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теми ДВНЗ ДонНТУ: «Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих 

виробок в умовах глибоких шахт» (д.р. № 0117u004316) в якій автор приймав 

участь як виконавець. 

 

2. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 

Наукові положення, що виносяться на захист здобувачем, повною мірою 

відображують отримані наукові результати. 

Вперше встановлено, що при укріпленні підошви виробки в формі прямої 

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

зсуви 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. 

Вперше встановлено, що коефіцієнт передачі тиску через дискретну область 

змінюється від подовжнього розміру останньої за ступеневою функцією, при цьому 

при збільшенні розміру зруйнованої області він прагне до деякої константи, яка 

характеризує стан конкретного середовища. 

Розвинуті уявлення про консолідацію блочно-дискретного середовища 

стисненням і формування стійких укріплених зон сумішами, що 

саморозширюються. 

Рівень обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та 

рекомендацій підтверджується використанням фундаментальних положень 

механіки гірських порід; результатами натурних спостережень за деформаціями 

підошви гірничих виробок; використанням апробованих методик фізичного 

моделювання; лабораторними дослідженнями більш ніж на ста моделях; 

застосуванням методу математичного моделювання МСЕ, збіжністю результатів 

математичних, лабораторних та натурних досліджень (розбіжність не перевищує 

21 %); позитивними результатами випробувань способу забезпечення стійкості 

підошви гірничих виробок у шахтних умовах. 

 

3. Оцінка змісту роботи та повнота викладу положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел з 155 найменувань на 15 сторінках; містить 143 сторінки 

основного тексту, 96 рисунків, 5 таблиць, додатки на 47 сторінках; загальний обсяг 

дисертації складає 212 сторінок. 

У першому розділі роботи проаналізовано праці, присвячені забезпеченню 

стійкості порід підошви гірничих виробок з акцентом на сучасні напрямки 

забезпечення експлуатаційного стану виробок. 

Сформульовано декілька основних, загальноприйнятих гіпотез, що 

пояснюють природу, причини й характеризують розвиток підняття підошви у 
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виробках. Встановлено, що залежно від гірничо-геологічних і гірничотехнічних 

умов відпрацювання родовища, розвиток процесу підняття порід має різну форму 

та інтенсивність. 

Встановлено, що найбільш коректне описання механізмів розвитку деформацій 

підошви дають гіпотези, що ґрунтуються на допущенні формування навколо виробки 

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

цьому найбільш перспективним напрямком забезпечення стійкості порід підошви є 

укріплення порід, що реалізується на макрорівні. Однак дослідження підняття 

підошви в умовах повторного порушення рівноважного стану порід навколо 

виробок і розробка способів і засобів забезпечення стійкості їх контуру в згаданих 

умовах потребує подальшого вивчення. На підставі проведеного аналізу 

сформульовані завдання досліджень. 

У даному розділі виконано 107 літературних посилань, що свідчить про 

досить якісний аналіз проблемних питань. 

У другому розділі наведено результати натурних досліджень напружено-

деформованого стану порід підошви підготовчих виробок. 

Встановлено, що 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 інтенсивних 

зрушень корелює з часом потрапляння виробки в зону опорного тиску. 

Зроблено висновок, що деформації, які 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. Підняття підошви на 500 мм і більше є наслідком руйнування порід, і 

незалежно від системи розробки сигналізує про розвиток зони непружних 

деформацій вглиб масиву на величину, що визначається коефіцієнтом розпушення 

при руйнуванні. Це підтверджується фотознімками перерізів підривки підошви, з 

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

декількох сантиметрів до декількох дециметрів.  

Із аналізу отриманих даних і теоретичних уявлень про розвиток деформацій 

підошви, автором зроблено висновок, що породи підошви виробок, які 

підтримуються в зоні впливу очисних робіт на відстані більше 150-170 м, 

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. 

У третьому розділі наведено результати лабораторних досліджень підняття 

порід підошви при повторному порушенні рівноважного стану масиву. 
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Дослідження проводились поетапно, методом структурного моделювання на 

плоских і об’ємних стендах. 

Встановлено, що при збільшенні розміру зруйнованої області коефіцієнт 

передачі тиску знижується за ступеневою функцією, але прагне не до нуля, а до 

деякої константи.  

Зміна форми укріпленої породної області в підошві виробки впливає на 

вектор переміщення порід. Найменші зсуви порід в порожнину виробки 

спостерігаються при створенні укріпленої області в формі прямої призми з 

вершиною трикутника її основи, зверненою до підошви виробки. При цьому об’єм 

порід підошви, що видавлюється в порожнину виробки, зменшується більш ніж в 

2 рази, а підняття підошви на 32%. Встановлено, що раціональний кут біля 

вершини трикутника підстави прямої призми знаходиться в діапазоні 55-95 

градусів. 

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 порід під виробкою, 

знизити підняття порід підошви на 41,8 %, скоротити об’єми порід, що 

деформуються в порожнину виробки, на 41,5 %. 

Зроблено висновок, що резерв підвищення стійкості підошви виробки полягає 

в управлінні режимом деформування порід зруйнованої області. 

У четвертому розділі наведено розроблені способи забезпечення стійкості 

підошви гірничих виробок за рахунок створення локально укріплених зон та нову 

рецептуру суміші, що саморозширюється. 

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 консолідації 

порід матеріалами, що саморозширюються.  

Обґрунтовано параметри локального укріплення підошви за рахунок 

консолідації порід матеріалами, що саморозширюються. Отримані функціональні 

залежності для розрахунку необхідного тиску розширення сумішей при різних 

стадії руйнування масиву і коефіцієнті тертя. Встановлено найбільший необхідний 

тиск розширення для підтримання форми укріпленої зони в стійкому стані.  

Проведено дослідження сумішей, що саморозширюються при гідратаційному 

твердінні. В результаті було запатентовано невибухову суміш, яка містить 

негашене вапно, кальциновану соду, пластифікатор й гумат натрію та відрізняється 

тим, що в якості пластифікатора використовують водний розчин модифікованих 
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магнієвих лігносульфонатів Sika. Встановлено раціональне співвідношення 

компонентів суміші. 

У п'ятому розділі проведено шахтні дослідження розробленого способу 

забезпечення стійкості підошви гірничих виробок за рахунок створення локально 

укріплених зон модифікованими НРС. Досліджено створення локально укріплених 

зон гірських порід стисненням і їх вплив на деформування підошви гірничих виробок 

в шахтних умовах. 

Шахтний експеримент довів, що реалізація запропонованого способу 

забезпечує зменшення підняття підошви на 30-40 % і скорості її здимання на 30 %. 

Розрахункова економічна ефективність від впровадження розробленого 

способу за рахунок зниження витрат на підривку порід підошви виробок становить 

232,62 грн./п.м. 

Додатки містять суттєву кількість документів, що підтверджують 

випробування запропонованих способів забезпечення стійкості підошви гірничих 

виробок в умовах діючих шахт. 

За результатами досліджень опубліковано 18 наукових праць, 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. 

Автореферат дисертації повною мірою відображує основний зміст, структуру 

роботи та її кваліфікаційні ознаки.  

Дисертація викладена грамотною технічною мовою та відповідає вимогам 

МОН України щодо оформлення. 

 

4. Значення роботи для науки та практики 

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей формування 

в підошві виробки локально укріплених зон саморозширювальними сумішами і 

їхнього впливу на деформаційні процеси в масиві для керування станом гірських 

порід в умовах інтенсивного здимання порід підошви. 

Практичне значення одержаних результатів: 

- розроблено методику 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; 

- розроблено, запатентовано й випробувано невибухову саморозширювальну 

суміш, модифіковану додаванням пластифікатора Sika BV 3M. 
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5. Зауваження по змісту та оформленню дисертаційної роботи 

1. У вступі більша частина тексту актуальності теми стосується проблем 

вугледобувної галузі взагалі. Треба було показати необхідність розробки нових 

способів боротьби зі здиманням підошви виробок. Те ж стосується розділу 1.1 

дисертації. 

2. При фізичному моделюванні деформування зруйнованих порід навколо 

виробки (п.п. 3.3) слід було окрім переміщень враховувати силу навантаження у 

відносних одиницях. Це дало б можливість порівнювати деформування моделей 

при однаковому тиску. 

3. Рисунок 4.2 – спосіб укріплення підошви гірничої виробки. Між 

всмоктуючими і нагнітальними свердловинами, що чергуються, по суті 

створюється суцільна зміцнена зона. Тому немає сенсу розділяти масив на 

центральні і бічні локально укріплені зони. 

4. При аналітичному розрахунку напружень навколо виробки (рис. 4.6) 

прийнято круглий поперечний переріз виробки, тобто замість плоскої підошви 

маємо форму зворотного склепіння, а це значно більш стійка форма. Таке 

спрощення може спричинити суттєву помилку. 

5. При залишковій міцності порід 30 МПа (рис. 4.13) необхідний тиск 

розширення суміші складає 60 МПа, а максимальний тиск розробленої суміші 

(рис. 4.30) становить 36 МПа. Тобто запатентована суміш придатна для 

використання в породах з залишкової міцністю не більше 20 МПа. Це слід було 

врахувати в обмеженні сфери застосування запропонованої суміші. 

6. При фотофіксації перетину по шпуру після підривки порід (рис. 5.3, г) 

суміш перекристалізувалася в порошок. Слід було надати пояснення цьому 

негативному явищу. 

7. На рис. 5.8 наведено підняття підошви виробки на незакріпленій і 

закріпленій ділянках. Було б доцільно продовжити спостереження за подальшою 

динамікою здимання підошви виробки, так як її деформування ще остаточно не 

стабілізувалися. 

Зазначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки дисертаційної 

роботи.  

 




