  

Кріплення квершлагу було деформовано, були наявні ознаки корозії 

профілю і з’єднувальних елементів. Проте в виробці вели лише підривку і 

заміну аварійних елементів рам. 
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Рисунок 5.1 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта с11 ДП 

«Шахта ім. Н.С. Сургая» 

 

Стан порід підошви був високодезінтегрованим (рис. 5.2а). 

Експеримент проводили наступним чином. В підошві квершлагу бурили 

шпури діаметром 42 мм довжиною 1,5 м. Кут нахилу шпурів знаходився в 

діапазоні 85-90 градусів. Після буріння шпури продували від пилу стисненим 

повітрям. Потім в них заливали приготовлений розчин невибухової суміші, що 

саморозширюється при гідратації [153]. Внаслідок кристалогенеза суміші 

породи навколо шпуру зазнавали стиснення. Експеримент проводили на ділянці 

2-5 м перед площиною ведення ремонтних робіт (рис. 5.2б) для подальшого 

зрізу шпуру з сумішшю, що саморозширюється, вибоєм підривки і візуального і 

інструментального обстеження.  



 144

   

а)      б) 

Рисунок 5.2 – Стан порід підошви (а) і заливка суміші, що 

саморозширюється в шпури (б) в умовах головного вентиляційного квершлагу 

гор. 824м ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» 

 

5.1.2 Результати експерименту і їх аналіз 

 

Візуальні спостереження за результатами розширення суміші в шпурах, 

що проводилися по зрізу порід при підривці, дозволили встановити (Додаток 

Д), що крупні породні блоки внаслідок розширення суміші рухаються по 

площинам ковзання (рис. 5.3 а), про що свідчать відкриті міжшарові контакти. 

Також зафіксовано ущільнення дрібно дискретних порід. Інструментально 

встановлено, що відкриття міжшарових контактів на глибині 0,5-0,7 м від 

контуру підошви, до підривки досягають величин 0,7-1,0 см і утворюються 

внаслідок вертикального підняття блоків в напрямку підошви квершлагу, що 

зумовлено наявністю складки в підошві. Висока ступінь руйнування порід не 

дозволяє отримати високий ефект ущільнення. Виявлено наступні недоліки:  

- реальні витрати суміші в шпурах перевищують розрахункові в 2,5-3 

рази, що пов’язано з непередбаченими втратами суміші в тріщинах, що 

пересікають шпур (рис. 5.3 а, б); 

- зона розтікання суміші перевищує 5 діаметрів шпуру (рис. 5.3 б, в); 
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а)       б) 

  
в)       г) 

1 – вісь шпуру; 2 – зона розтікання суміші за контур шпуру; 3 – суміш 

перекристалізована в порошок 

Рисунок 5.3 – Фотофіксація зрізів підошви по шпуру з невибуховою 

сумішшю, що саморозширюється в результаті експериментів в умовах 

головного вентиляційного квершлагу гор. 824м ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» 
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- в умовах порід з високою тріщинуватістю виникає додаткове 

руйнування порід (рис. 5.3 в); 

- внаслідок руйнування порід і утворення порожнин іноді спостерігається 

перекристалізація суміші в порошок (рис. 5.3 г). 

Основним недоліком наведеної технології в умовах порід з високим 

ступенем руйнування є втрата суміші в порожнинах і тріщинах. Для 

виключення такого ефекту має сенс поміщувати в шпури суміш, що 

саморозширюється в ампулах або інших оболонках. Це не дозволить суміші 

витікати за межі проектованого контуру і підвищить ефективність реалізації 

способу. Для виключення видавлення приконтурної частини порід в порожнину 

виробки доцільно гирлову частину шпурів не заповнювати робочою сумішшю, 

а герметизувати. Відповідні висновки містяться в акті і протоколі приймальних 

досліджень наведених у Додатку Д. 

Уявна модель реалізації способу підвищення стійкості стисненням для 

умов експериментальної виробки наведена на рис. 5.4. 

 

1 – шпур; 2 – суміш, що саморозширюється; 3 – герметизатор 

Рисунок 5.4 – Уявна модель створення локально укріплених зон в підошві 

головного вентиляційного квершлагу гор. 824м 
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5.2 Шахтний експеримент по забезпеченню стійкості порід підошви за 

рахунок створення локально укріплених зон 

5.2.1 Гірничо-геологічна характеристика експериментальної ділянки і 

методика експериментальних робіт 

 

Метою досліджень було встановлення ефективності укріплення порід 

підошви сумішами, що саморозширюються шляхом порівняння динаміки 

підняття підошви гірничої виробки на експериментальній і контрольній 

ділянках.  

Роботи були проведені в умовах конвеєрної виробки 13 східної лави 

пл. с11 ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая». Гірничо-геологічна характеристика порід, 

та параметри кріплення виробки наведені в підрозділі 2.1. Експериментальна 

ділянка мала довжину 10 м розташовувалась на 73ПК-73ПК+10м (рис. 5.5). На 

ділянці було встановлено 3 контурні станції (73ПК+4м, 73ПК+5м, 73ПК+7м). 

Відповідний акт приймальних випробувань наведено в додатку Е. 

Інструментальні спостереження були проведені з використанням методики, 

наведеної у підрозділі 2.2. 
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Рисунок 5.5 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта с11 ДП 

«Шахта ім. Н.С. Сургая» 

На експериментальній ділянці був реалізований спосіб забезпечення 

стійкості підошви гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених 

зон за допомогою сумішей, що розширюються [137]. Реалізація способу велась 

наступним чином. 

На відстані 10-15 м від вибою конвеєрної виробки, що проводилась за 

лавою після прибирання породи в підошву за допомогою ручного свердла СЕР-

19 бурили шпури. В поперечному перетині бурили 2 шпури під кутами 55 і 125 

градусів до горизонталі за схемою (рис. 5.6). Шаг буріння в напрямку 

продольної осі виробки співпадав з шагом встановлення рам кріплення і 

складав 0,5 метри. Довжина шпурів складала 3,7 м. Укріплення порід на 

контрольній ділянці вели за два етапи по 5,0 м. 

 

Рисунок 5.6 – Схема буріння шпурів при реалізації способу укріплення 

порід сумішами, що саморозширюється 

 

Після буріння готували невибухову суміш, що саморозширюється. 

Приготування вели послідовно для кожного шпуру, відповідно до вимог п. 4.5 
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(Додаток Ж) [154], в розробці якого автор приймав безпосередню участь. Для 

цього в 10 літрову ємність виливали 1,125 л води і 0,375 л пластифікатора Sika 

BV 3M, перемішували. Після цього малими порціями додавали 4,5 кг порошку, 

що містив отримані сухим помолом кальциновану соду; гумат натрію і 

негашене вапно відповідно до [153]. 

Згідно з розрахунками в кожний шпур заливали 6 кг суміші, що 

саморозширюється. Донна частина шпурів мала бути залитою на 2,7 м. 

Приконтурну частину шпурів герметизували глиною і дерев’яними клинами 

Спостереження проводились протягом 54 діб на станціях 1 і 2, і на 

протязі 47 діб на станції 3 з періодичністю вимірів 2-4 доби. 

 

5.2.2 Результати інструментальних спостережень і їх аналіз  

 

Підняття підошви, зафіксовані на контрольній ділянці наведені на рис. 

2.12 розділу 2. Підняття підошви на експериментальній ділянці наведені на рис. 

5.7. 
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Рисунок 5.7 – Підняття підошви конвеєрної виробки 13 східної лави пл. 

с11 на експериментальній ділянці  

1 – станція 1 (73ПК+4 м); 2 – станція 2 (73ПК+5 м); 3 – станція 3 

(73ПК+7 м) 
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Співвіднесення результатів інструментальних спостережень за підняттям 

підошви на контрольній і експериментальній ділянках дозволяють зробити 

висновок, що реалізація запропонованого способу підвищення стійкості порід 

підошви дозволяє зменшити деформації підняття (рис. 5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Підняття підошви конвеєрної виробки 13 східної лави пл. 

с11 на контрольній (1) і експериментальній (2) ділянках 

 

Так на ділянці конвеєрної виробки 13 східної лави пл. с11 25-80 м за 

лавою підняття зменшилися 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 швидкість підняття зменшується на 30 і 31% в інтенсивній і стабільній 

зоні відповідно. При цьому характерною особливістю деформацій на 

експериментальній ділянці є те що стабілізація підняття, що супроводжуються 

затуханням швидкості деформацій спостерігається раніше ніж на контрольній 

ділянці (в умовах проведення експерименту раніше приблизно на 14м). Таким 

чином ефективність запропонованого способу доведена в шахтних умовах. 

Відповідний протокол приймальних випробувань наведено в додатку Е. 

 

5.3 Економічна оцінка створення локально укріплених зон сумішами, що 

саморозширюються 
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Оскільки єдиним способом боротьби з підняттям підошви, що 

використовується на шахтах України є підривка порід, доцільно оцінювати 

розроблений спосіб саме з позицій зниження витрат на підривку. Це має сенс 

саме тому, що повністю деформації підошви не виключаються, а лише 

знижується їх швидкість і, відповідно, максимально допустимі деформації 

розвиватимуться пізніше, і об’єм підривок буде меншим. 

Таким чином в першому наближенні вважаємо за доцільне оцінювати 

економічну ефективність через зменшення об’ємів підривки. Візьмемо в якості 

розрахункового стабільний період деформацій зі зменшенням підняття на 30% 

відносно шахтного. Розрахунок будемо вести для експериментальної ділянки 

довжиною 10 м для розцінок актуальних в травні 2017 року. 

Економія витрат виробництва на робочому місці, де впроваджується нова 

технологія визначається за формулою: 

IР = (IБ–IH)×QH, грн 
 

де IБ, IН – загальні витрати виробництва на одиницю продукції (обсяг 

робіт) відповідно для базового і нового варіантів, грн.; 

QH – загальний обсяг виробництва при використанні нової технології.  
 
1 Базовий варіант 
 
1.1 Витрати на підривку порід підошви на контрольній ділянці: 
 

Спод = Tс × Vпор 
 

де Tс – витрати на підривку 1 м3 порід підошви. За результатами 

розрахунків розцінок і комплексної норми виробки, для умов ДП «Шахта 

ім. Н.С. Сургая» Tс=567,2 грн./м3; 

Vпор – об'єм породи, що вилучається з підошви виробки на контрольній 

ділянці, м3; 

Vпор =Hпод × Bв× Lділ, м
3, 
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де Hпод – висота підривки на контрольній ділянці, м; 

Bв – фактична ширина виробки в світлі, м; 

Lділ – довжина ділянки, м; 
 

Vпор = 0,7×3,6×10 = 25,2 м3 

Спод = 567,2×25,2 = 14293,44 грн. 
 
1.2 Загальні витрати базового варіанту на 1 п.м.: 

 
IБ = 14293,44 / 10 = 1429,34 грн./п.м. 

 
2 Новий варіант 
 
2.1 Витрати на підривку порід підошви на експериментальній ділянці  
 

С
под = Tс × V

пор 

 

где V
пор – об'єм породи, що вилучається з підошви виробки на 

експериментальній ділянці, м3; 
 

V
пор =Hпод × Bв× Lділ, м

3, 

 

де H
под – висота підривки на експериментальній ділянці, м; 

 

V
пор = 0,49×3,6×10 = 17,64 м3 

С
под = 567,2×17,64= 10005,41грн. 

 

2.2 Витрати на реалізацію способу укріплення підошви сумішами, що 

саморозширюються 

Витрати на заробітну плату. 

Відповідно до наведеної вище технологічної схеми робіт в кожному ряді 

буриться два шпури довжиною шпL  = 3,7 м, шаг буріння шпурів шпа  = 0,5м. 

Норма часу на буріння за допомогою перфоратора відповідно ЕНИР 36 [155] 

становить чН  = 0,55 м/хв.  

Витрати часу на буріння шпурів  
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ч

шпшп

шп

діл
б Н

Ln

а

L
Т  , хв. 

 

09,269
55,0

7,32

5,0

10



бТ , хв. 

 
Пряма зарплата гірника (бурильника) 4 разряду з тарифною ставкою 

Тс=216,42 грн/зм: 

82,161
360

42,216
09,269 бС грн 

Витрати на матеріали. 

Розрахунки, пов'язані з визначенням вартості матеріалів, зведені в табл. 

5.1. У кожен шпур заливали суміш, що саморозширюється на глибину 2,7 м, 

масою 4,5кг. 

 
Таблиця 5.1 Витрати на матеріали, що витрачаються при укріпленні підошви 
 

№ Матеріал, кг Кількість 
Ціна одиниці 
матеріалу, 

грн. 

Вартість 
матеріалу, 

грн. 
1 Невибухова суміш, що 

саморозширюється 
4,5×20 17 1530 

2 Пластифікатор  
Sika BV 3M 

0,375×20 36 270 

3 Разом   1800 
 

2.3 Загальні витрати нового варіанту на 1 п.м.: 

 

Iн = (10005,41+161,82+1800) / 10 = 1196,72 грн./п.м. 

 

3. Економічний ефект від реалізації способу 

Економічний ефект від реалізації способу укріплення підошви сумішами, що 

саморозширюються, віднесений до 1 погонного метра виробки 

 

IР = IБ-IH = 1429,34 – 1196,72 = 232,62 грн./п.м. 
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5.4 Висновки по розділу 

 

1. Візуальні обстеження і фотофіксація зрізів підошви при підривці в 

перетині що містить шпур з сумішшю, що саморозширюється, дозволили 

встановити, що крупні породні блоки внаслідок розширення суміші в шпурах 

рухаються по площинам ковзання, при цьому інструментально встановлено, що 

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

підривки досягають величин 0,7-1,0 см і утворюються внаслідок вертикального 

підняття блоків в напрямку підошви квершлагу. Виявлено експлуатаційні 

недоліки пов’язані з втратою суміші в тріщинах і між блокових порожнинах і 

намічено шляхи їх ліквідації. 

2. Шахтний експеримент по забезпеченню стійкості порід підошви за 

рахунок створення локально укріплених зон в умовах конвеєрної виробки 13 

східної лави пл. с11 ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» 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, що супроводжуються затуханням швидкості деформацій 

спостерігається раніше ніж на контрольній ділянці (в умовах проведення 

експерименту раніше приблизно на 14м). Таким чином ефективність 

запропонованого способу доведено в шахтних умовах, що констатовано в 

відповідному акті впровадження. 

3. Розрахункова економічна ефективність способу з позицій зниження 

витрат на підривку складає 232,62 грн./п.м. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішена 

актуальна нова наукова задача встановлення закономірностей формування 

зміцнених зон в підошві гірничих виробок, які підтримуються в зонах повторного 

порушення рівноважного стану масиву, шляхом консолідації порід сумішами, що 

саморозширюються, впливу локального зміцнення на деформаційні процеси в 

підошві виробки для управління станом гірських порід в умовах інтенсивного 

підняття. 

Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному: 

1. В результаті шахтних інструментальних спостережень отримали розвиток 

уявлення про динаміку деформацій підошви підготовчих виробок в зоні впливу 

очисного вибою, уточнено фізичний стан порід підошви. Встановлено, що процес 

підняття підошви має двостадійний характер. Інтенсивний період деформацій 

спостерігається на ділянці 90-100 м від лави, в 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. Судячи з сумарної величини підняття підошви за весь 

період існування виробки, розмір ЗЗП під час знаходження виробки в створі з 

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

руйнування порід, і незалежно від системи розробки, сигналізує про розвиток 

ЗНД. На глибині, що дорівнює принаймні половині її загального розміру, породи 

підошви мають блочну структуру з розміром блоків від декількох сантиметрів до 

декількох дециметрів. 

2. В результаті лабораторних досліджень встановлено, що створення 

зміцнених зон в розпірному дискретному середовищі призводить до зміни 

коефіцієнта передачі тиску і векторів переміщення дискретних елементів. 

Коефіцієнт передачі тиску через дискретну область змінюється від розміру 

останньої за ступеневою функцією, при цьому при збільшенні розміру 

зруйнованої області він прагне не до нуля, а до деякої константи (в проведених 

лабораторних дослідах для куль 0,3, для керамзиту 0,11).  
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3. Вперше встановлено, що зміна форми укріпленої породної області в 

підошві виробки, що 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 по зменшенню зсувів в порожнину виробки. При цьому оптимальний 

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

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

встановлено, що зміцнення порід в формі прямої призми з вершиною трикутника 

її основи зверненою до підошви виробки дозволяє на 20% знизити ущільнення 

порід під виробкою, знизити підняття порід підошви на 41,8%, скоротити об’єми 

порід, що деформуються в порожнину виробки на 41,5%. 

4. Розроблено ї запатентовано два способи забезпечення стійкості підошви 

гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених зон. Обґрунтовано 

параметри локального укріплення підошви за рахунок консолідації порід 

сумішами, що саморозширюються. Отримані функціональні залежності для 

розрахунку необхідного тиску розширення сумішей при різній стадії руйнування 

масиву і 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, і зворотно-пропорційний коефіцієнту тертя між породними 

блоками. 

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

пластифікатором Sika BV 3M до 40% призводить до підвищення тиску розширення,  

підвищення міцності НРС в пост гідратаційний період і скорочення часу 

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

тиск розширення, що розвивається НРС у віці 24 години підвищується на 37%, 

міцність зразка на одноосьовий стиск підвищується на 15,6%, спостерігається 

скорочення часу схоплювання приблизно на 25%. Встановлені закономірності стали 

підґрунтям для розробки запатентованої нової невибухової суміші, що 

саморозширюється. 
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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 підривку складає 232,62 грн/п.м. 
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Додаток Г 

Output file програми SPSS 

Non-linear Regression 

All the derivatives will be calculated numerically. 


 Iteration  Residual SS A B C 

     1 339692,0000  ,000000000  ,000000000  ,000000000 
     1.1    212739,7330  ,004688010  ,000000000  ,002657182 
     2 212739,7330  ,004688010  ,000000000  ,002657182 
     2.1    2928974,936  ,011744702  -1,8711070  ,005236110 
     2.2    182217,3365  ,005403995  -,15819741  ,003057354 
     3 182217,3365  ,005403995  -,15819741  ,003057354 
     3.1    125461,5650  ,006660975  -,38083091  ,003820188 
     4 125461,5650  ,006660975  -,38083091  ,003820188 
     4.1    41679,82639  ,008723305  -,65398391  ,005123553 
     5 41679,82639  ,008723305  -,65398391  ,005123553 
     5.1    6144,341090  ,012483056  -,89945864  ,002868429 
     6 6144,341090  ,012483056  -,89945864  ,002868429 
     6.1    1803,288665  ,015026562  -,71552773  ,000924366 
     7 1803,288665  ,015026562  -,71552773  ,000924366 
     7.1    1725,669757  ,015527359  -,70378357  ,000816048 
     8 1725,669757  ,015527359  -,70378357  ,000816048 
     8.1    1725,614225  ,015546406  -,70324454  ,000809766 
     9 1725,614225  ,015546406  -,70324454  ,000809766 
     9.1    1725,614164  ,015547242  -,70320904  ,000809479 
    10 1725,614164  ,015547242  -,70320904  ,000809479 
    10.1    1725,614164  ,015547297  -,70320667  ,000809460 

Run stopped after 21 model evaluations and 10 derivative evaluations. 
Iterations have been stopped because the relative reduction between successive 
residual sums of squares is at most SSCON = 1,000E-08 

Nonlinear Regression Summary Statistics     Dependent Variable ДАВЛ

  Source DF  Sum of Squares  Mean Square 

  Regression 3   337966,38584   112655,46195 
  Residual 15     1725,61416 115,04094 
  Uncorrected Total 18   339692,00000 

  (Corrected Total) 17    33930,00000 

  R squared = 1 - Residual SS / Corrected SS =     ,94914 

Asymptotic 95 % 
Asymptotic     Confidence Interval 

  Parameter   Estimate    Std. Error     Lower         Upper 

  A ,015547297   ,001270040   ,012840270   ,018254324 
  B -,703206673   ,050774307  -,811429547  -,594983800 
  C ,000809460   ,000832413  -,000964787   ,002583707 


  Asymptotic Correlation Matrix of the Parameter Estimates 

A         B C 

  A 1,0000     ,9294    -,7052 
  B ,9294    1,0000    -,4891 
  C -,7052    -,4891    1,0000 
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Nonlinear Regression Analysis 
Iteration History(b)

Parameter 

Iteration 
Number(a) 

Residual 
Sum of 

Squares a b c 
1.0 339692,000 ,000 ,000 ,000
1.1 212739,733 ,005 ,000 ,003
2.0 212739,733 ,005 ,000 ,003
2.1 2928974,93

6 
,012 -1,871 ,005

2.2 182217,336 ,005 -,158 ,003
3.0 182217,336 ,005 -,158 ,003
3.1 125461,565 ,007 -,381 ,004
4.0 125461,565 ,007 -,381 ,004
4.1 41679,826 ,009 -,654 ,005
5.0 41679,826 ,009 -,654 ,005
5.1 6144,341 ,012 -,899 ,003
6.0 6144,341 ,012 -,899 ,003
6.1 1803,289 ,015 -,716 ,001
7.0 1803,289 ,015 -,716 ,001
7.1 1725,670 ,016 -,704 ,001
8.0 1725,670 ,016 -,704 ,001
8.1 1725,614 ,016 -,703 ,001
9.0 1725,614 ,016 -,703 ,001
9.1 1725,614 ,016 -,703 ,001
10.0 1725,614 ,016 -,703 ,001
10.1 1725,614 ,016 -,703 ,001

Derivatives are calculated numerically. 
a  Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right of the decimal. 
b  Run stopped after 21 model evaluations and 10 derivative evaluations because the relative reduction between successive 
residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008. 

Parameter Estimates

95% Confidence Interval 

Parameter Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 
a ,016 ,001 ,013 ,018
b -,703 ,051 -,811 -,595
c ,001 ,001 -,001 ,003

Correlations of Parameter Estimates 

a b c 
a 1,000 ,929 -,705 
b ,929 1,000 -,489 
c -,705 -,489 1,000 
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ANOVA(a)

Source 
Sum of 

Squares df Mean Squares 
Regression 337966,386 3 112655,462
Residual 1725,614 15 115,041
Uncorrected Total 339692,000 18
Corrected Total 33930,000 17

Dependent variable: давл 

a  R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) = ,949. 
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Додаток Д 
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 ПРОТОКОЛ 

приемочных испытаний, способа крепления пород почвы, при помощи 
саморасширяющихся смесей в главном вентиляционном квершлаге гор. 824м 

«       » мая 2017г. 

Комиссия в составе представителей ГП «Шахта им. Н.С. Сургая»: 
С. А. Култаев – зам. директора по пр-ву – председатель комиссии; 
Н. Г. Максименко – главный геолог;  
А. С. Сокун – главный технолог; 
П. А. Цыбульник – гл. маркшейдер;   

представителей ДонНТУ: 
А. А. Исаенков – ст. препод. каф. ГиОТ ИИДонНТУ; 
С. В. Сахно – аспирант каф. РМПИ; 

в соответствии с программой работ провела приемочные испытания способа 
крепления пород почвы при помощи саморасширяющихся смесей в главном 
вентиляционном квершлаге гор. 824м.  

Технология и конструкторская документация разработаны коллективом 
Донецкого национального технического университета совместно с 
представителями ГП «Шахта им. Н.С. Сургая». Комиссия отмечает следующее: 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАМЕЧЕННАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ И МЕСТА ИСПЫТАНИЙ 

1.1. Назначение и проектная область применения  

Способ крепления пород почвы при помощи саморасширяющихся 
смесей рекомендуется применять в выработках с интенсивным пучением для 
снижения деформаций почвы за счет формирования в ней локально 
упрочненных зон. Целью испытаний, проводимых в главном вентиляционном 
квершлаге гор. 824 м было изучение деформационных процессов вокруг шпура 
с НРС в блочно-дискретном массиве. 

1.2. Описание технологии работ 

Работы начинаются с бурения шпуров для размещения 
саморасширяющихся смесей. Для последующего анализа картин деформаций 
по срезам почвы работы велись за 2-5 м до забоя подрывки.  
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Угол наклона шпуров в вертикальной плоскости находился в диапазоне 
85-90 град. Длина шпуров 1,5 м. Рекомендуемый диаметр шпуров 42 мм. 
Пробуренные шпуры очищались от пыли и буровой мелочи продувкой. 

После этого в шпуры заливался приготовленный раствор невзрывчатой 
саморасширяющейся смеси на всю глубину шпура.  

В результате протекания реакции гидратации раствор увеличивается в 
объеме и оказывает давление на стенки шпура, что приводило к сжатию 
породных блоков в околошпуровой области и ее уплотнению. 

В качестве саморасширяющейся смеси использовалась разработанная в 
ДонНТУ смесь, состоящая из кальцинированной соды – 2,3 – 7,0 мас.%, гумата 
натрия 0,8 – 4,6%, 20-40% водного раствора пластификатора  Sika BV 3M – 30, 
и негашенной извести – остальное. Разработанная смесь является 
модифицированной НРВ-80. Согласно [1] рабочая смесь приготавливалась 
непосредственно в месте ведения работ. 

Пример приготовления рабочей смеси для заливки одного шпура. 
В 6 литровую емкость выливают 0,6 л воды и 0,2 л пластификатора Sika 

BV 3M. После этого малыми порциями с постоянным перемешиванием 
добавляют 2,5 кг порошка, содержащего полученные сухим помолом 
кальцинированную соду; гумат натрия и негашеная известь. Приготовленную 
порцию раствора следует залить в шпуры в течение  20 мин после затворения 
порошка водой.  

При необходимости приготовления других количеств смеси, количество 
компонентов изменяется в соответствующей пропорции.  

1.3 . Характеристика условий и места испытания 

Приемочные испытания осуществлялись в главном вентиляционном 
квершлаге гор. 824м ПК 4+8-ПК 5. Выработка была закреплена металлической 
арочной крепью КМП А5-15,5 с шагом 2 рамы на метр. 

Геологическая характеристика 
В непосредственной почве пласта залегали преимущественно алевролит и 

песчаник, прочностью по шкале М.М. Протодьяконова f = 1-2 - 7%, f = 2-4 - 
53%, f = 3-5 - 40%.  

Характеристика участка:  

Номера пикетов 
Протяженность 

участка, м 
Высота  

поддирки, м 
Коэффициент  
крепости, f 

ПК0÷ПК19 380 до 1,3м 
f=1-2 – 7% 

  f=2-4 – 53% 
  f=3-5 – 40% 

Выделение воды из кровли или почвы  – до 1,5м3/ч 
Параметры выработки : 
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Сечение выработки в свету, м2 : 
           перед поддиркой – 4,1 м2 
           после поддирки – 10,0 м2 

Угол наклона выработки, градусов – 0° 

2. ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СПОСОБА КРЕПЛЕНИЯ
ПОРОД ПОЧВЫ, ПРИ ПОМОЩИ САМОРАСШИРЯЮЩИХСЯ СМЕСЕЙ 

2.1. Ход испытаний 

Работы на экспериментальных участках проводились в апреле-мае 
2017г. по технологии, изложенной в пункте 1. 

2.2. Результаты проведения испытаний 

Проведенные экспериментальные работы показали, что расширение 
смеси в шпурах привело к движению крупных породных блоков по плоскостям 
скольжения с раскрытием межслоевых контактов, и уплотнению 
мелкодискетных пород. Инструментально установлено, что открытие 
межслойных контактов на глубине 0,5-0,7 м от контура подошвы, достигают 
величин 1,0 см и образуются в результате вертикального поднятия блоков в 
направлении почвы квершлага. 

Об этом свидетельствуют результаты вскрытия подрывкой шпуров с 
невзрывчатой саморасширяющейся смесью на экспериментальном участке. 

В процессе приемочных испытаний выявлены эксплуатационные и 
конструктивные недостатки, отмеченные в разделе 3. 

2.3. Рекомендации 

Приемочные испытания способа крепления пород почвы, при помощи 
саморасширяющихся смесей в главном вентиляционном квершлаге гор. 824м 
считать законченными. 

Разработанный коллективом Донецкого национального технического 
университета совместно с представителями ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» 
способ крепления пород почвы при помощи саморасширяющихся смесей 
рекомендовать для внедрения в выработках с интенсивным пучением. 

Представителям ДонНТУ провести доработку способа крепления пород 
почвы при помощи саморасширяющихся смесей и корректировку 
документации, устранив при этом недостатки, изложенные в разделе 3 
настоящего протокола. 
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3 ВЫЯВЛЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦОННЫЕ НЕДОСТАТКИ  

Недостатками являются:  
- неконтролируемый расход смеси при упрочнении 

высокотрещиноватых пород, так как раствор по трещинам уходит в массив. 
Реальный перерасход смеси до 2,5-3 раз; 

- дополнительное разрушение перемятых пород в области складки, 
имеющей место в сечении почвы; 

- низкая скорость реакции гидратации и, соответственно, расширения 
смеси при температурах 14-18  0С, которые характерны для рассматриваемой 
выработки в период проведения экспериментальных работ.  

Необходимо доработать рецептуру смеси под температурный режим 
выработки, разработать решения позволяющие исключить утечки смеси в 
трещины и пустоты между породными блоками.  

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании результатов приемочных испытаний описанного способа 
крепления пород почвы при помощи саморасширяющихся смесей комиссия 
пришла к следующим выводам: 

1. Крепление пород при помощи саморасширяющихся смесей возможно
и целесообразно. 

2. Упрочнение почвы сжатием эффективно в трещиноватых породах при
интенсивном пучении. В сильнотрещиноватых породах необходимо применять 
мероприятия по сокращению потерь смеси в трещинах и пустотах. 

3. Приемочные испытания способа крепления пород почвы при помощи
саморасширяющихся смесей в главном вентиляционном квершлаге гор. 824м 
считать законченными. 

4. Способ крепления пород почвы при помощи саморасширяющихся
смесей рекомендовать для внедрения в выработках с интенсивными 
деформациями.  

6. Представителям ДонНТУ провести доработку технологии и
корректировку документации, устранив при этом недостатки, изложенные в 
разделе 3 настоящего протокола. 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК 

1. ТУ У В.2.7-26.5-24478901-004:2007 Невибухова руйнуюча речовина.
Технічні умови. – на заміну ТУ У БВ 2.7.00030937.089397. Без 
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СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА 
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Донецьк – 2014 
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ВСТУП 

СТП “ Методика визначення параметрів руйнування гірських порід в 
підземних гірничих виробках за допомогою невибухових руйнуючих 
сумішей” є нормативним документом, який визначає параметри та область 
використання невибухових руйнуючих сумішей (НРС) для руйнування 
гірських порід у різноманітних гірничо-геологічних та гірничотехнічних 
умовах шахт ДП «ДВЕК».  

«Методика ...» базується на нових принципах розрахунку, що 
враховують фізико-механічні властивості гірських порід, фізико-механічні 
властивості невибухових сумішей, особливості руйнування гірських порід 
НРС і стадійність розвитку тріщин. 

Руйнування за допомогою НРС має значні переваги у порівнянні з 
механічним та буровибуховим способами при руйнуванні міцних порід у 
виробках з вихідним струменем повітря, небезпекою проявів газодинамічних 
явищ, високою концентрацією техніки, устаткування і обладнання. При 
дотриманні умов та вимог цього документу, який регламентує застосування 
НРС в умовах підземних гірничих виробок забезпечується:  

– покращення умов та безпеки праці шахтарів;
– спрощення організації робіт по відновленню експлуатаційного стану

гірничих виробок;  
– нормальний експлуатаційний стан та безпечне функціонування

гірничих виробок на протязі терміну їх експлуатації;  
– зменшення витрат на відновлення експлуатаційного стану виробок.
Надійність та безпека у гірничих виробках при руйнуванні порід НРС 

забезпечується за рахунок комплексного підходу до всіх аспектів його 
застосування: 

– вибором способів та засобів руйнування відповідно до гірничо-
геологічних і гірничотехнічних умов; 

– використанням обладнання для буріння шпурів відповідно з
вимогами існуючих нормативних документів;  

– контролюванням усіх робіт, що пов`язані з бурінням шпурів,
приготуванням НРС та її заряджанням, що дозволяє уникнути можливості 
технічних помилок та прихованих дефектів; 

– моніторингом процесу.
Такий підхід до використання НРС дозволяє забезпечити у органів 

виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб впевненість у тому, що 
руйнування гірських порід повністю відповідає вимогам нормативних актів 
та правил безпеки у вугільних шахтах. 
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СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА 
_____________________________________________________________________________ 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУЙНУВАННЯ 
ГІРСЬКИХ ПОРІД В ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ ЗА 
ДОПОМОГОЮ НЕВИБУХОВИХ РУЙНУЮЧИХ СУМІШЕЙ 

_____________________________________________________________________________ 
Чинний від __________ 

1 Сфера застосування 

Цей стандарт встановлює методику визначення параметрів руйнування 
гірських порід в підземних гірничих виробках за допомогою невибухових 
руйнуючих сумішей. 

Цей стандарт застосовують шахти ДП «ДВЕК» Мінвуглепрому 
України. 

2 Нормативні посилання 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи. 
ГОСТ 21153.2-84 Породы горные. Методы определения предела 

прочности при одноосном сжатии 
ГОСТ 21153.3-85 Породы горные. Методы определения предела 

прочности при одноосном растяжении 
ГОСТ 21153.6-88 Породы горные. Методы определения параметров 

паспорта прочности 
ГОСТ 21153.8-88 Породы горные. Методы определения показателей 

объемной прочности 
ГОСТ 29167-91. Методы определения характеристик 

трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении  
ДНАОП 1.1.30-1.01 Правила безпеки у вугільних шахтах  
ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та 

затвердження проектної документації для будівництва 
Инструкция по составлению и оформлению чертежей обменной горно-

геологической документации. Минуглепром СССР, 1967 
ДСП 3.3.1. 095-2002 – Державні санітарні правила та норми 

підприємств вугільної промисловості. 
СОУ 10.1-00185790-002-2005 Правила технічної експлуатації вугільних 

шахт 
ТУ У В.2.7-26.5-24478901-004:2007 Невибухова руйнуюча речовина.  
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3. Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення: 

Невибухові руйнуючі суміші (НРС) – речовини, композиції та склади, 
хімічна реакція гідратації яких супроводжується виникненням механічних 
напруг у середовищі, що їх вміщує, без горіння і детонації внаслідок 
розширення продуктів гідратації. 

Безпека робіт – відсутність ризику, пов’язанного з можливістю 
виникнення аварійних ситуацій та травм. 

Вироби для реалізації невибухового руйнування  
– ампули, патрони, пристрої герметизації, обладнання та оснащення

для буріння шпурів.  
Негабаритний блок – породний блок, розміри якого більше 

приймальної можливості засобів транспорту. 
Ремонт гірничої виробки – комплекс заходів по забезпеченню 

експлуатаційного стану виробки. 

4. Загальні положення

4.1. Система загальних вимог до застосування НРС в умовах підземних 
гірничих виробок. 

4.1.1 НРС повинні виготовлятися, постачатися та використовуватися 
згідно із вимогами ТУ У В.2.7-26.5-24478901-004:2007 Невибухова руйнуюча 
речовина та ДСП 3.3.1. 095-2002. 

4.1.2 Будівництво та експлуатація виробок, в яких використовують 
НРС, повинні виконуватися згідно із вимогами СОУ 10.1-00185790-002-2005. 

4.1.3 НРС повинні використовуватись з урахуванням гірничо-
геологічних умов залягання і фізико-механічних властивостей гірничих 
порід, які повинні встановлюватися згідно з вимогами ГОСТ 21153.2-84, 
ГОСТ 21153.3-85, ГОСТ 29167-91. 

4.1.4 Використання НРС обмежується температурним режимом +5 - 
+270С. При підвищенні температури більше +270С слід використовувати 
охолодження шпурів заливкою води з послідуючою продувкою стиснутим 
повітрям. 

4.1.5 Документи про відповідність повинні оформлюватися згідно з 
ДБН А.2.2-3-97. 

4.2 НРС можуть використовуватися: 
а) для руйнування негабаритних блоків гірських порід у всіх гірничих 

виробках; 
б) для проведення гірничих виробок за лавою; 
в) для руйнування порід, що зміщені в порожнину виробки при 

проведенні її ремонту; 
г) для руйнування порід підошви виробки при проведенні підривки. 
4.3 Оцінка робочої характеристики НРС 
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4.3.1. Встановлення робочої характеристики НРС проводити на стенді 
(рис.1) в лабораторних умовах. 

Рис. 1. Стенд для випробувань НРС  
1 – джерело зовнішнього тиску;  2 – корпус; 3 – дослідна камера; 4 – 
поршень; 5, 6 – нагрівальні елементи; 7 – датчик температури; 8 – блок 
управління; 9 – датчик температури зразка НРС; 10 – зразок НРС; 11 – отвір; 
12 – індикатор деформацій. 

4.3.2 Порядок проведення дослідів НРС 
- з кожної партії НРС відбирають пробу масою 200г і готують робочу 

суміш у співвідношенні В:Т=1/3, перемішують в чистому посуді на протязі 5 
хвилин; 

- приготовлену суміш поміщують в тонкостінну резинову оболонку, 
після чого встановлюють в дослідну камеру стенду; 

- встановлюють поршень та розміщують корпус стенду між силовими 
елементами джерела зовнішнього тиску; 

- знімають діаграми «час – тиск саморозширення», «час – деформація» 
та фіксують температуру під час експерименту; 

- порівнюють отримані діаграми зі зразковими та встановлюють чи 
потрапляє НРС в «робочу зону», якщо ні, то НРС з досліджуваної партії не 
придатий для використання; 

- «робоча зона» НРС визначається діапазоном не нижче 70% тиску 
саморозширення зразкового варіанта в заданий проміжок часу. Зразкова 
діаграма може бути побудована за залежністю 135ln(2811 ,)t,)t(P ii

*  , яка 
отримана для умов: температура 230С, об’ємні деформації 6,5% (в якості 
джерела зовнішнього тиску використано механічний прес ЗИМ-5Р); 
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- для надійності результатів описані дії повторюють 3 рази для кожної 
партії; 

- середню з трьох отриманих характеристик приймають у якості 
еталонного зразка та використовують під час розрахунку параметрів 
руйнування. 

4.4 Визначення тиску саморозширення НРС 
- отримана в результаті стендових досліджень залежність тиску 

саморозширення ),V,( *** ТtP i   від часу it  при об’ємних деформаціях *V  і 

температурі *Т  приймається в якості еталонної; 

- проводиться корегування результатів стендових досліджень шляхом 
врахування впливу реальних гірничо-геологічних умов за рахунок введення 
коефіцієнтів впливу об’ємних деформацій )V(k , температури )(Тk , 
попереднього стискання )( 0Рk . Залежність для розрахунку має вигляд 

)()()V(),V,(),,V,( 0
***

0 РkТkkТtPPТtР ii  ; 
- коефіцієнт впливу об’ємних деформацій розраховується як 

  
 073393738

073393738
V

,)Vln(,

,)Vln(,
)(k

* 


 ; 

- коефіцієнт впливу температури визначається як  
 
 98272717

98272717

,)Тln(,

,)Тln(,
)Т(k

* 


 ; 

- коефіцієнт впливу попереднього стискання розраховується як 
10767,00024,0)( 0

2
00  РРРk  

- наведені залежності можуть бути використані при діапазоні об’ємних 
деформацій 0,5-50%, температури – 11-360С, попереднього стиску 0 –
17,5МПа 

- отримане значення тиску саморозширення використовується при 
визначенні параметрів руйнування гірських порід п. 5. 

4.5 Підготовка робочої суміші, заряджання шпурів, контроль робіт 
4.5.1 Суміш необхідно готувати безпосередньо на місці ведення робіт. 

На поверхні НРС слід розфасувати в пакети по 6кг (з точністю до 1%), воду 
розлити в пляшки по 2л. 

4.5.2 Сосуд для приготування НРС повинен мати обсяг 10-12л, стінки 
сосуду не повинні містити слідів нафтопродуктів, фарби та ін. 

4.5.3 Робоча суміш готується шляхом додавання в воду НРС з 
постійним перемішуванням на протязі 10 хвилин та при необхідності 
додаванням пластифікатору за інструкцією НРС. 

4.5.4 В залежності від орієнтації шпурів приготовлену суміш залити 
безпосередньо в шпури через лійку або в ампули за допомогою шприцу, 
після чого ампули встановити в шпури. 

4.5.5 Герметизувати шпури.  
4.5.6 При необхідності повторити п. 4.4.1-4.4.5. 
4.5.6 Після припинення робіт вимити сосуд для приготування НРС. 
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4.5.7 Від моменту заряджання шпурів до моменту руйнування 
проводити моніторинг процесу. 

4.6 Умови зберігання НРС і техніка безпеки при роботі з ним. 
4.6.1 НРС необхідно зберігати в герметичному впакуванні в сухому 

приміщенні. Строк зберігання НРС із порушеною герметичністю впакування 
повинен становити не більше 2-3 діб при вологості повітря не більше 65%. 

4.6.2 При проведенні робіт із НРС необхідно надягати захисні окуляри, 
респіратор, рукавиці, тому що приготовлений розчин має лужні властивості 
та є пилоподібним. 

4.6.3 При влученні виготовленого розчину в очі необхідно негайно 
промити їх водою й звернутися до лікаря. 

4.6.4 Категорично забороняється заглядати в шпури після заливання 
НРС, тому що при порушенні технології готування НРС можливий 
мимовільний викид суміші зі шпуру.  

4.6.5 Сосуд у якому був приготовлений розчин НРС після закінчення 
робіт наповнюється водою для запобігання гідратації залишків розчину. 

4.6.6 Після заливання НРС устя шпурів повинні герметизуватися. 
4.7 Вимоги що до забезпечення надійності руйнування гірничих порід 

НРС. 
Для забезпечення надійності та безпеки роботи потрібно 

дотримуватися наступних вимог: 
1) робоча відстань між шпурами з НРС повинна бути не менш ніж

250мм та не більше 1000мм; 
2) в горизонтальні та восходящі шпури НРС слід поміщати в ампулах

або патронах; 
3) при руйнуванні негабаритних блоків в донній частині шпуру

повинна залишатися породна «пробка» не менше 10% від товщини блока; 
4) довжина шпурів для розміщення НРС повинна бути не меншою 0,5м.
5) діаметр шпурів при руйнуванні за допомогою НРС повинен

знаходитись в діапазоні 27-50мм, рекомендований 42мм.  
6) шпури не повинні пересікати відкриті тектонічні тріщини, розломи,

порожнини та мати скрізних виходів. 
Породи, що руйнуються НРС, не повинні бути схильними до 

пластичного деформування. В них не повинно міститися вугільних 
прошарків і пластів. Рекомендована міцність порід на одноосьовий стиск не 
менше 50МПа.  

Параметри руйнування гірських порід визначаються відповідно до 
гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов, згідно вимогам п. 5 

5. Визначення параметрів руйнування за допомогою НРС

В основу методики розрахунку параметрів руйнування покладено 
двоетапний механізм розвитку тріщини, який характеризується 
першочерговим стрибкоподібним ростом початкової тріщини в результаті 
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вивільнення накопиченої пружної потенційної енергії і переході її в 
поверхневу і подальшому розвитку тріщини за рахунок розширення НРС в 
шпурі.  

Визначення параметрів руйнування здійснюють на підставі гірничо-
геологічних та гірничо-технологічних умов з урахуванням вимог діючих 
нормативних документів.  

5.1 Руйнування негабаритних блоків 
Шпури бурять рядами в площині очікуваного розколу з боку 

найбільшої відкритої поверхні об’єкта. Переважний напрям шпурів 
вертикальний, при незначній товщині негабариту для підвищення корисної 
довжини шпуру припустимо буріння під кутом 65-80 градусів. Принципова 
схема руйнування негабаритів НРС приведена в додатку А. 

Відстань між шпурами визначається за залежністю: 
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де Р  - тиск, що розвиває НРС у шпурі, визначається згідно п. 4.4, МПа; 
0r  - радіус шпура, м; 

мЕ  - модуль пружності породи, МПа; 

НРСE  - модуль пружності НРС, може бути прийнятим 20000-30000 МПа; 

IK  - коефіцієнт інтенсивності напруг, визначається згідно з ГОСТ 
29167-91, МПа ( м ); 

НРС  - коефіцієнт Пуассона НРС, може бути прийнятим 0,235-0,255. 

Відстань від шпура до свободної поверхні слід приймати рівною 
2

а , м.

У випадку використання патронів НРС для направленого руйнування 
відстань між шпурами визначається за формулою (1) у яку в якості множника 
введено коефіцієнт концентрації напруг  

4240

0r2
0781

1

,
с

,k


 







 (2) 

де с – зазор між силовими елементами оболонки патрона НРС, м. 
Конструкція патрону НРС для направленого руйнування приведена в 

додатку А. 
5.2 Проведення гірничих виробок слідом за лавою 
Виймання вугілля відбувається в вибої лави традиційним способом. 

Шпури для НРС бурять рядами паралельно площині оголення, що утворилася 
при вийманні вугілля. Довжину шпурів приймають в діапазоні 0,5-3,0м, 
відповідно до необхідного просування вибою. У шпури поміщують НРС у 
ампулах. 

Відстань між шпурами в ряду розраховують за залежністю (1). Відстань 
між рядами шпурів  

р

p
С

r
Pkа




2
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де pk  - коефіцієнт розукріплення вміщуючих порід, яке викликане 

розвантаженням масиву в результаті попереднього виймання корисної 
копалини і враховує час, що минув між вийманням корисної копалини й 
заряджанням шпурів, визначається експериментально; 

р  - межа міцності  вміщуючих порід на одноосьове розтягання, 

визначається згідно з ГОСТ 21153.3-85, МПа; 
С  - коефіцієнт структурного ослаблення вміщуючих порід, 

визначається експериментально. 
Принципова схема проведення виробок слідом за лавою за допомогою 

НРС приведена в додатку Б. 
5.3 Руйнування порід зміщених в виробки при проведенні їх ремонту 
Шпури для НРС бурять по лініям еквідістантним проектному контуру 

виробки. Довжину шпурів приймають в діапазоні 0,5-1,6м, відповідно до 
відстані між рамами кріплення і необхідного просування вибою. У шпури 
поміщують НРС у ампулах. 

Відстань між шпурами в ряду розраховують за формулою (1). Відстань 
між рядами шпурів, між шпуром і найближчою кліважною тріщиною, між 
першим рядом шпурів і площею оголення за формулою (3). 

Принципова схема ремонту виробок з присічкою порід НРС приведена 
в додатку В 

5.4 Руйнування порід підошви при проведенні підривки. 
Шпури бурять переважно вертикальними, але допускається відхилення 

куту в межах 85-100 градусів до площини підошви, з формуванням уступу 
руйнування. При наявності тріщин в підошві, що поділяють її на блоки, 
відстань між шпурами в межах одного блока визначають за залежністю (1), а 

відстань між шпурами і межами блоку приймають 
2

а , м. Якщо тріщин в

підошві немає, то відстань між шпурами визначається за залежністю (1), а 
відстань між рядами шпурів за залежністю (3). 

Принципова схема руйнування порід підошви НРС при проведенні 
підривки приведена в додатку Г. 
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Додаток А 
РУЙНУВАННЯ НЕГАБАРИТНИХ БЛОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НРС 

Руйнування негабаритного блоку за допомогою НРС 
1 – шпури; 2 – НРС; 3 – негабаритний блок 

Конструкція патрона НРС для направленного руйнування гірських порід 
1 – НРС; 2 – силові елементи оболонки патрона; 3 – глухий торець патрона. 
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Додаток Б 
ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК СЛІДОМ ЗА ЛАВОЮ 

1 – вугільний пласт; 2 – підготовча виробка; 3 – шпури з НРС; 4 – 
вміщуючі породи; 5 – площина оголення. 
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Додаток В 
РЕМОНТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК З ПРИСІЧКОЮ ПОРІД НРС 

1 – гірнича виробка, 2 – тріщини, 3 – деформовані породи, 4 – 
деформовані рами кріплення, 5 – кріплення посилення, 6 – замок 
деформованої рами кріплення, 7 – шпур, 8 – проектный контур виробки, 9 – 
контур зміщених в порожнину виробки порід, 10 – НРС, 11 – рама нового 
кріплення 
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Додаток Г 
ПІДРИВКА ПОРІД ПІДОШВИ 

1 – тріщина в підошві, 2 – гірнича виробка,  3 – породи підошви, 4 - 
шпур, 5 - уступ руйнування підошви, 6 - НРС, 7 - откос уступа, 8 - бровка 
уступа. 
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Додаток Д 
ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ 

ПОРІД ЗА ДОПОМОГОЮ НРС 

Приклад 1. Розрахунок параметрів руйнування негабаритного блоку. 

Умови. Обєкт руйнування – негабаритний блок пісковику розмірами 
1500х750х600мм із межею міцності на одноосьовий стиск 85 МПа при 
температурі об'єкта 310С. Модуль пружності пісковика 3 104 МПа, коефіціент 
інтенсивності руйнуючих напруг 1, МПа ( м ).  

За результатами стендових досліджень зразка НРС з дослідної партії 
тиск саморозширення через 8 годин склав 22МПа при об’ємних 
деформаціях 5,5%, і температурі 230С. 

Шпури діаметром 42мм, герметизація шпурів клиновим пристроєм. 

Рішення.  
1. Перевіряють чи потрапляє НРС в робочу зону

32181358ln(28118 ,,),)(P*  МПа 
Оскільки тиск саморозширення вище зразкового НРС може бути 

використаний для руйнування порід. 
2. Корегують результати стендових досліджень шляхом врахування

впливу реальних гірничо-геологічних умов.  
коефіцієнт впливу об’ємних деформацій:  

 
 073393738

073393738
V

,)Vln(,

,)Vln(,
)(k

* 




де *V =5,5%; відносні власні пружні деформації пісковику 

дорівнюють 0,28% враховуючи можливі деформації НРС у бік устя шпура, 
при заклинюванні герметизуючого клина 0,01м та корисну довжину шпура 

0,5м об’ємні деформації %,
,
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коефіцієнт впливу температури  
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де  *Т =230С, Т =310С 
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773319129122V ,,,)Т(k)(k)t(PР i
*  МПа 

3. Визначають параметри руйнування
Оскільки товщина негабаритного блоку 600мм, довжина шпура складе 

540мм (10% довжини шпура недобур). Корисна довжина шпура 500мм, 40мм 
– герметизуючий пристрій.

Відстань між шпурами 
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де Р  - тиск, що розвиває НРС у шпурі 33,77МПа; 
0r  - радіус шпура 0,021м; 

мЕ  - модуль пружності породи 30000 МПа; 

НРСE  - модуль пружності НРС, може бути прийнятим 25000 МПа; 

IK  - коефіцієнт інтенсивності напруг, 1, МПа ( м ); 

НРС  - коефіцієнт Пуассона НРС,  приймаємо 0,24. 
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Відстань від шпура до свободної поверхні 1850
2
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,

,
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Приклад 2. Розрахунок параметрів руйнування гірських порід при 
проведенні виробки за лавою за допомогою НРС. 

Умови. Обєкт руйнування – породи покрівлі пласта в перетині виробки 
арочної форми. Шаг кріплення 0,8м. Посування вибою лави за добу 2,4м. 
Інші умови аналогічно прикладу 1. 

Рішення.  
1. Перевірка НРС – див. приклад 1.
2. Корегують результати стендових досліджень шляхом врахування

впливу реальних гірничо-геологічних умов.  
коефіцієнт впливу об’ємних деформацій:  
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де *V =5,5%; відносні власні пружні деформації пісковику 

дорівнюють 0,28% враховуючи можливі деформації НРС у бік устя шпура, 
при заклинюванні герметизуючого клина 0,01м та корисну довжину шпура 

2,4м, об’ємні деформації %,
,
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коефіцієнт впливу температури – див. приклад 1. 
524419170122V ,,,)Т(k)(k)t(PР i

*  МПа 
3. Визначають параметри руйнування.
Довжину шпурів приймають 2,4м, враховуючи посування вибою лави і 

відстань між рамами кріплення. 
Відстань між шпурами визначають аналогічно прикладу 1. 
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Відстань між рядами шпурів  
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де pk  - коефіцієнт розукріплення вміщуючих порід, яке викликане 

розвантаженням масиву в результаті попереднього виймання корисної 
копалини, який враховує  час що минув між вийманням корисної копалини й 
заряджанням шпурів, 1,3; 

р  - межа міцності  вміщуючих порід, на одноосьове розтягання, 8 

МПа; 
С  - коефіцієнт структурного ослаблення вміщуючих порід, 0,4. 
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Додаток З 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації 
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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. 
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