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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В теперішній час розробка крутопохилих і крутих 

пластів вугільних родовищ Донбасу характеризується відносно низьким рівнем 

техніко-економічних показників. Неабиякою мірою це пов'язано з відсутністю 

надійних та ефективних засобів та способів забезпечення стійкості бічних порід 

та гірничих виробок. 

Досвід роботи глибоких шахт показує, що в результаті ведення гірничих 

робіт в анізотропному вуглепородному масиві, в якому пройдені виробки, 

починає проявлятися такий природний фактор, як розшарування бічних порід, 

що приводить з плином часу до зсуву породної товщі та її завалів. В умовах 

розробки крутопохилих і крутих вугільних пластів, при відсутності для 

розшарованих порід покрівлі ефективного підпору з боку виробленого 

простору, небезпека виникнення аварійних ситуацій від обрушень і обвалень 

більша. При цьому, мають місце травмування гірників,  пошкодження 

гірничошахтного обладнання та завали гірничих виробок. Це призводить до 

простоїв очисного вибою і зниження об’ємів видобутку вугілля. 

Детальний аналіз наукових досліджень вітчизняних і закордонних 

фахівців, умов розробки вугільних пластів та аварій, що трапились на вугільних 

шахтах в період 2008-2018 рр., пов’язаних з обваленнями бічних порід, дозволяє 

зробити висновок про те, що основними причинами незадовільного стану 

гірничих виробок та їх завалів є недостатня вивченість природи обвалень 

розшарованої породної товщі, а також прийняття помилкових технічних рішень 

при виборі способу управління гірничим тиском в очисному вибої та охороні 

відкатних штреків. 

Вивчення природи та особливостей обрушень, як різновидів небезпечних 

проявів гірничого тиску, їх вплив на стан бічних порід і, на основі цього, 

розробка ефективних заходів для збереження гірничих виробок у робочому 

стані, сприятиме створенню умов безпечного ведення робіт у глибоких шахтах, 

що розробляють вугільні пласти крутопохилого та крутого залягання. Це є 

актуальним науково-практичним завданням, що зумовило вибір теми і цільову 

спрямованість дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до  «Програми підвищення безпеки 

праці на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах», затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. №374, а також із 

пріоритетним тематичним напрямком наукових досліджень ДВНЗ «ДонНТУ» в 

рамках держбюджетної теми: «Удосконалення способів підвищення стійкості 

гірничих виробок в умовах глибоких шахт» (ДР № 0117U004316), і 

госпдоговірної теми «Дослідження кінетики зміщень порід в підготовчих 

виробках для розробки заходів щодо забезпечення їх експлуатаційного 

безпечного стану» (ДР № 0117U004317), в яких автор брала участь як 

співвиконавець. 



2 
 

Ідея роботи полягає у створенні безпечних умов праці гірників на 

виїмкових дільницях глибоких шахт за рахунок використання природничих 

особливостей геомеханічних процесів, що проявляються в анізотропному 

вуглепородному масиві позаду очисного вибою і сприяють збереженню 

стійкості бічних порід під час їх взаємодії з піддатливими охоронними 

спорудами підготовчих виробок. 

Метою роботи обґрунтування та розробка способів підвищення безпеки 

праці гірників на виїмкових дільницях глибоких шахт, що розробляють пласти 

крутопохилого та крутого залягання. 

Зазначена мета визначила необхідність виконання таких завдань: 

1) виконати аналіз виробничого травматизму та встановити напрямки 

забезпечення безпеки праці гірників на виїмкових дільницях вугільних шахт; 

2) теоретично і експериментально вивчити характер зміни напружено-

деформованого стану бічних порід в анізотропному вуглепородному масиві, в 

якому пройдені виробки, від комплексу природних небезпек у глибоких шахтах; 

3) провести натурні спостереження по мірі посування очисного вибою за 

зміщенням порід перетину дільничних підготовчих виробок при різних 

способах охорони для оцінки безпечних умов праці гірників; 

4) встановити залежність зміщень порід покрівлі по довжині відкатного 

штреку при різних способах охорони з урахуванням зміни жорсткості 

охоронних споруд, що дозволить оцінити зміни площі поперечного перетину 

виробки, для забезпечення її експлуатаційного стану; 

5) розробити способи охорони гірничих виробок, спрямовані на 

підвищення безпеки праці гірників у виїмкових дільницях глибоких шахт. 

Об'єкт дослідження – процеси управління станом порід покрівлі для 

запобігання травматизму від раптових обвалень розшарованої породної товщі 

на виїмкових дільницях глибоких шахт, що розробляють вугільні пласти 

крутопохилого та крутого залягання. 

Предмет дослідження – закономірності зміни напружено-деформованого 

стану бічних порід на виїмкових дільницях при охороні виробок піддатливими 

опорами. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що 

включає: аналіз і узагальнення відомих досліджень; аналітичні та лабораторні 

дослідження; шахтні інструментальні спостереження за процесом деформування 

перетину виробки; обробка, аналіз та інтерпретація отриманих результатів; 

математичне моделювання; методи математичної статистики і планування 

експериментів. 

Наукові положення, винесені на захист та їх новизна. 

1. Вперше обґрунтовано, що зниження рівня травматизму гірників у 

глибоких шахтах від обрушення порід у виробках досягається на основі 

розкриття природи та врахування механізму впливу на жорсткість піддатливої 

опори для покрівлі, що осідає, і умов утворення мінімальної жорсткості цієї 

опори від силових дій падаючої породи, так, що при досягненні мінімальної 

жорсткості опори, пропорційно збільшується проміжок часу між діями 
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зовнішніх сил і станом з критичним вигином покрівлі, що також пропорційно 

зменшує динамічні навантаження на піддатливу опору та обмежує можливість 

руйнування бічних порід. 

2. Забезпечення безпечних умов праці гірників у виробках глибоких шахт 

від раптових обвалень розшарованої породної товщі досягається зниженням 

напружено-деформованого стану бічних порід унаслідок динамічних 

навантажень на піддатливу опору шляхом застосування обґрунтованого 

гранулометричного складу закладних порід, що утворюють порожнини в опорі. 

Вперше експериментально доведено, що руйнування та обрушення порід 

покрівлі при дії динамічних навантажень відбувається в умовах, коли 

проявляються максимальні пружні властивості закладного масиву, який має 

порожнистість більшу 20% або меншу 7%, та складається з однакових за 

розміром дрібних частинок, коли насипна щільність підвищується, а якщо 

неоднорідні за розмірами частки гірської породи утворюють порожнистість в 

межах (7-20)%, то забезпечується стійкість бічних порід позаду очисного 

вибою. 

3. Підвищення ефективності заходів з охорони праці гірників у виробках 

підготовчих дільниць глибоких шахт досягається за рахунок застосування 

піддатливих опор над штреком, що поліпшує експлуатаційний стан цих 

виробок. Вперше експериментально обґрунтовано, що у зоні активного впливу 

гірничого тиску позаду очисного вибою між конвергенцією бічних порід на 

перетині штрека і зміною жорсткості охоронних споруд виникає стан, що 

характеризується залежністю, функціональність якої ступенева, а 

визначальними факторами є час, зовнішня сила і кут падіння пласта та 

визначено умову такого процесу, згідно якої жорсткість піддатливої опори 

гіперболічно зменшується, досягаючи критичного значення при довжині штреку 

40 метрів позаду лави, з повним стисканням опори, у протилежність відомому 

способу охорони штреків ціликами вугільного пласта, коли їх жорсткість 

лінійно зменшується зі зростанням довжини виробки.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується аналізом досвіду відпрацювання крутопохилих і 

крутих вугільних пластів і охорони підготовчих виробок, використанням 

фундаментальних положень теорії пружності та гірничої геомеханіки, 

лабораторними і натурними дослідженнями характеру деформування бічних 

порід, коректним використанням методів обробки експериментальних даних, 

задовільною збіжністю теоретичних і натурних досліджень (розбіжність не 

перевищує 8%). 

Наукове значення роботи полягає у формуванні безпечних умов праці 

гірників на основі розкриття природничих особливостей геомеханічних 

процесів, які проявляються в анізотропному вуглепородному масиві позаду 

очисного вибою і сприяють збереженню стійкості бічних порід під час їх 

взаємодії з піддатливими охоронними спорудами за рахунок зниження 

динамічних навантажень при обваленнях. 
Практичне значення роботи полягає у такому: 
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1) для зниження рівня травматизму гірників від обрушення порід у 

виробках обґрунтовано та пропонується застосування піддатливих опор або 

закладання виробленого простору при веденні очисних робіт для поліпшення 

стійкості бічних порід; 

2) для підвищення ефективності заходів з охорони праці гірників у 

підготовчих виробках обґрунтована прогностична модель пластової 

підготовчої виробки, що дозволяє оцінити зміщення порід покрівлі та зміну 

площі поперечного перетину штреку по довжині при різних способах охорони, 

з урахуванням основних впливаючих факторів: глибини гірничих робіт, 

потужності вугільного пласта, що розробляється,  кута падіння, фізико-

механічних властивостей бічних порід; 

3) для підвищення безпеки праці гірників на виїмкових дільницях 

розроблені способи охорони гірничих виробок (Патент України на корисну 

модель №118336, Патент України на корисну модель № 118383). 

Отримані практичні результати сприяють підвищенню безпеки праці 

гірників і знижують рівень травматизму при розробці крутопохилих та крутих 

вугільних пластів. 

Реалізація результатів роботи. 

Результати досліджень використано при розробці рекомендацій щодо 

забезпечення експлуатаційного та безпечного стану підготовчих виробок 

виїмкових дільниць в умовах ДП «Торецьквугілля». 

Практичні результати роботи використані в навчальному процесі ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» під час викладання 

дисциплін «Охорона праці в галузі», «Розробка родовищ корисних копалин у 

складних гірничо-геологічних умовах», «Управління станом гірських порід». 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно сформульовано мету 

та завдання дослідження, ідею роботи, її основні наукові положення, висновки і 

рекомендації. Виконані лабораторні та шахтні експерименти, обрано методи 

дослідження. Взято безпосередню участь в організації та проведенні 

лабораторних і шахтних експериментів, в апробації результатів роботи, у 

виконанні НДР. Зміст дисертації викладено автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи в цілому і 

окремі її етапи обговорювалися і отримали схвалення на: Міжнародних 

науково-практичний конференціях «Розвиток промисловості та суспільства» 

(м.Кривий Ріг, Україна, 2016), «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та 

технологій» (м. Бахмут, Україна, 2017); IV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального 

використання природних ресурсів» (м.Житомир, Україна, 2017); на V та VI  

міжнародних науково-технічних конференціях «Технології і процеси в гірництві 

та будівництві», (м.Покровськ, Україна, 2017, 2018); International Scientific 

Conference "Topical Issues of Science and Education"  (Warszawa, Poland, 2017); 

International scientific conference (Karlovy Vary, Czech Republic, Kyiv, Ukraine, 

2018); International Scientific and Practical Conference  "International Trends in 

Science and Technology" (Warsaw, Poland, 2018). 
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Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 15 наукових 

публікаціях, з них 1 – у періодичних виданнях включених до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science, 7 – у наукових фахових виданнях України, 

1 – у періодичному закордонному науковому виданні, 4 – матеріали 

конференцій (з них 3 закордоном). Отримано 2 Патенти України на корисну 

модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 174 

найменувань на 16 сторінках; містить 153 сторінок основного тексту, 57 

рисунків, 5 таблиць, 2 додатків на 9 сторінках; загальний обсяг дисертації 

складає 178. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано наукову задачу, 

мету, ідею та завдання досліджень, визначено об’єкт, предмет і методи 

досліджень, викладено наукові положення, що виносяться на захист, наведено 

інформацію про особистий внесок здобувачки, апробацію результатів та 

структуру роботи. 

У першому розділі роботи виконаний аналіз виробничого травматизму 

при обваленнях розшарованої породної товщі у глибоких вугільних шахтах та 

проаналізовано роботи, присвячені забезпеченню стійкості бічних порід з 

акцентом на сучасні напрямки забезпечення експлуатаційного стану виробок. 

Аналіз виробничого травматизму в галузях промисловості України 

показує, що найбільш небезпечною є вугільна промисловість. Таке положення 

обумовлено ускладненням гірничо-геологічних умов відпрацювання вугільних 

пластів зі збільшенням глибини ведення робіт. По вугільній галузі у 2018р. 

виробничий травматизм розподілився таким чином: 38% нещасних випадків 

сталися в очисних вибоях; 21% – в підготовчих вибоях і 41% – у протяжних 

гірничих виробках. Пофакторний аналіз травматизму в галузі показує, що 

значна частина травматизму (52%), що мала місце в підземних умовах, 

пов'язана з обваленнями породи. 

Досвід роботи на пластах крутопохилого та крутого залягання за умови 

проведення гірничих виробок, де для їх охорони застосовувалися дерев'яні 

споруди (кусти зі стійок) або залишали цілики вугілля, там спостерігалися 

обвалення порід покрівлі, що призводило до завалів виробок. В табл. 1 наведені 

випадки завалів штреків на шахтах, що розробляють круті пласти за період 

1978-2018 рр.. Аналіз розглянутих випадків та травматизму гірників свідчить 

про те, що найбільше число завалів (60%), відбувається на сполученні штреку з 

лавою. Досить велика кількість завалів гірничих виробок приходить на випадки, 

коли проведення штреків здійснювалося в бічних породах нижче середньої 

стійкості. З огляду на особливості обвалень бічних порід в таких умовах 

розробки, можна вважати, що застосовувані нині способи охорони дільничих 

підготовчих виробок не завжди забезпечують їх стан, який відповідає вимогам 
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Правил безпеки.  

Зі збільшенням глибини гірничих робіт з 500 до 1200 м,  розробка 

крутопохилих та крутих вугільних пластів ускладнюється гірничо-геологічними 

умовами, до яких треба відносити наявність нестійких вміщуючих порід, та тим, 

що способи управління гірничим тиском і охорони гірничих виробок, які 

застосовуються, у більшості випадків, не дозволяють ефективно використати 

розвантаження вуглепородного масиву, в якому проведені виробки, від 

негативних проявів гірничого тиску. Усе це є причинами обвалень розшарованої 

породної товщі, завалів гірничих виробок і травматизму. Відмінність 

безпосередніх причин травматизму від обвалів обов'язково вимагає 

застосування різноманітних способів їх запобігання, у тому числі, і за рахунок 

застосування закладки виробленого простору. 

 

Таблиця 1 – Статистика випадків завалів відкатних штреків на шахтах, що 

розробляють пласти крутого падіння за період 1978-2018рр. 

Обваленя 
Кількість завалів 

Всього 
на сполученні 

лави зі штреком 

позаду лави 
Покрівля 33 20 53 
Підошва 18 14 32 
Загалом 51 34 85 
 

На підставі виконаного аналізу сформульована мета, ідея роботи і 

поставлені задачі досліджень. 

У другому розділі наведено результати досліджень стійкості бічних порід 

при дії динамічних навантажень, коли 

породи безпосередньої покрівлі 

вугільного пласта розглядали у вигляді 

балки довжиною L, (м), висотою h, (м) 

і шириною b, (м). Балка мала різні 

варіанти обпирання. В одному 

випадку, передбачалася наявність на 

одному кінці нерухомої шарнірної 

опори, а в іншому – піддатливої опори 

з жорсткістю С, (Н/м). 

На рис. 1 представлені 

залежності, що відображають зміну 

жорсткості С, (Н/м) і проміжку часу t, 

(с) між моментом прикладання 

зовнішньої сили і досягненням 

максимального прогину балки при її 

різній довжині L, (м). З наведених 

залежностей видно, що при зменшенні 

жорсткості С, (Н/м), величина t, (с) 

збільшується. 

Рисунок 1 – Графік зміни жортскості С, 

(Н/м) і проміжка часу t, (с) між 

моментом прикладання зовнішньої 

сили і досягненням максимального 

прогину балки при різній довжині  l, 

(м): 1,2 – С, (Н/м), вільний кінець балки 

спирається на нерухому шарнірну (1) 

або піддітливу (2) опору; 3,4 – зміна 

проміжку часу, те ж саме при 

нерухомій шарнірній (3) або 

піддатливій (2) опорі  
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В результаті виконаних досліджень було також вивчено вплив зміни 

жорсткості піддатливої опори на стан покрівлі вугільного пласта при дії 

динамічних навантажень. Аналітичні дослідження стійкості бічних порід при дії 

динамічних навантажень показали, що динамічна складова прогину покрівлі 

пласта з піддатливою опорою відображає динамічну добавку при визначенні 

жорсткості такої опори по відношенню до статичної дії навантаження. При 

вирішенні такого завдання відзначено, що при максимальних значеннях 

статичного переміщення, динамічні переміщення були мінімальними.  

Згідно з результатами виконаних досліджень доведено, що для 

забезпечення цілісності порід покрівлі вугільного пласта при дії динамічних 

навантажень осідаюча товща повинна спиратися на піддатливі опори. В 

результаті такої взаємодії зменшується жорсткість системи, яка розглядається, і 

величина діючої сили при ударі зруйнованих порід на покрівлю за рахунок 

збільшення проміжку часу між моментом прикладення цієї сили і досягненням 

максимального прогину осідаючої породної товщі.  

Таким чином, для зниження рівня травматизма гірників у виїмкових 

дільницях глибоких шахт, при обваленні розшарованої породної товщі, для 

збереження гірничих виробок в експлуатаційному стані, доцільне застосування 

піддатливих опор або закладки виробленого простору при ведені очисних робіт. 

У третьому розділі наведено 

результати лабораторних досліджень з 

вивчення впливу небезпечних проявів 

гірничого тиску на стійкість бічних порід. 

           Для оцінки стійкості покрівлі пласта 

при дії ударних навантажень, в лабораторії 

гірничого тиску ДонНТУ, на спеціальному 

стенді (рис. 2), були виконані 

експерименти на моделях з еквівалентних 

матеріалів. Покрівля пласта була 

представлена у вигляді консольної балки 

довжиною L=0,6 м, шириною b=0,04 м і 

товщиною h=0,02 м. Балка виготовлена з 

піщано-цементної суміші, спиралася на 

піддатливу опору – закладний масив різної 

жорсткості Сз.м., (Н/м), в залежності від 

варіантів моделювання. Модуль пружності 

балки Е=8,8*103 МПа, щільність 

ρ=2,1*103 кг/м3. Масштаб моделювання 

1:100. Було відпрацьовано 80 моделей. 

Похибка результатів вимірювань склала 

±8%. При моделюванні враховували геометричний критерій подібності й 

схожість механічних характеристик матеріалу. 

Закладний масив був представлений розпушеною гірською породою, з 

частинками різних розмірів. Гранулометричний склад за варіантами 

Рисунок 2 – Фото стенду для 

вивчення впливу динамічних 

навантажень на стійкість покрівлі 

пласта: 1 – вугільний пласт; 2 – 

піддатлива опора – закладний 

масив; 3 – покрівля; 4 – 

координатна сітка; 5 – породний 

блок; L – довжина балки, м; h – 

товщина балки, м; а – ширина 

привибійного простору, м 
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моделювання, наведений в табл. 2. 

При проведенні багатофакторного експерименту, на балку одноразово з 

висоти Н=0,02 м (миттєве прикладення навантаження) та Н=0,3 м скидали 

породний блок різної маси m, (кг): m=0,2 кг; m=0,5 кг; m=0,6 кг; m=0,9 кг і 

m=1,3 кг. Відзначено, що в результаті падіння породного блоку масою 

m≤0,5 кг, балка відчувала згинні деформації, а при m>0,5 кг – значні незворотні 

деформації і руйнувалася. Виходячи з цього, науковий інтерес представляли 

дослідження переміщень балки при падінні на неї породного блоку масою 

m=0,5 кг, коли фіксувався непружний удар без порушення цілісності балки. 

 

Таблиця 2 – Кількісні показники гранулометричного складу закладного 

матеріалу для піддатливої опори 

Варіант Розмір частинок, мм ρ, 

кг/м3 
М, % 

>4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 <1,0 
№0 3% 17% 21% 24% 19% 16% 1,84 12 
№1 100% - - - - - 1,64 22 
№2 - 100% - - - - 1,67 20 
№3 - 50% - - - 50% 1,75 18 
№4 - 30% - 30% - 40% 1,74 17 
№5 - 50% 50% - - - 1,87 13 
№6 - - 50% 50% - - 1,87 13 
№7 - - - 40% 40% 20% 1,88 10 
№8 - - - - - 100% 1,98 6 

 

Для всіх варіантів моделювання, з використанням метода фото фіксації, 

експериментально була встановлена величина прогину балки і, на підставі 

цього, визначена жорсткість піддатливої 

опори. 

  На рис. 3 представлені 

експериментальні залежності, що 

відображають зміну порожнистості 

закладного масиву М, (%) і насипної 

щільності рн, (кг/м3) від жорсткості 

С, (Н/м) піддатливої опори при падінні 

на балку породного блоку масою 

m=0,5 кг. При проведенні 

експериментальних досліджень було 

встановлено, що гранулометричний 

склад закладного масиву впливає на 

порожнистість М, (%) і жорсткість 

С, (Н/м) піддатливої опори. Так, при 

наявності 100% у закладному масиві 

фракцій з розміром d>4,0 мм, при дії 

динамічних навантажень балка 

максимально переміщувалась і 

2 

1 

Рисунок 3 – Графік зміни 

порожнистості М, (%) і насипної 

щільності ρн, (кг/м3) закладного 

масиву від жорсткості С, (Н/м): 1 – М, 

%; 2 – ρн, (кг/м3) 
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руйнувалась. Наявність 100% у закладному масиві фракцій з розміром d<1,0 мм, 

забезпечує жорсткість піддатливої опори С=16,0*103 Н/м при порожнистості 

М=6%. Величина насипної маси при цьому відповідає ρн=2,0*103 кг/м3 (рис. 3). 

Добавка 20% дрібних фракцій d<1,0 мм і 40% фракцій d=1,0 мм до 40% 

фракцій d=2,0 мм, забезпечує мінімальну жорсткість піддатливої опори 

С=3000 Н/м при її порожнистості 10%. Наявність у піддатливій опорі 100% 

часток розміром d=4,0 мм, що забезпечує її максимальну порожнистість М=20% 

при жорсткості С=7,8*103 Н/м і насипної маси рн=1,7*103 кг/м3 (рис. 3). 

При дії зовнішньої сили на балку, з урахуванням отриманих 

експериментальних даних, встановлено, що при непружному ударі, зі 

збільшенням жорсткості закладного масиву з С=3,0*103 Н/м до С=16,0*103 Н/м, 

прогин балки зменшується. Також визначено, що зі збільшенням жорсткості 

закладного масиву, зменшується проміжок часу між діями зовнішніх сил і 

станом із критичним вигином покрівлі, а  піддатлива опора при цьому 

максимально поглинає енергію деформування (рис. 4). 

В якості кількісного показника 

оцінки демпфуючої здатності 

закладного масиву  

використовувався коефіцієнт 

демпфірування, мінімальні значення 

якого відповідають максимальній 

жорсткості С, (Н/м) закладного 

масиву.  

  В результаті виконаних 

досліджень було встановлено, що 

при дії зовнішньої сили на породи 

покрівлі, коли вони спираються на 

закладний масив, порожнистість 

якого М>20%, зміщення консольної 

балки досягають максимальних значень, і вона руйнувалась. Обвалення порід 

покрівлі відбувається в умовах, коли проявляються максимальні пружні 

властивості закладного масиву, що має одинакові за розміром дрібні частки, при 

порожнистості М≤6%, коли насипна щільність підвищується. 

Експериментально доведено, що при дії динамічних навантажень 

цілісність покрівлі не порушується в умовах, коли закладний масив має 

неоднорідні за розмірами частки гірської породи, які утворюють порожнистість 

у межах М=(7-20)% при зменшенні насипної щільності.  

Для вивчення статичного поля напружень в вуглепородному масиві, в 

якому проведені виробки, були здійснені дослідження на оптично чутливих 

моделях. Мета цих досліджень полягала у визначені в першому наближенні 

вихідної якісної картини розподілу дотичних напружень у бічних породах, при 

якій слід очікувати порівняно менших негативних проявів гірничого тиску 

навколо підтримуваних виробок при охороні ціликами вугілля і породними 

смугами різної жорсткості. 

Рисунок 4 – Графік зміни прогину балки 

x0, (м) та тривалості удара tуд, (с) від  

жорсткості закладного масиву С, (Н/м): 1 

- x0, (м); 2 -  tуд, (с) 
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Розподіл напружень вивчався в моделях з ігдантину на експериментальній 

установці ППУ-4. Пластовий відкатний штрек мав арочну форму і типовий 

перетин. Потужність вугільного пласта m=1,0 м, кут падіння α=60º. Породи 

покрівлі та підошви за своїми властивостями відповідали породам типу 

глинистий сланець середньої стійкості. Напружений стан створювався 

вантажем, що дозволяє моделювати глибину розробки Н=1200 м. Товщина 

моделей 40 мм, матеріал моделі ігдантин. Масштаб моделювання 1:100. У 

моделях піддатливу породну смугу моделювали поролоном. Для додавання 

жорсткості такому матеріалу, поролон на деякий час поміщали в розчин 

парафіну і витримували в ньому протягом t=1 с і t=3 с, що відповідало, згідно з 

критеріями подібності, компресійним характеристикам закладного масиву. 

Результати моделювання представлені на рис. 5 а, б, в. Аналіз статичного 

поля дотичних напружень вказує на те, що при охороні штреку ціликами 

вугілля, маємо максимальну концентрацію напружень в бічних породах, 

навколо підтримуваного відкатного штреку. Як виявилось, чим більша несуча 

здатність охоронного спорудження і його жорсткість, при інших рівних умовах, 

тим більшим зусиллям піддаються бічні породи в місцях перенапружень, які 

утворюються за рахунок контакту вугільного цілика з породами покрівлі і 

підошви (рис. 5 а). Негативні прояви гірничого тиску зводяться до мінімуму, 

при застосуванні піддатливих смуг, у вигляді закладки виробленого простору.  

 

 
             а                                              б                                       в 

Рисунок 5 – Схеми статичного поля дотичних напружень навколо 

відкатного штреку при різних способах охорони: а – ціликами вугілля; б – 

породною смугою при жорсткості закладного массиву С=35 Н/м; в – те ж, при 

С=84 Н/м 

 

Дані моделювання показують, що застосування закладки виробленого 

простору для підтримання бічних порід, знижує концентрацію напружень у 

вуглепородному масиві навколо виробок. Однак, при всьому тому, на рівень 

напружень в бічних породах істотний вплив робить жорсткість закладного 

масиву (рис. 5 б, в). Експериментально встановлено, що зменшення жорсткості 

закладного масиву з С=84 Н/м до С=35 Н/м, тобто в 2,5 рази, приводить до 

зменшення напружень у бічних породах, чим забезпечується їх прогин. При 

цьому, площа фактичного торкання осідаючих порід з піддатливою опорою не 

змінюється, а відбувається лише перерозподіл напружень на границі контакту 
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бічних порід із закладним масивом. У всіх випадках, при охороні пластової 

підготовчої виробки  породною смугою, зміщення контуру відкатного штрека 

відбувається рівномірно (рис. 5 б, в). 

Проведений комплекс лабораторних досліджень доводить, що при 

відсутності у виробленому просторі піддатливої опори, призначеної для 

підтримання осідаючої породної товщі, ймовірність раптових обвалень бічних 

порід і завалів дільничних підготовчих виробок, завжди буде більшою. Тому, 

підвищення ефективності заходів з охорони праці гірників у виїмкових 

виробках глибоких шахт від обвалень порід покрівлі досягається за рахунок 

застосування закладки виробленого простору, з урахуванням обґрунтованного 

гранулометричного складу закладних порід, які утворюють пустоти в опорі, що 

забезпечує зниження напружено-деформованого стану бічних порід та 

цілісність порід покрівлі при дії динамічних навантажень. 

У четвертому розділі наведено результати шахтних досліджень проявів 

гірничого тиску в пластових підготовчих виробках при різних способах 

охорони, з урахуванням зміни жорсткості охоронних споруд. 

Метою досліджень було вивчення особливостей прояву гірничого тиску 

на перетині дільничних підготовчих виробок по їх довжині при охороні 

відкатних штреків дерев’яними спорудами та ціликами вугілля по мірі 

посування очисного вибою. 

При проведенні експериментальних спостережень у відкатному штреку, 

на спеціально обладнаних замірних станціях, за допомогою рулетки ВНІМІ, 

встановлювалася величина зближення реперів один відносно одного, по 

найбільш характерним для крутопохилого і крутого падіння напрямами. 

Дослідження проводилися в умовах ДП «Торецьквугілля» на шахтах 

«Торецька» та «Центральна». Схеми замірних станцій представлені на рис. 6. 

 
 а                                                   б 

Рисунок 6 – Схеми замірних станцій для визначення зсувів бічних порід 

на перетині відкатного штреку, пройденого по пласту l3: а) на горизонті 810 м 

шахти  «Торецька»; б) на горизонті 1146 м шахти «Центральна»; 1,2,3,4 – 

репера; 1-3, 1-4, 1-2, 2-3, 2-4 – зближення реперів 1,2 в напрямку реперів 3,4 

 

В умовах шахти «Торецька» натурні дослідження проводилися у 

відкатному штреку пласта l3 Мазурка горизонту 810 м, на ділянці довжиною 
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l=70 м, коли штрек охороняли дерев'яними кострами та на ділянці l=100 м, при 

охороні штреку ціликами вугілля. Розмір ціликів h=8 м, lц=5 м, де h – висота 

цілика, м; lц – ширина цілика, м; площа поперечного перетину штреку 

становила S=8,2 м2. 

Експерименти в умовах шахти «Центральна» були проведені у відкатному 

штреку пласта l3 Мазурка горизонту 1146 м, на ділянці довжиною l=55 м при 

охороні штрека кустокострами і на ділянці, довжина якої l=78 м, коли виробки 

охороняли ціликами вугілля. Розмір вугільних ціликів h=8 м, lц=5 м. Площа 

поперечного перетину штреку S=8,5 м2. 

Інструментальними спостереженнями встановлено, що у відкатному 

штреку пласта l3 максимальні величини бічних зміщень порід на перетині 

підготовчої виробки, при її охороні дерев'яними кострами, відзначені на 

відстані l=65 м позаду очисного вибою, в напрямку 1-4 і 1-2. У цьому місці 

величина зближення реперів склала, відповідно, U1-4=340 мм і U1-2=250 мм. При 

охороні штреку ціликами вугілля, максимальні зміщення були зареєстровані на 

відстані l=100 м позаду лави, за напрямами 1-4 і 1-2, коли U1-4=440 мм і U1-

2=300 мм. 

Одночасно з реєстрацією зближення реперів на перетині виробки, по мірі 

посування лави, реєструвалася зміна площі поперечного перетину пластової 

підготовчої виробки S, (м2). Для цього були виконані заміри ширини Вш, (м) і 

висоти Нш, (м) відкатного штреку. Зазначено, що при охороні штреку 

дерев'яними кострами, його перетин змінився з S=8,2 м2 до S=6,0 м2 на відстані 

l=65 м позаду лави. Надалі, конвергенція бічних порід на перетині відкатного 

штреку була відсутня. При використанні для охорони штреку ціликів вугілля, 

перетин штреку з S=8,5 м2 змінився до S=3,6 м2 на відстані l=100 м позаду лави. 

В умовах шахти «Центральна», за результатами досліджень встановлено, 

що максимальні зміщення бічних порід на перетині відкатного штреку пласта l3 

при охороні кустокострами, відзначені на відстані l=55 м позаду очисного 

вибою за напрямами 1-4 і 1-3, коли U1-4=350 мм і U1-3=290 мм. При переході на 

інший спосіб охорони – цілики вугілля, зближення реперів за цими напрямками 

склали, відповідно, U1-4=440 мм і U1-3=320 мм на відстані l=75 м позаду лави. 

Аналізуючи зміну площі поперечного перетину штреку, було встановлено, 

що при охороні пластової підготовчої виробки кустокострами, перетин 

зменшився з S=8,5 м2 до S=6,8 м2 на відстані l=55 м позаду очисного вибою. 

При використанні ціликів вугілля, перетин штреку зменшився з S=8,6 м2 до 

S=5,2 м2 на відстані l=75 м позаду лави. 

Слід зазначити, що на експериментальних ділянках, по довжині 

відкатного штреку, характер зрушення бічних порід на перетині пластової 

виробки з віддаленням від очисного вибою в бік виробленого простору, має 

однакову якісну картину, але відрізняється інтенсивністю. Проте, найбільші 

зміщення бічних порід зафіксовані по реперах з боку покрівлі пласта. З боку 

порід підошви пласта, при охороні виробки дерев'яними конструкціями, 

деформації були незначними. Однак, при охороні штреку ціликами вугілля, 

зміщення порід підошви відносно покрівлі збільшилися на 25-30%, в порівнянні 
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з охороною виробок дерев'яними конструкціями. 

Виходячи з виконаних досліджень проявів гірничого тиску в зонах 

активних зміщень бічних порід на перетині підготовчих виробок, ефективність 

застосовуваних способів охорони пропонується оцінювати по зміні площі 

поперечного  перетину штрека з урахуванням жорсткості охоронних споруд. 

Беручи до уваги те, що жорсткість охоронних споруд С, (Н/м) відображає 

їх здатність чинити опір деформації при зовнішньому впливі, у роботі 

запропоновано цю величину визначати за виразом 

41U

F
С

−

=   ,                                                    (1)  

де: 41U −  - зміщення покрівлі пласта, тобто переміщення репера 1 в 

напрямку репера 4, м; 

F – одинична сила, Н. 

 

коли в напрямку найбільших переміщень (по лінії перпендикулярній 

напластуванню порід) прикладена одинична сила. 

На рис. 7 наведені залежності, що відображають зміну жорсткості С, (Н/м) 

накатних кострів із шпал і ціликів вугілля, в умовах шахти «Торецька» та 

аналогічні залежності для умов шахти «Центральна», коли для охорони 

відкатного штреку використовувалися кустокостри і цілики вугілля. 

Проведений комплекс експериментальних досліджень дозволяє вважати, 

що для піддатливих охоронних споруд характерно повільне опускання 

осідаючої породної товщі, що робить можливим поступовий прогин бічних 

порід позаду очисного вибою, коли жорсткість опори зменшується відповідно 

до збільшення довжини штреку до моменту її повного стиснення. В ході 

проведення експериментів зафіксовано, що при охороні штреку накатними 

кострами зі шпал, їх жорсткість змінюється від С=5,2 Н/м на відстані l=10 м, до 

С=3,4 Н/м на відстані l=40 м позаду очисного вибою. Надалі, за рахунок 

збільшення реакції піддатливої опори до максимальних значень, за вказаною 

відміткою опускання покрівлі припиняється. Така ж закономірність 

простежується і при використанні 

кустокострів для охороні відкатного 

штреку (рис. 7). 

При застосуванні способу 

охорони виробок ціликами вугілля, в 

умовах шахти «Торецька», 

зафіксовано зменшення їх жорсткості 

на 50%, коли досліджувана величина 

змінюється від С=5,8 Н/м на відстані 

l=10 м до С=2,9 Н/м на відстані 

l=75 м позаду очисного вибою (рис. 

7). В умовах шахти «Центральна», 

зменшення жорсткості ціликів склало 

70%, при зміні їх жорсткості з 

Рисунок 7 – Графіки зміни жорсткості С, 

(Н/м) охоронних споруд по довжині 

відкатного штреку l, (м) в умовах шахт 

"Торецька" і "Центральна" 
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С=10 Н/м на відстані l=10 м до С=2,5  Н/м на відстані l=75 м позаду очисного 

вибою (рис. 7). 

Математична обробка отриманих експериментальних даних  (рис. 7) 

дозволила встановити, що зміна жорсткості ціликів по довжині штреку має 

лінійну залежність, коефіцієнти якої обумовлені гірничо-геологічними умовами 

розробки вугільного пласта. 

Згідно з результатами виконаних експериментальних досліджень 

відзначено, що у зоні активного впливу гірничого тиску позаду лави між 

конвергенцією бічних порід на перетині штреку і зміною жорсткості охоронних 

споруд виникає стан, що характеризується залежністю, згідно якої жорсткість 

піддатливої опори гіперболічно зменшується, у протилежність відомому 

способу охорони штреків ціликами вугільного пласта, коли їх жорсткість 

лінійно зменшується по довжині виробки. Тому, для зниження рівня 

травматизму у виробках глибоких шахт і забезпечення їх експлуатаційного 

стану, який відповідає вимогам Правил безпеки, необхідно використовувати 

піддатливі споруди, які зводяться над штреком, що робить можливим 

поступовий прогин осідаючої породної товщі позаду очисного вибою.  

У п'ятому розділі наведені рекомендовані технічні рішення, спрямовані 

на підвищення безпеки праці гірників на виїмкових дільницях глибоких шахт. 

Однією з проблем підземної розробки похилих і крутих вугільних пластів, 

є збереження в експлуатаційному стані пластових відкаточних штреків позаду 

лави, з можливістю їх рекуперації. Використання одержаних в натурних умовах 

якісних залежностей, дозволяє прогнозувати стан підготовчих виробок в 

конкретних гірничо-геологічних умовах, щоб використовуючи ті чи інші 

способи охорони відкатного штреку, забезпечити створення умов для їх 

нормальної експлуатації. 

Оцінку втрат площі поперечного перетину відкатного штреку 

пропонується оцінювати за величиною зсуву порід покрівлі на перетині 

виробки, з урахуванням жорсткості охоронних споруд. З огляду на основні 

впливаючі фактори, залежність для прогнозування величини зближення порід 

покрівлі 
.р
.крU , (м) на перетині дільничної підготовчої виробки, можна 

моделювати як 

 

,
100

k
mH

kU п
.виг

0
.р
.кр


+




=                                             (2) 

 

де:   – питома вага, (Н/м3); Н – глибина розробки, м; m– потужність 

вугільного пласта, (м); .виг – межа міцності порід покрівлі на вигин, (Н/м2);   

– відстань від очисного вибою до розглянутого перетину пластової підготовчої 

виробки, (м); k0 – коефіцієнт, що залежить від прийнятого способу охорони 

дільничних підготовчих виробок; kп – коефіцієнт, що враховує зміну жорсткості 

охоронної споруди по довжині підтримуваного відкатного штреку (позаду 

очисного вибою).  
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Експерименти, проведені в натурних умовах, дають такі значення 

коефіцієнта k0: при застосуванні накатних кострів зі шпал або кустокострів – 

0,2; при використанні ціликів вугілля – 0,3-0,35. 

Значення коефіцієнта kп були визначені після обробки експериментальних 

даних зміни жорсткості охоронних споруд по довжині відкатного штреку, 

отриманих в умовах шахт «Центральна» і «Торецька» ДП «Торецквугілля» 

(рис.8). 

а)                                                    б) 

 

У виразі (2), при використанні для охорони штреків піддатливих споруд, 

зміщення порід покрівлі приймають максимальні значення при l=40 м і далі не 

збільшуються. Тому в (2) за відміткою 

l>40 м, l= lmax=40 м. 

Для оцінки втрат площі поперечного 

перетину відкатного штреку при різних 

способах охорони, з урахуванням зміни 

жорсткості охоронних споруд, була 

розроблена прогностична модель (рис. 9). 

Вихідними даними для такої моделі є: Нш 

– висота виробки, (м); Вш – ширина 

виробки, (м); 
р
крU  – зміщення порід 

покрівлі, (м); α – кут падіння вугільного 

пласта, який розробляється, град. 

Математична постановка даної 

задачі зводилася до визначення координат 

опорних точок 1,  2,  3, 4, розташованих на 

перетині виробки, і точок 1`,  2`,  3` і 4`, 

що характеризують зміну перетину 

пластового штреку. Точки 0, 5 і 6 

Рисунок 8 – Графіки зміни коефіцієнта  kп по довжині відкатного штрека: а) 

при охороні дерев'яними конструкціями; б) ціликами вугілля: 1 – шахта 

«Торецька», глибина гірничий робіт Н=810 м, 2 – шахта «Центральна», 

глибина гірничих робіт Н=1146 м 

Рисунок 9 – Схема для оцінки 

втрат площі  поперечного 

перетину відкатного штреку: 1, 2, 

3, 4 - опорні точки; 1`; 2`,  3`, 4`- 

зміщення опорних точок; Вш – 

ширина виробки, (м);  Нш – висота 

виробки, (м); α – кут падіння 

пласта; I, II - лінії, що обмежують 

покрівлю і підошву пласта 
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вважаємо нерухомими (рис. 9). Для кількісної оцінки втрат площі поперечного 

перетину відкатного штреку позаду лави використовували інтерполяційні 

формули, які дозволили встановити вид функції, що оцінює зміну перетину 

відкатного штреку (з урахуванням переміщення опорних точок).  

Розроблена прогностична модель пластової підготовчої виробки, з 

використанням інтерполяційних сплайнів, є моделлю поведінки перетину 

виробки і дозволяє оцінити втрати площі поперечного перетину 

експлуатованого відкатного штреку при різних способах охорони, з 

урахуванням зміни жорсткості охоронних споруд при веденні гірничих робіт. 

Згідно з отриманими оціночними розрахунками, проведено порівняльне 

обчислення зміни площі поперечного перетину відкатного штреку по довжині 

(для типових умов: потужність пласта m=1,0 м; кут падіння α=60°, глибина 

гірничих робіт Н=1000 м, бічні породи не нижче середньої стійкості) і 

встановлено, що для забезпечення експлуатаційного стану дільничних 

підготовчих виробок при їх охороні накатними кострами зі шпал, перетин 

штреку в проходці, повинен бути не менше S=12,5-13,0 м2, що забезпечить 

збереження площі поперечного перетину виробки в період експлуатації. При 

охороні штреку ціликами вугілля, перетин виробки повинен бути на 50% більше 

від проектного значення. 

На основі отриманих результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень розроблені способи, які обумовлюють підвищення безпеки праці 

гірників на виїмкових дільницях глибоких шахт. Способи базуються на 

застосуванні породних смуг для охорони гірничих виробок або повної закладки 

виробленого простору при веденні очисних робіт, що забезпечують стійкість 

бічних порід і гірничих виробок за рахунок зниження динамічних навантажень 

на породи покрівлі вугільного пласта позаду очисного вибою при обваленнях 

розшарованої породної товщі. Запропоновані способи захищені 2 Патентами 

України на корисну модель. Всі розроблені рішення спрямовані на створення 

безпечних умов праці, зниження рівня травматизму гірників при розробці 

вугільних пластів крутопохилого і крутого залягання. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішена 

актуальна науково-технічна задача обґрунтування умов підвищення безпеки 

праці гірників у виїмкових дільницях глибоких шахт, які розробляють вугільні 

пласти крутопохилого та крутого залягання, на основі встановлених 

природничих особливостей геомеханічних процесів, які виникають в 

анізотропному вуглепородному масиві позаду очисного вибою і сприяють 

збереженню стійкості бічних порід, під час їх взаємодії з піддатливими 

охоронними спорудами, за рахунок зниження динамічних навантажень при 

раптових обваленнях розшарованої породної товщі. 
Основні наукові і практичні результати дослідження полягають у такому: 

1) підвищення безпеки праці гірників і зниження рівня травматизму на 
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виїмкових дільницях глибоких шахт, що розробляють пласти крутопохилого та 

крутого залягання, забезпечується за рахунок збереження стійкості бічних 

порід та гірничих виробок, коли для підримання порід покрівлі та охорони 

пластових відкатних штреків застосовуються піддатливі споруди або закладка 

виробленого простору при веденні очисних робіт; 

2) зниження рівня травматизму гірників від обрушення порід у виробках 

досягається в умовах, коли породи покрівлі вугільного пласта спираються на 

піддатливі споруди, що дозволяє зменшити величину динамічних навантажень 

за рахунок збільшення проміжку часу між моментом прикладання зовнішньої 

сили і максимальним прогином осідаючих порід. Одночасно з цим необхідно 

враховувати статичне переміщення порід покрівлі і жорсткість піддатливої 

опори, на яку спирається розшарована осідаюча товща; 

3) підвищення ефективності заходів з охорони праці гірників у виїмкових 

дільницях та зниження напружено-деформованого стану бічних порід при 

раптових обваленнях розшарованої породної товщі має місце при поступовому 

прогині осідаючої товщі позаду лави, коли для підримання покрівлі вугільного 

пласта застосовується закладний масив, який має порожнистість (7-20)% і 

складається з неоднорідних за розміром частин розпушеної гірської породи. 

Встановлено, що при дії динамічних навантажень, руйнування та обвалення 

бічних порід при їх підтриманні закладним масивом відбувається в умовах, 

коли піддатлива опора, на яку спираються породи покрівлі, має порожнистість 

більше 20% або менше 7% та складається з однакових за розміром дрібних 

фракцій, при збільшенні насипної щільності. При таких обмеженнях, в 

результаті взаємодії бічних порід із закладним масивом, відбувається 

максимальний прогин покрівлі вугільного пласта або  максимальне поглинання 

енергії деформування за рахунок збільшення жорсткості піддатливої опори; 

4) поліпшення експлуатаційного стану підготовчих виробок виїмкових 

дільниць та зниження рівня травматизму в них забезпечується за рахунок 

використання для охорони пластового відкатного штреку піддатливих споруд. 

Експериментально доведено, що в пластових підготовчих виробках при різних 

способах охорони, в зонах активного впливу гірничого тиску, між 

конвенгерцією бічних порід на перетині штреку і зміною жорсткості 

охоронних споруд існує залежність, ступінь зміни якої визначається фактором 

часу, фізико-механічними властивостями бічних порід і типом охоронного 

спорудження. При охороні відкатного штреку піддатливими дерев'яними 

опорами їх жорсткість зменшується на 30-35% на відстані l=40 м позаду 

очисного вибою і, досягши повного стиснення опори, не змінюється. 

Жорсткість ціликів вугілля, які використовуються для охорони дільничних 

підготовчих виробок з урахуванням кута падіння пласта, змінюється за 

лінійним законом і, на відстані l=75 м позаду лави, зменшується на 50-70%, в 

результаті чого відбувається погіршення стійкості виробок. 

5) встановлена залежність зміщень порід покрівлі дозволяє проводити 

розрахунки конвергенції бічних порід по довжині виробки позаду очисного 

вибою і зміну площі її поперечного перетину. 
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 6) розроблені способи, спрямовані на підвищення безпеки праці гірників 

на виїмкових дільницях глибоких шахт, базуються на застосуванні породних 

смуг або закладки виробленого простору при веденні очисних робіт, що 

сприяють збереженню стійкості бічних порід під час їх взаємодії з 

піддатливими охоронними спорудами за рахунок зниження динамічних 

навантажень на породи покрівлі вугільного пласта при обваленнях 

розшарованої породної товщі. 

Основна спрямованість дисертаційної роботи характеризується як 

соціальна – що забезпечує підвищення безпеки праці та зниження рівня 

травматизму гірників на виїмкових дільницях глибоких шахт, що розробляють 

пласти крутопохилого та крутого залягання. 

 

Основні наукові результати і положення дисертації відображені у 

18 наукових працях, основні з яких: 

 

Публікації у наукових фахових виданнях України: 

1. Кипко А.Э. О проявлении природных опасностей при поддержании 

выработок в сложных горно-геологических условиях / А.Э. Кипко, Д.А. Чепига, 

Е.С. Подкопаев // Вісник Криворізького національного університету. Збірник 

наукових праць. – Кривий ріг: КНУ, 2016. – Вип. 41. – С. 17-22. 

2. К вопросу о поддержании горных выработок при разработке угольных 

пластов в сложных горно-геологических условиях / Д.А. Чепига, И.В. Иорданов, 

С.Н. Александров, Е.И. Конопелько, С.В. Подкопаев, А.В. Петренко  // Вісті 

Донецького гірничого інституту. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. – 

№1(40). – С. 41-49. 

3. О влиянии динамических нагрузок на состояние боковых пород при 

разработке угольных пластов / И.В. Иорданов, Д.А. Чепига, Ю.И. Симонова, 

С.В. Волков, В.А. Коломиец // Вісті Донецького гірничого інституту. – 

Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. – № 2(41). – С. 43-55. 

4. Подкопаев С.В. О напряженно-деформированном состоянии боковых 

пород при внезапном обрушении основной кровли / С.В. Подкопаев, И.В. 

Иорданов, Д.А. Чепига // Вісник Кременчуцького національного університету 

ім.. М. Остроградського. – Кременчук: Крну, 2017. – Вип. 1(102). – С. 66-72. 

5. К вопросу о применении закладки выработанного пространства в 

сложных горно-геологических условиях / И.В. Иорданов, Д.А. Чепига, 

А.В. Петренко, В.А. Коломиец, А.В. Король // Вісник Кременчуцького 

національного університету ім.. М. Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. 

–  №5(106) – С. 68-74. 

6. Исследование проявлений горного давления в подготовительных 

выработках с учетом жесткости охранных сооружений / С.В. Подкопаев, 

Е.И. Конопелько, Д.А. Чепига, И.В. Иорданов, И.Н. Смоланов // Вісті гірничого 

інституту. – Покровськ: ДонНТУ, 2018. – №1 (42). – С. 84-95. 

7. О влиянии изгибных деформаций на состояние кровли угольного 

пласта при внезапных обрушениях породной толщи / И. В. Иорданов, Д.А. 
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Чепига, В.А Коломиец, Е.С. Подкопаев, А.В. Король, Ю.В. Довгаль // Вісник 

Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення в сучасних 

технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 16 (1292). – С. 27-40.      

 
Публікації у виданнях які включені до міжнародних наукометричних баз 

8. Подкопаев С.В. К вопросу об устойчивости кровли угольного пласта при 

внезапных обрушениях боковых пород / С.В. Подкопаев, И.В. Иорданов, Д.А. 

Чепига // Mining of Mineral Deposits. Volume 11 (2017), Issue 3, pp. 101-110   

(наукометр. база Web of Science). 

 
Публікації у виданнях іноземних держав 

9.   Чепига Д.А., Иорданов И.В., Кипко А.Э., Александров С.Н., 

Подкопаев С.В., Коломиец А.В.  О внезапных обрушениях боковых пород при 

эксплуатации горных выработок / Д.А. Чепига, И.В. Иорданов, А.Э. Кипко, 

С.Н. Александров, С.В. Подкопаев, А.В. Коломиец // Proceedings of the 

International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, No 3(19), 

Vol.1, March2017, pp.33-37. 

 
Патенти на корисну модель 

10. Пат. к.м. № 118336, МПК (2006) E21F 15/00 Шахтна пересувна огорожа 

для охорони гірничих виробок / Д.А. Чепіга, А.В. Положій, І.В. Іорданов, С.В. 

Подкопаєв, В.М. Нестеренко, С.В. Волков (Україна). – u201611096; заявл. 

01.11.2016, опубл. 10.08.2017, бюл. № 15. – 5с.:іл. 

11. Пат. к.м. № 118383, МПК (2006) E21F 15/00 Спосіб розробки крутого 

вугільного пласта щитовим агрегатом /А.В. Положій, Д.А. Чепіга, С.В. 

Подкопаєв,  І.В. Іорданов (Україна). – u201700194; заявл. 05.01.2017, опубл. 

10.08.2017, бюл. № 15. – 5с.:іл. 

 
Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

12. Иорданов И.В. О предотвращении травматизма от обвалов и 

обрушений боковых пород / И.В. Иорданов, Д.А. Чепига // Материалы 

международной научно-технической конференции «Інноваційний розвиток 

гірничодобувної галузі»: Криворізький нац. ун-т. Кривий Ріг, 2016. – С. 187. 

13. Чепига Д.А. Экспериментальные исследования устойчивости боковых 

пород при моделировании динамических нагрузок / Д.А. Чепига, А.В. Положий, 

А.В. Король, И.В. Иорданов, С.В. Подкопаев // ADVANCES OF SCIENCE: 

Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, 

Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. – pp. 58-67.  

14. Чепига Д.А. Об устойчивости пород кровли угольного пласта при 

действии ударных нагрузок / Д.А. Чепига, И.В. Иорданов, С.В. Подкопаев, В.Ю. 

Довгаль, А.В. Король // Proceedings of the  International Scientific and Practical 

Conference  "International Trends in Science and Technology", Warsaw, Poland. - № 

5(33) Vol.1, May 2018 – pp.35-41. 

15. Чепига Д.А. О целесообразности применения закладки выработанного 
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пространства при обрушении боковых пород в горную выработку / Д.А. Чепига, 

И.В. Иорданов, С.В. Подкопаев // Proceedings of the International Scientific 

Conference "Topical Issues of Science and Education" , Humanska 8, Warszawa, 

Poland , (July 17, 2017, Warsaw, Poland), Vol.1. – pp.26-32. 

 
Особистий внесок у надруковані у співавторстві наукові праці: 

[1, 2, 3, 4, 5] – постановка задачі дослідження, аналітичні дослідження, [7] 

– постановка задач досліджень, проведення лабораторних досліджень, [8] – 

розробка математичної моделі, аналіз отриманих результатів, [6, 9] – постановка 

задачі дослідження, участь у шахтних натурних спостереженнях, обробка 

отриманих результатів.   

 

АНОТАЦІЯ 

Чепіга Д.А. Обґрунтування і розробка способів підвищення безпеки праці 

гірників в виїмкових дільницях глибоких шахт. - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.26.01 - охорона праці. – Державний ВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» МОН України, Покровськ, 2019. 

У дисертації вирішена актуальна науково-технічна задача обґрунтування 

умов підвищення безпеки праці гірників на виїмкових дільницях глибоких 

шахт, що розробляють вугільні пласти крутопохилого і крутого залягання, на 

основі встановлених природничих особливостей геомеханічних процесів, які 

проявляються в анізотропному вуглепородному масиві позаду очисного вибою 

і сприяють збереженню стійкості бічних порід, під час їх взаємодії з 

піддатливими опорами за рахунок зниження динамічних навантажень, що 

виявляються при раптових обваленнях розшарованої товщі порід. 

Підвищення ефективності заходів з охорони праці гірників на виїмкових 

дільницях та зниження напружено-деформованого стану бічних порід при 

раптових обваленнях розшарованої породної товщі має місце при поступовому 

прогині осідаючої товщі позаду лави, коли для підримання покрівлі вугільного 

пласта застосовується закладний масив, який має порожнистість (7-20)% і 

складається з неоднорідних за розміром частин розпушеної гірської породи. 

Встановлено, що при дії динамічних навантажень руйнування та обвалення 

бічних порід при їх підтриманні закладним масивом відбувається в умовах, 

коли піддатлива опора, на яку спираються породи покрівлі, має порожнистість 

більше 20% або менше 7% і складається з однакових за розміром дрібних 

фракцій, при збільшенні насипної щільності. При таких обмеженнях, в 

результаті взаємодії бічних порід із закладним масивом, відбувається 

максимальний прогин порід покрівлі вугільного пласта або максимальне 

поглинання енергії деформування, за рахунок збільшення жорсткості 

піддатливої опори. 

Рівень травматизму гірників у підготовчих виробках глибоких шахт 

знижується, а експлуатаційний стан цих виробок поліпшується за рахунок 

спорудження піддатливих опор над штреком. Встановлено, що між 
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конвергенцією бічних порід на перетині штреку і зміною жорсткості 

охоронних споруд існує залежність, ступінь зміни якої визначається фактором 

часу, величиною зовнішньої сили і типом охоронної споруди. Тому, 

ефективність застосовуваних способів охорони дільничних підготовчих 

виробок пропонується оцінювати за зміною площі поперечного перетину і 

жорсткості охоронних споруд. 

На основі отриманих результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень розроблені способи, які обумовлюють підвищення безпеки праці 

гірників на виїмкових дільницях глибоких шахт та базуються на застосуванні 

породних смуг для охорони гірничих виробок або повної закладки виробленого 

простору при веденні очисних робіт. Запропоновані способи забезпечують 

стійкість бічних порід і гірничих виробок за рахунок зниження динамічних 

навантажень на породи покрівлі вугільного пласта позаду очисного вибою при 

обваленнях розшарованої породної товщі. 

Основна спрямованість роботи характеризується як соціальна. Всі 

розроблені рішення спрямовані на створення безпечних умов праці та 

зниження рівня травматизму гірників при розробці вугільних пластів 

крутопохилого і крутого залягання. 

Ключові слова: безпека гірників, обвалення, травматизм, стійкість, 

закладка виробленого простору, охоронні споруди, підготовчі виробки. 
 

АННОТАЦИЯ 

Чепига Д.А. Обоснование и разработка способов повышения безопасности 

труда горнорабочих в выемочных участках глубоких шахт. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.01 – охрана труда. – Государственное ВУЗ «Донецкий 

национальный технический университет» МОН Украины, Покровск, 2019. 

В диссертации решена актуальная научно-техническая задача, 

заключающаяся в обосновании условий повышения безопасности труда 

горнорабочих у выемочных участках глубоких шахт, разрабатывающих 

угольные пласты крутонаклонного и крутого залегания, на основе 

установленных природных особенностей геомеханических процессов, которые 

проявляются в анизотропном углепородном массиве позади очистного забоя и 

способствуют сохранению устойчивости боковых пород во время их 

взаимодействия с податливыми охранными сооружениями, за счет снижения 

динамических нагрузок, при обрушениях расслоившейся толщи пород.  

Повышение эффективности мероприятий по охране труда горнорабочих в 

выемочных участках и снижение напряженно-деформированного состояния 

боковых пород при внезапных обрушениях расслоившейся породной толщи 

имеет место при постепенном оседании кровли угольного пласта позади 

очистного забоя, когда для ее поддержания применяется закладочный массив, 

который имеет пустотность (7-20)%, состоящий из неоднородных по размеру 

частиц разрыхленной горной породы. Установлено, что при действии 
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динамических нагрузок, разрушение и обрушение боковых пород при их 

поддержании закладочным массивом, происходит в условиях, когда податливая 

опора, на которую опираются породы кровли, характеризуется пустотностью 

более 20% или состоит из одинаковых по размеру мелких фракций и имеет 

пустотность менее 7%, при увеличении насыпной плотности. При 

взаимодействии боковых пород с таким закладочным массивом, происходит 

максимальный прогиб пород кровли угольного пласта или максимальное 

поглощение энергии деформирования за счет увеличения жесткости податливой 

опоры. 

Уровень травматизма горнорабочих в подготовительных выработках 

глубоких шахт снижается, а эксплуатационное состояние этих выработок 

улучшается за счет размещения над штреком податливых опор. Установлено, 

что между конвергенцией боковых пород на контуре штрека и изменением 

жесткости охранных сооружений существует зависимость, степень изменения 

которой определяется фактором времени, величиной внешней силы, физико-

механическими свойствами боковых пород и типом охранного сооружения. 

Эффективность применяемых способов охраны участковых подготовительных 

выработок предлагается оценивать по изменению площади их поперечного 

сечения и жесткости охранных сооружений. 

Повышение безопасности труда горнорабочих в выемочных участках 

глубоких шахт, обеспечивается за счет сохранности горных выработок в 

эксплуатационном состоянии, когда для охраны пластовых откаточных штреков 

используются податливые опоры или закладка выработанного пространства при 

ведении очистных работ. 

На основе выполненных экспериментальных исследований разработаны 

новые способы повышения устойчивости горных выработок. 

Основная направленность работы характеризуется как социальная.  Все 

разработанные решения направлены на повышение безопасности труда и 

снижение уровня травматизма горнорабочих в угольных шахтах, 

разрабатывающих угольные пласты крутогонаклонного и крутого залегания.  

Ключевые слова: безопасность горнорабочих, обрушения, травматизм, 

устойчивость, закладка выработанного пространства, охранные сооружения, 

подготовительные выработки.  
 

ABSTRACT 

Chepiga D.A. Rationale and development of ways to improve the safety of 

miners in excavation areas of deep mines. - Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of a Candidate of Technical 

Sciences in specialty 05.26.01 «Labor protection». - State Higher Education Institute 

«Donetsk National Technical University» Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Pokrovsk, 2018. 

In the dissertation the actual scientific and technical problem of justification of 

conditions of increase of safety of work of miners in dredging sites of deep mines 
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which develop coal seams of inclined and abrupt bedding is solved. The problem was 

solved on the basis of established characteristics and patterns of geomechanical 

processes that occur in the anisotropic coal massif unloading and contribute to the 

stability side of the rocks due to the reduction of dynamic loads in case of sudden 

collapse of rocks. 

As a result of the research it was found that under the influence of the external 

force on the roof rocks, when the roof is based on filling mass with the interstitial 

space of M>20%, the displacements of the settling thickness reach the maximum 

values. At interstitial space M≤6%, the bulk density increases, as a result of the 

manifestations of dynamic loads, the destruction of roof rocks and collapse into the 

mine. A smooth deflection of the rock strata behind the stope occurs while 

maintaining the roof reservoir mortgages array that has voidness M=(7-20)% and 

consists of a heterogeneous particle size loosened rocks, helps reduce stress-strain 

state of the side of rocks and effectiveness of measures to protect miners. 

 The level of injury of miners in the preparatory mines is reduced, and the 

operational condition of these mines is improved by the construction of pliable 

supports over the  drive. It is established that there is a dependence between the 

convergence of lateral rocks on the contour of the drive and the change in the stiffness 

of security structures. It is determined by the time factor, the magnitude of the 

external force and the type of security structure. The effectiveness of the protection of 

precinct development mines is proposed to evaluate the change in cross sectional area 

and stiffness of protected structures. 

 The methods of increasing the stability of mine workings, based on the 

principle of local unloading due to the construction of rock near the workings of 

rubble strips or the use of goaf stowing in the conduct of treatment works and aimed 

at improving the safety of miners in the excavation areas of deep mines. 

The main focus of the work is characterized as social - provides increased 

safety in the excavation areas of deep mines. All developed solutions are aimed at 

creating conditions for safe mining operations and reducing the level of injuries. 

 

Key words: safety of support workers, collapse, injury, stability, goaf stowing, 

security installations, sectional opening. 
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