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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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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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 ВСТУП 

 

Актуальність теми. У 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 



14 
 

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. 

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 є 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; 
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3) провести натурні спостереження по мірі посування очисного вибою за 

зміщенням порід перетину дільничних підготовчих виробок при різних 

способах охорони; 

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; 

5) розробити способи охорони гірничих виробок, спрямовані на 

підвищення безпеки праці гірників на 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 

зовнішніх сил і станом з критичним вигином покрівлі, що також пропорційно 
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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 
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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 (відхилення  ±14-

18%). 

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: 

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. 
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Реалізація результатів роботи. 

Результати досліджень використано при розробці рекомендацій щодо 

забезпечення експлуатаційного та безпечного стану підготовчих виробок 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 

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

рекомендації. Виконані лабораторні і 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). 

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, 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТРАВМАТИЗМ НА ВИЇМКОВИХ ДІЛЬНИЦЯХ ГЛИБОКИХ ШАХТ 

 

1.1 Аналіз травматизму від обвалів бічних порід  

 

Травматизм на вугільних підприємствах України є одним із 

найголовніших і найважливіших причин, що негативно впливають на 

ефективність роботи всієї галузі.  

Робота підприємств промисловості України, особливо в Донбасі, 

здійснюється в гірничо-геологічних умовах, що постійно погіршуються. Більше 

30% шахт галузі видобувають вугілля з глибини понад 700 м, в тому числі 

понад 6% - з глибини понад 1000 м [1]. На території України  90% шахт 

відносяться до небезпечних за газом, 26.2% - небезпечних за раптовими 

викидами, 31.5% - надкатегорійних, 70.6% - небезпечних по вибуховості 

вугільного пилу, 16.4% - небезпечних по гірничим ударам. Із загальної 

кількості діючих очисних вибоїв в шахтах галузі 71.9% відпрацьовують пласти 

потужністю до 1.2 м, в тому числі 15% - потужністю до 0.7 м; 4.5% лав 

працюють на пластах потужністю понад 1.8 м. На пластах потужністю до 1.2 м 

видобувається 57.2%  вугілля, в тому числі 6.2% - на дуже тонких пластах до 

0.7 м, 9.3% - при потужності більше 1,8 м. 

На стан охорони праці та виробничий травматизм на вітчизняних шахтах 

впливають десятки гірничо-геологічних, технічних, організаційних, соціальних, 

економічних і навіть небезпечних факторів, включаючи постійне і суфлярне 

виділення метану, газодинамічні явища, самозаймання вугілля, обвали і 

обвалення гірських порід, аварії на машинах і механізмах, підземному 

транспорті і підйомі, екзогенні пожежі та ураження електрострумом, вибухи 

газу та пилу, а також підвищена температура рудникового повітря, 

незадовільний рівень навчання, недостатній професіоналізм гірників і ІТП, 

низька виробнича і технологічна дисципліна. Поряд з перерахованими 

необхідно враховувати і інші небезпечні виробничі фактори, особливо при 
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розробці профілактичних заходів із запобігання аваріям та нещасним випадкам. 

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 (рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1 - Діаграма розподілу кількості травматичних випадків від 

обвалень та обрушень за місцем  події 

 

Пофакторний аналіз травматизму в галузі показує, що значна частина 

травматизму (52%), що сталась у підземних умовах, пов'язана з обрушеннями і 

обваленнями породи. Розподіл числа смертельно травмованих по небезпечних 

виробничих факторів виглядає наступним чином (рис. 1.2) [2, 3]. 

З аналізу видно, що сполучення лав зі штреками є найбільш 

відповідальними вузлами у всьому ланцюжку видобутку вугілля і одним з 

небезпечних місць по чиннику обвалення [4, 5, 6]. У цій зоні найбільш 

інтенсивно проявляється зрушення гірських порід. Вони являють собою 

ділянки покрівлі, що відчувають підвищений гірничий тиск. В межах цих 

ділянок у міру посування очисного вибою здійснюється виконання виробничих 

операцій, пов'язаних з виїмкою ніш (при їх наявності), установкою і 

переміщенням спеціального кріплення та ін. 
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Рисунок 1.2 – Діаграма співвідношення нещасних випадків за 

небезпечними виробничими факторами в цілому по вугільній промисловості 

України у 2018 р. 

 

Переважна більшість травм, що відбуваються на сполученнях лав зі 

штреками, пов’язане з кріпленням [7, 8]. Однією з головних причин травм є 

обвалення порід і вугілля, яке обумовлено несвоєчасною зачисткою покрівлі, 

порушенням паспорта кріплення, незадовільним станом кріплення і 

невідповідністю паспорта кріплення гірничо-геологічними умовами. 

На рис. 1.3 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 способи охорони дільничих підготовчих виробок, які застосовуються нині, 

не завжди забезпечують їх стан, який відповідає вимогам Правилам безпеки [9]. 

На думку авторів роботи [10, 11] найбільш часто повторюваними 

52.0%

7.4%1.9%

2.5%

2.7%

10.1%

6.1%

3.7% 13.6% Обвалення і обрушення

Вибухи газу й пилу

Раптові викиди

Вибухові роботи

Падіння людей

Транспорт та підйом

Машини та міханізми

Електрострум

Інші



23 
 

причинами аварій і нещасних випадків в результаті обвалів гірських порід є 

порушення паспортів кріплення (62%), невідповідність паспортів кріплення 

гірничо-геологічними умовами (8%) і відсутність або несправність кріплення 

(23%). 

 

 

Рисунок 1.3 – Статистика випадків завалів відкатних штреків на шахтах, 

що розробляють пласти крутого падіння,  за період 1978-2018 рр. (Центральний 

район Донбасу) 

 

Площа сполучення складається з площ ніш, ділянок штреку попереду і 

позаду лави, що знаходяться в зоні опорного тиску і зазнають значні 

деформації, а також площі кінцевих ділянок лави. У цих зонах найчастіше 

спостерігається порушення паспортів кріплення. Рівень травматизму від 

обвалень покрівлі на верхньому сполученні приблизно в два рази вище, ніж на 

нижньому через негативний вплив виробленого простору. 

Стан порід покрівлі на сполученні лави зі штреками ускладнюється тим, 

що тут нашаровуються різноорієнтовані системи тріщин, що утворюються в 

результаті дії випереджаючого гірничого тиску. На сполученні лав нерідко 

трапляються випадки порушення виробничого ритму роботи всієї ділянки з 
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видобутку вугілля. Однак питання надійного і ефективного підтримання цього 

вузла вирішується дуже повільно. На шахтах застосовуються різні кустарні 

конструкції кріплень на сполученнях лав, і практично всі вони не забезпечують 

надійного підтримання. Гідравлічні кріплення сполучень на шахтах є в 

обмеженій кількості, до 95% механізованих комплексів експлуатуються без них 

[12]. В таких умовах через різну несучу здатність механізованого і 

індивідуального кріплення на сполученнях створюються умови для розриву 

суцільності покрівлі, зрушення порід і обвалення. З цієї причини в більшості 

випадків запасні виходи з лав на підготовчі виробки знаходяться в 

незадовільному стані і не відповідають вимогам нормативно-галузевих актів 

вугільної промисловості. 

Високий рівень виробничого травматизму на кінцевих ділянках лав 

пояснюється тим, що в більшості випадків виїмка вугілля у верхніх або нижніх 

нішах проводиться вибуховим способом [13, 14] . При даному способі виїмки 

відбувається вибивання кріплення і порушення суцільності покрівлі. При 

збиранні відбитого вугілля і відновленні вибитого кріплення такі умови 

призводять до обвалення покрівлі та травмування працівників. Засоби 

механізованої виїмки вугілля в нішах на шахтах відсутні. 

Найбільш небезпечною є робота на сполученнях лав, розташованих на 

крутих пластах. Велика оголеність покрівлі утворюється в комбайнових лавах. 

На шахтах не вирішено питання кріплення 24озшарованої частини, де зведення 

кріплення виконується тільки після виїмки комбайном смужки вугілля і спуску 

комбайна вниз. На ці процеси йде багато часу, протягом якого бічні породи і 

груди вибою по всій довжині лави залишаються незакріпленими, чим 

створюються небезпечні умови для працюючих. Не розроблено надійні 

конструкції кріплення для закріплення сполучення комбайнової частини  лави з 

уступною, для огорожі комбайнової частини лави від падаючої породи з 

виробленого простору, утримання нависаючого масиву вугілля в уступах  [15, 

16]. 

На шахтах Центрального району Донбасу (ЦРД) практично немає 
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очисних вибоїв, які відпрацьовуються зворотним ходом від границі шахтного 

поля по заздалегідь пройденим виробках. Стримуючим фактором є 

малопродуктивна техніка, що застосовується у підготовчих вибоях, внаслідок 

чого темпи проходження їх низькі. Вибої підготовчих виробок часто не мають 

допустимих випереджень. У ряді випадків вони знаходяться в створі з вибоєм 

лави або відстають від них. Цей фактор значно впливає на безпеку робіт. 

Не зменшується кількість лав з потолкоуступною формою вибою, при 

якій відбувається найбільша кількість обвалень і раптових викидів [17]. 

У даний час в лавах крутого падіння пластів підтримання бічних порід, 

незалежно від гірничо-геологічних умов, здійснюється за допомогою 

дерев’яних «кострів». Унаслідок їх великої піддатливості відбувається 

порушення безпосередньої і основної покрівлі. Тиск порід передається на 

25озшарованої простір і вибій, що призводить до руйнування вибійного 

кріплення і завалів лав, а на пластах, небезпечних за раптовими викидами, 

збільшується ймовірність раптових викидів [18, 19]. 

Частка травм, пов’язаних з обваленням порід, на крутих пластах в 1.5 

рази вище, ніж на 25озшарованої25, і в два рази вище, ніж на пологих пластах 

[20]. 

Зі збільшенням глибини гірничих робіт з 500 м до 1400 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 локальне розвантаження бічних порід 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. 

Зниження травматизму на шахтах розвинених вуглевидобувних країн, як 
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показує досвід, забезпечується також  за рахунок застосування анкерного 

кріплення в якості основної для кріплення підготовчих виробок. На відміну від 

рамних, бетонних та інших кріплень, бутових смуг і ціликів, призначених для 

опору навантаженням з боку масиву гірських порід, основним призначенням 

анкерного кріплення є зміцнення масиву і за рахунок цього підвищення 

стійкості завалених порід [21, 22, 23, 24].  

Для зниження кількості нещасних випадків, у тому числі зі смертельними 

наслідками, від обрушень і обвалень, необхідне проведення спеціальних 

досліджень з розробки нових способів охорони виробок і технології ведення 

гірничих робіт на великих глибинах. 

Таким чином, дослідження і впровадження більш досконалих способів 

управління гірничим тиском є досить актуальною проблемою. Вирішити її 

можна шляхом застосування прогресивних систем розробки, механізованих 

кріплень, повної або часткової закладки виробленого простору, що дозволяє 

управляти бічними породами і виключити всякі випадковості в їх поведінці. Ці 

три чинники роблять позитивний вплив на попередження обвалень бічних 

порід і, як наслідок, зниження виробничого травматизму. 

 

1.2 Особливості обвалень бічних порід у вуглепородному масиві, в якому 

проведені виробки 

 

Прояви гірничого тиску при веденні очисних робіт відіграють вирішальну 

роль у забезпеченні безаварійних умов виїмки вугілля підземним способом. 

Перше місце серед травм займає травматизм через обвалення покрівлі в 

очисних і підготовчих виробках. Крім питань безпеки, гірничий тиск визначає 

поведінку порід і  основні технологічні параметри очисних робіт. Інтенсивність 

проявів гірничого тиску залежить від умов його формування. 

У гірничій науці до теперішнього часу ще не вироблено єдиної думки про 

зрушення породного масиву вслід за переміщенням лави. Однією з причин є 

недостатня вивченість механізму зрушення породного масиву в результаті 
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виїмки вугілля. Відсутність універсального розрахункового методу визначення 

кроку обвалення покрівлі та величини опорного тиску призводить до 

необхідності коригування технологічних параметрів виїмки вугілля в процесі 

ведення очисних робіт, що неминуче викликає зниження обсягу видобутку, 

збільшення собівартості. Крім того, непередбачені обвалення порід покрівлі в 

гірничих виробках  знижують безпеку гірничих робіт. Для прогнозування 

зрушення породного масиву необхідно чітко уявляти поведінку порід покрівлі в 

процесі виїмки вугільного пласта на базі встановлених закономірностей 

взаємодії породних шарів над виробленим простором. Це послужило підставою 

для розробки моделей прояву гірничого тиску, заснованих на наявних 

результатах візуальних та інструментальних спостережень. 

Одним з перших пояснень зрушення покрівлі, представленій шаруватими 

породами, в довгих очисних вибоях, вважається робота, опублікована Шульцем 

в 1867 р. [25]. У цій роботі розглядається формування гірничого тиску 

породними балками. Пізніше це уявлення розвивалося і розглядались вченими 

різних країн: Филлипсом, Еккардом, Фріндом, В.Д. Слєсарєвим, 

Г.Н. Кузнєцовим. У вигляді балок розглядалися породні шари тільки 

безпосередньої і основної покрівлі. Зрушення верхніх порід розглядалося як 

однорідний суцільний масив [26, 27, 28]. 

У 1879 році, професором Ризького політехнікуму В. Ріттером була 

запропонована гіпотеза зводу [29], в основі якої уявлення про те, що область 

обвалення гірських порід над виробленим простором нагадує за формою звід. В 

кінці XIX і початку XX століття в різних країнах були проведені 

експериментальні і теоретичні дослідження створення зводу, з яких найбільшу 

популярність отримали роботи Е. Енгессера (1882 р., Німеччина), М. Файоля 

(1886 р., Франція) , Μ.Μ. Протод’яконова (1912 р., Росія). Згодом, область 

зрушення порід покрівлі у вигляді зводу продовжували вивчати багато вчених 

різних країн (Росії, Франції, Англії, Бельгії, Німеччини та ін..). 

Гіпотеза зводу дозволяє отримати уявлення про характер зрушення 

масиву над виробленим простором лав і пояснити особливості деформування 
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земної поверхні над очисними виробками, але не розглядає відмінності 

інтенсивності зрушення як в зоні безпосередньої близькості від лави, так і на 

значній відстані від неї. У гіпотезі йдеться про шарувату будові породного 

масиву, але при побудові зводу не враховується шаровість. 

При розробці вугільних пластів на малій глибині задовільно пояснювався 

тиск на 28озшаровано кріплення за допомогою гіпотези П.М. Цимбаревича, 

вдосконаленої А. А. Борисовим [30]. Загальним недоліком їх уявлень є те, що 

породний масив над виробленим простором, від пласта до поверхні 

представляється суцільним. 

Деформації, переміщення і руйнування породного масиву представлялися 

наслідком виникнення тріщини розриву у поверхні під кутом 65-70° попереду 

очисного вибою. Об’єм породи, що створює тиск на кріплення, визначався 

обсягом призми, висота якої дорівнює глибині робіт. 

Ідея суцільного гірничого масиву від пласта до поверхні 

використовувалася при розробці розрахункових методів визначення гірничого 

тиску в роботах В. Руппенейта, А. Лабасса, М.М. Протод’яконова і 28оз. 

Результати розрахунків по запропонованим методам задовольняли умовам 

родовища, де проводилися конкретні дослідження і не могли претендувати на 

узагальнену методику розрахунків для всіх гірничо-геологічних умов і глибин 

розробки [31, 32, 33]. 

Подальший розвиток в середині ХХ століття способів дослідження 

поведінки 28озшаровано масиву [34, 35] в природних умовах, фізичного 

моделювання поведінки порід на моделях з еквівалентних матеріалів [36, 37], 

оптичного моделювання гірничого тиску в очисних вибоях [38] та інших, дало 

можливість встановити характер зрушення порід над виробленим простором. 

Результати досліджень переконливо підтвердили такі припущення про 

зрушення породних шарів покрівлі над виробленим простором при розробці 

вугільних пластів [39]. Вказувалося, що порідні шари, які зрушуються над 

виробленим простором, утворюють зони обвалень, тріщин і розломів, прогину 



29 
 

порід. Кількість шарів в зазначених зонах не розглядалися. Цей факт давав 

тільки якісну картину зрушення. 

В даний час сучасні методи розрахунку гірничого тиску постійно 

розвиваються  [40, 41, 42, 43]. Разом з тим проблема визначення гірського тиску 

на основі аналітичних методів ускладнена наявністю великої кількості 

факторів, які потрібно враховувати. У зв’язку з цим в науці про гірничий тиск 

існує велика кількість гіпотез і методів, не об’єднаних в одну систему 

основоположними принципами. Різноманіття гіпотез і методів вимагає суворої 

їх класифікації, пізнання і вдосконалення, як самих розрахункових методів, так 

і вміння встановлювати відповідність методу інженерно-геологічними і 

технологічними умовами проведення виробки. 

Загальновідомо [44], що прояви гірничого тиску у виробках залежать від 

сукупного впливу багатьох гірничо-геологічних і гірничотехнічних факторів, до 

яких не в останню чергу слід відносити напружений стан порід і їх фізико-

механічні властивості. 

Вважається [45, 46], що зі збільшенням глибини розробки, тобто з ростом 

напруженого стану порід, збільшується їх зміщення. Навколо виробок 

утворюється велика область порід, що перейшли в стадію непружних 

деформацій. При цьому породи зміщуються до центру виробки, витісняючи 

всередину її підошву і покрівлю. 

Аналіз механічних процесів в породних масивах поблизу гірничих 

виробок показує [47], що об’ємний напружений стан гірничих порід в міру 

віддалення від контуру виробки змінюється від стану близького до 

узагальненого розтягування і узагальненому зсуву, до стану узагальненого 

стиснення в глибині масиву. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідження свідчать про те, що з глибиною, в 

умовах зростаючого напруженого стану масиву, змінюються властивості порід, 

в тому числі і реологічні [48]. Прояви гірничого тиску у гірничих виробках, 

зрушення товщі порід при розробці корисних копалин, все це наслідок зміни 
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механічного стану гірничих порід, пов’язані із проявом їх властивостей 

повзучості [49]. 

Вважається [50], що проведення одиночної виробки призводить до того, 

що породам її контуру і на деякій відстані від цього контуру в глибині масиву 

створюються умови деформацій пружної післядії і зворотної повзучості. Навіть 

концентрація стискаючих напружень на контурі виробки на нові умови для 

деформування порід принципово не впливає, так як величина діючих 

напружень все одно залишається значно менше таких, що діють протягом 

геологічного часу. При такому положенні відбувається зміна приросту 

деформацій в одиницю часу, яке носить гіперболічний, «затухаючий» характер. 

Це призводить до того, що зміщення порід у виробку буде найбільшим в 

перший період часу, після виїмки вугілля, тоді ж, природно, будуть 

найбільшими порушення кріплення. Причину цього пояснює підхід до 

формування осадового масиву, який тривалий час знаходився в стані тривісного 

стиску, що приводить до істотного пластичного деформації, а утворення 

порожнини стало початком розвантаження і проявом деформацій зворотного 

знака [10]. В геологічні періоди пластичне деформування міцніших порід, 

пісковиків, було істотно менше, ніж менш міцних, глинистих і піщано-

глинистих сланців. Таке деформування і визначило великі «потенційні запаси» 

деформацій зворотної повзучості у аргілітів, алевролітів, а також значні зсуви 

їх в виробки, що призвели до порушення цілісності кріплення. 

У зв’язку з великим різноманіттям гірничо-геологічних умов розробки 

вугільних пластів можливі і випадки незгасаючої повзучості дуже слабких і 

обводнених порід, коли зміщення контуру виробок ростуть необмежено в часі. 

Для достовірного визначення параметрів незгасаючої повзучості необхідно 

проводити тривалі (протягом 10-15 років) високоточні шахтні спостереження 

[51]. 

Досвід ведення гірничих робіт показує, що ступінь впливу багатьох 

чинників може регулюватися, активно керуватися людиною, однак ця 

можливість використовується недостатньо. Встановлено [47, 52], що зміщення 
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порід, викликані процесом відновлення рівноважного стану масиву, спрямовані 

в бік штучно створеної порожнини виробки і, в більшості випадків, 

супроводжуються деформацією породних оголень і кріплення, що призводить 

до порушення режиму роботи виробки. 

Ф. Мор [53] вважає, що сили, які виникають в гірничому масиві, 

настільки великі, що навіть вельми міцне кріплення не взмозі їх витримати. 

Проте уже при незначному обмеженому переміщенні породи всередину 

виробки проводиться робота, завдяки якій гірничий масив може перейти в 

рівновагу без руйнування кріплення, навіть якщо вона слабка. 

На доказ цього, В. Ітерсон [54] констатує, що тиск на кріплення завжди 

менше статичного тиску, що існує в масиві. Воно не перевищує граничних 

значень, при яких порода зсувається на якусь величину, після проведення 

виробки. 

Поясненням цьому є те, що всі глинисті і піщано-глинисті сланці 

пройшли через в’язкопластичний стан (в період їх утворення), а збереження 

виробок, пройдених в цих умовах забезпечується застосуванням кріплення 

різної піддатливості, яке деформується в процесі експлуатації [55, 56]. 

Деформування в часі гірничих порід, як і інших старіючих матеріалів, 

характеризується загальною властивістю – спадковістю, тобто залежністю 

деформацій від усієї попередньої історії їх поведінки. Сучасні дослідження 

природи руйнування осадового масиву при розвантаженні [51, 53, 54] 

дозволяють по-новому оцінити геомеханічні процеси, що відбуваються в 

породах міжпласття при обґрунтуванні розташування відкатних штреків. 

Вирішення цих питань на певному етапі вимагає знання фізико-механічних 

властивостей гірничих порід. Останні не є величинами постійними при будь-

яких умовах і визначаються цілою низкою чинників, наявність яких може 

змінити всю фізико-механічну сутність даної породи. 

Таким чином, вивчення особливостей прояву гірничого тиску в гірничих 

виробках на великій глибині дозволило встановити, що характер шкідливих 

проявів гірничого тиску визначається не тільки напруженим станом масиву 
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гірничих порід і їх фізико-механічними властивостями, але і специфікою 

формування останнього, що обумовило непружне деформування при 

тривісному стисканні , а також здатність деформуватися і руйнуватися при 

розвантаженні, що і відбувається після виїмки вугілля і зумовлює обвалення і 

сповзання бічних порід середньої стійкості. 

 

1.3 Аналіз способів охорони і підримання гірничих виробок в умовах 

крутопохилих та крутих вугільних пластів 

 

Важливу роль у підвищенні ефективності виробництва відіграє вирішення 

проблеми удосконалення технології кріплення і надійного підтримання 

гірничих виробок. Збільшення глибини розробки при відносно невисокій 

міцності порід і застосування неефективних способів охорони  являються 

основними причинами незадовільного стану виробок [57, 58, 59]. 

Аналізуючи літературу, розробкою способів підтримання гірничих 

виробок і їх охорони займалися Усаченко Б.М., Глушко В.Т., Заславський Ю.З., 

Назимко В.В., Косков І.Г., Кошелев К.В., Литвинський Г.Г., 

Бажин Н.П.,Максимов А.П., Роєнко А.М., Черняк І.Л., Зборщик М.П. та ін.. [60, 

61, 62, 63, 64]. 

Стійкість породних оголень і кріплення підготовчих виробок, які 

охороняються, залежить від ряду геологічних і гірничо-технічних факторів: 

фізико-механічних властивостей порід, кута падіння і потужності пласта, 

тріщинуватості порід, глибини залягання, форми перетину і розташування 

виробки по відношенню до очисних виробок і т.д.  Але головними факторами, 

що впливають на збереження виробок, як відомо, є напружений стан вміщуючи 

порід і значення їх фізико-механічних характеристик. 

Існують загальновідомі способи охорони виробок: розвантаження масиву 

від надлишкових напружень; зміцнення слабких порід; зведення штучних 

споруд, кріплень за межами контуру виробки для управління станом масиву, в 

якому пройдені виробки [65, 66, 67]. 
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Всі способи охорони виробок удосконалюються, в більшості випадків, у 

двох напрямках [68]: 

- збереження або відновлення фізико-механічних властивостей 

оточуючих виробки порід, а в окремих випадках, і збільшення їх природньої 

міцності; 

- зниження концентрації напружень в оточуючих виробки породах 

шляхом зміщення зони підвищених тисків вглиб масиву на певну відстань за 

допомогою різних гірничо-технічних заходів. 

На шахтах України до останнього часу найбільш поширеними способами 

охорони підготовчих виробок були вугільні цілики і бутові смуги. Але ці 

способи охорони мають значні недоліки [69]: 

1) зі збільшенням глибини розробки понад 700 м цілики, концентруючи 

на себе великі навантаження, не забезпечують протягом заданого терміну 

служби необхідну стійкість підготовчої виробки. Збільшення ж розмірів 

ціликів, особливо на потужних пластах, призводить до значних втрат 

підготовленного до виїмки вугілля;  

2) охорона виробок ціликами, а тим більше при їх збільшенні, призводить 

до росту об’єму проведення підготовчих виробок за рахунок подовження 

збойок, пічей і просіків; 

3) наявність ціликів і бутових смуг знижує безпеку праці на 

викидонебезпечних і ударонебезпечних пластах; 

4) охорона виробок бутовими смугами при ручному зведенні вельми 

трудомістка, а велика піддатливість бутових смуг (до 50% потужності пластів) 

вимагає істотного збільшення поперечного перетину виробки і застосування 

більш складного і дорогого кріплення з підвищеною піддатливістю. 

Виробки, які охороняються, послідовно опиняються в зоні впливу 

тимчасового і залишкового опорного тиску, а в подальшому зазнають впливу 

ціликів і бутових смуг.  

Цих недоліків можна уникнути при безціликових способах охорони 

підготовчих виробок [68, 69]. 
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Характеризуючи розвиток безціликового відпрацювання вугільних 

запасів, слід зазначити, що за останнє десятиліття видобуток вугілля в Донбасі 

за прогресивною технологією збільшилася на 65%. Протяжність підготовчих 

виробок, що охороняються безціликовими способами, становить близько 80% 

річного обсягу їх проведення, а кількість виробок, що охороняються ціликами 

вугілля складає лише 18-19% [70, 72]. 

Перехід на 34озшарованої схеми підготовки пластів і погіршення 

гірничотехнічних умов підтримки виробок стимулюють пошук нових технічних 

рішень. У літературі широко обговорюються питання щодо вибору 

раціональних заходів охорони і підтримання виробок. Однак проблема 

підтримання виїмкових виробок, що знаходяться на великій глибині в умовах 

підвищеного гірського тиску, у вітчизняній практиці залишається невирішеною. 

Проведення виробок вприсічку до виробленого простору переважно 

реалізується у важких гірничо-геологічних умовах, коли повторне 

використання виробок пов’язане з великими матеріальними витратами. При 

цьому в 70% випадків проведення виробок вприсічку до виробленого простору 

переважає схема з залишенням вугільного цілика шириною 1-3 м. Повторне 

використання підготовчих виробок на шахтах Донбасу застосовують при різних 

системах розробки, а його ефективність залежить, головним чином, від 

потужності пласта і стійкості порід. Близько 80% виробок, які 

використовуються повторно,  припадає на пласти потужністю до 1.2 м. В 

умовах нестійких порід частка лав, що відпрацьовуються з повторним 

використанням виробок, становить 15%. 

Багато років на шахтах Донбасу широко і успішно в різних гірничо-

геологічних умовах, в тому числі і на великих глибинах, застосовується спосіб 

охорони виробок бутовими смугами, які викладаються з породи, одержуваної 

від підривання підошви або покрівлі виробки, що проводиться широким 

забоєм. Охорона виробок бутовими смугами поєднує в собі метод 

розвантаження масиву від тиску, особливо в перший період експлуатації 

виробок, і метод огорожі вироблення смугою з великою несучою здатністю. 
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Застосування бутових смуг шириною більше 3-4 м так само, як і ціликів 

вугілля, позначається негативно при виїмці нижчих шарів. У зв’язку з цим 

бажано, щоб штучна смуга після її використання могла бути розвантажена або 

ліквідована. 

В роботі [73] авторами вказується, що на шахтах Західного Донбасу 

викладка смуг із закладних матеріалів в лавах, зонах сполучень лав з штреками 

– один з ефективних способів їх охорони. В умовах стійких покрівель закладні 

смуги є основними засобами для охорони сполучень і ніш в періоди посадки 

покрівлі. Викладення закладних масивів на сполученнях лав зі штреками 

дозволяє не тільки підтримувати їх в експлуатаційному стані і повторно 

використовувати для відпрацювання сусідніх стовпів, але також забезпечує 

краще провітрювання штреків, так як перетин охороняється смугою штреку 

більше, за інших рівних умов, чим не охороняється. При охороні штреків 

смугами з порожніх порід забезпечується безвідходність технології їх 

проходки. 

В роботі [74] вказується, що, незважаючи на переваги охорони виробок 

проведенням їх повторно 35озшарован до виробленого простору, цей спосіб 

веде до зниження концентрації гірничих робіт і викликає збільшення питомої 

обсягу підготовчих робіт. Найбільш перспективним вважається спосіб охорони 

виробок за допомогою штучних огороджень, що зводяться вздовж штреку 

позаду першої лави. Якщо породи покрівлі слабкі, і легко обрушуються, автори 

рекомендують проводити обвалення покрівлі на посилене штрекове кріплення, 

а при важнообвалюванних покрівлях – на смуги з твердіючих матеріалів. 

Авторами [75] вказується, що на шахтах Донбасу 19% виробок, що 

охороняються залізобетонними тумбами, знаходиться в незадовільному стані. 

На шахтах, де покрівлі пластів, що розробляються, представлені переважно 

легко- і средньообвалюванними породами, застосування БЗБТ виявляється 

досить ефективним. Однак, як показує практика, при наявності потужних 

важко-обвалюючих порід ефективність цього способу знижується. 
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Незадовільний стан виробок, що охороняються залізобетонними блоками, 

пояснюється рядом недоліків, властивих цьому засобу охорони. Так, через 

нерівні поверхні на контактах блоків виникають напруження, що перевищують 

міцність матеріалу; при нерівномірному навантаженні блоки найчастіше 

працюють на розтягнення, що різко знижує їх несучу здатність. При установці 

блоків на дерев’яні прокладки останні є поверхнями ковзання, через що огорожі 

втрачають стійкість і перекидаються. 

Литі смуги з твердіючих матеріалів призначені для створення ефективної 

лінії обвалення зависаючих порід покрівлі пласта уздовж границі виробленого 

простору, підвищення стійкості виїмкової штреку завдяки зменшенню зсувів 

порід і навантаження на кріплення, а також запобігання надмірному витоку 

повітря. 

При даному способі охорони виробок міцність смуги підбирається 

близькою до міцності порід, що вміщають. В іншому випадку можна говорити 

про вдавлення смуги в покрівлю і підошві або її руйнування. Як показує аналіз 

закордонного досвіду, основними перевагами нового способу підтримання 

виробок в порівнянні з породними смугами і дерев’яними кострами є швидкий 

розвиток опору литою смугою при мінімальній піддатливості, забезпечення 

рівномірно розподіленого навантаження з боку зміщуючихся порід на арочне 

кріплення штрека, що сприятливо позначається на умовах його роботи. При 

цьому основним призначенням навколоштрекової смуги є забезпечення опори 

породам покрівлі пласта. Смуги з швидкотвердуючих матеріалів набувають 

опір, рівний опору одного дерев’яного костра в 6-7 м за лавою, в той час як 

дерев’яний костер досягає своєї повної несучої здатності в 20-30 м за лавою. У 

деяких випадках твердіючий матеріал поміщають в оболонку [76]. 

Промислове впровадження способу охорони підготовчих виробок литими 

смугами, здійснюване на шахтах Донбасу за рекомендаціями, і при науково-

технічному керівництві авторів, показує його явну перспективність. 
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Застосування литих фосфогіпсових смуг для охорони підготовчих 

виробок дозволило повністю відпрацювати виїмкові стовпи, зберігши виробки 

для повторного використання з незначними витратами на їх ремонт [71]. 

У вітчизняній практиці окремі експериментальні роботи з дослідження 

ефективності застосування литих смуг для охорони підготовчих виробок 

проводили в Дніпрогіпрошахт, ДонУГИ, ІГД ім. А.А. Скочинського. 

Дослідження свідчать про те, що при охороні виробок литими смугами не у всіх 

випадках відбулося зниження конвергенції порід. Так, лита смуга виявилася 

ефективною в тих випадках, коли основні зміщення порід відбуваються за 

лавою, тобто в момент зведення смуги, коли покрівля пласта ще не порушена. 

Характеризуючи засоби охорони виробок, які застосовуються в Донбасі, 

слід зазначити, що найбільш простими в зведенні є дерев’яні костри, але вони 

мають значні недоліки у вигляді малого опору і великої піддатливості [77]. 

Штучні засоби охорони при наявності в покрівлі пласта стійких порід не 

забезпечують їх обвалення, а при плавному ж опусканні порід покрівлі у 

вироблений простір в масиві навколо вироблення виникають високі 

напруження, що призводять до значних зсувів порід і деформації кріплення. 

Для збільшення жорсткості навколоштрекових огорож при 

важкообвалюваних покрівлях з метою обриву консолі завислих порід 

застосовують костри зі шпального бруса, заповнені породою. Велика 

трудомісткість їх зведення, а також відсутність початкового розпору не 

дозволяють використовувати ці засоби охорони в широкому діапазоні гірничо-

геологічних умов. 

За даними роботи [78], охорона виробок в міцних породах, що вміщають 

(більше 40 МПа) найбільш ефективна при застосування в якості 

огороджувальної смуги жорсткої дворядної органного кріплення з дерева. При 

меншій міцності порід охорона виїмкових штреків здійснюється кострами або 

чураковими стінками на глиняному розчині. Така смуга має меншу несучу 

здатність, але більш стійка і, мабуть, більш відповідає за міцністю порід 

покрівлі і підошви пласта. 
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В роботі [79] розглядаються можливості застосування в якості огорож 

органних рядів, костри з органними рядами, кусти стійок; костри зі шпального 

бруса, заповнені породою; костри або органні ряди з бутового смугою; смуги з 

твердіючих матеріалів тощо. 

У ряді країн для підвищення стійкості підготовчих виробок 

використовують тампонаж закріплюванного простору і вміщаючих порід 

твердіючими розчинами. В Україні тампонаж як спосіб підвищення стійкості 

підготовчих виробок, що примикають до очисних вибоїв, не застосовується 

взагалі. 

З ростом глибини розробок все більшого значення набуває стійкість 

38озшаров пласт порід покрівлі і підошви і бічна стійкість самого пласта. 

Ефективним засобом зміцнення порід і вугілля є їх анкерування. Розроблено 

велику кількість конструкцій анкерних кріплень з закріпленням цементними 

розчинами або поліефірними смолами [80]. 

Анкерне кріплення, встановлене відразу після проведення виробки, не дає 

породам втратити свою монолітність. Прогресивними видами анкерного 

кріплення є ті, які скріплюють масив по всій довжині анкера. 

Одним із способів зміцнення порід навколо виробок, що знайшли деяке 

практичне застосування, є зміцнення підошви виробки цементним розчином, 

закачувати в шпури з попередніми підриванням в них невеликих зарядів 

вибухових речовин [81]. 

Розвантаження масиву вугілля від тиску бурінням свердловин великого 

діаметру має хороші перспективи, тому що дозволяє регулювати механічний 

стан крайової частини пласта. Цей спосіб, впроваджений на шахтах Донбасу, і 

показав свою ефективність, але широкого поширення на практиці поки не 

отримав через відсутність відповідного серійного обладнання [82]. 

На підставі викладеного можна прийти до висновку, що питання вибору 

раціональних засобів і способів кріплення та підтримання підготовчих виробок 

у складних умовах експлуатації все ще дуже актуальні, так як від їх 
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правильного рішення залежить безпека робіт, а також своєчасна підготовка 

очисних робіт, і техніко-економічні показники. 

 

1.4 Основні напрямки забезпечення безпеки праці гірників 

 

Щоб розглянути та встановити основні напрямки забезпечення безпеки 

праці гірників на великих глибинах в шахтах, що розробляють крутопохилі та 

круті вугільні пласти, потрібно проаналізувати стан вугільної промисловості 

Центрального Донбасу та запасів вугілля у надрах.  

Всього в районі відпрацьовується до 60 вугільних пластів потужністю від 

0.32 до 1.8 м, середня потужність – близько 0.7 м.  

За підрахунками максимальна глибина запасів вугілля, характерна для 

Центрального району Донбаса (ЦРД), становить 1700 м (ізогіпс мінус 1500 м). 

На глибинах до 700-800 м запаси в основному відпрацьовані діючими шахтами. 

Запаси оцінювали в кондиціях по потужності: коксівне вугілля марок Г, ОС – 

0.50 м, енергетичні вугілля марок Т і А – 0.60 м. У цілому балансові запаси 

вугілля категорій А + В + С1 в межах ЦРД складають приблизно 1.14 млрд. т, в 

тому числі на діючих шахтах – 418.8 млн. т, закритих шахтах – 200.8 млн. т і 

резервних участках – 520.7 млн. т. Розподіл запасів за потужностями на діючих 

шахтах Центрального району Донбасу приведено в табл. 1.1. 

Згідно з аналізом розподілу, запаси пластів потужністю більше 0.8 м, на яких 

можливе застосування механізованої виїмки, змінюються від 41 до 82% при 

середньому запасі 61.7% по ЦРД, на діючих горизонтах шахт ці запаси 

складають від 41 до 80.9% при середньому 57.7% загальної кількості, на 

споруджуваних горизонтах – від 55.2 до 64.8% [83]. 
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Таблиця 1.1 – Розподіл запасів за потужностями на діючих шахтах 

Центрального району Донбасу 

Шахта 
 

Горизонт 

Запаси по інтервалам потужності пластів, млн. т 

(балансові/промислові) 

0,5-0,6 м 0,61-0,7м 0,71-0,8м 0,81-1м > 1 м Всього 

ДП «Дзержинськвугілля» 

Ім. Ф.Е. 

Дзер- 

жинського 

По шахті 

Діючий, 1146 м 

Який будується 

2,9/1,2 

1,3/0,6 

– / – 

2,9/2,2 

1,1/1,0 

– / – 

0,1/ – 

0,1/ – 

– / – 

6,0/5,4 

2,7/2,5 

– / – 

7,4/6,4 

3,0/2,8 

– / – 

19,3/15,2 

8,2/6,9 

– / – 

«Сєвєрна» По шахті 

Діючий, 1160 м 

Який будується 

0,2/0,2 

0,2/0,2 

– / – 

2,1/1,6 

2,1/1,6 

– / – 

– / – 

– / – 

– / – 

0,5/0,4 

0,5/0,4 

– / – 

1,1/1,0 

1,1/1,0 

– / – 

3,9/3,2 

3,9/3,2 

– / – 

«Торецька» По шахті 

Діючий, 810 м 

Який будується 

0,9/0,6 

– / – 

– / – 

1,8/1,4 

– / – 

– / – 

2,6/2,0 

0,4/0,3 

– / – 

7,6/6,0 

0,7/0,5 

– / – 

6,5/5,2 

0,6/0,4 

– / – 

19,4/15,2 

1,7/1,2 

– / – 

«Новодзе-

ржин- 

ська» 

По шахті 

Діючий, 585 м 

Який будується 

10,2/3,7 

0,1/0,1 

1,0/0,6 

3,4/2,6 

– / – 

0,3/0,2 

– / – 

– / – 

– / – 

5,3/3,8 

– / – 

0,4/0,4 

18,6/12,1 

0,2/0,1 

1,2/1,2 

37,5/22,2 

0,3/0,2 

2,9/2,4 

«Южна» По шахті 

Діючий, 148 м 

Який будується 

– / – 

– / – 

– / – 

0,1/ – 

– / – 

– / – 

– / – 

– / – 

– / – 

0,9/0,7 

0,4/0,4 

– / – 

1,9/1,2 

– / – 

– / – 

2,9/1,9 

0,4/0,4 

– / – 

Загалом По ДП  

Діючі  

Який будується 

14,2/5,7 

1,6/0,9 

1,0/0,6 

10,3/7,8 

3,2/2,6 

0,3/0,2 

2,7/2,0 

0,5/0,3 

– / – 

20,3/16,3 

4,3/3,8 

0,4/0,4 

35,5/25,9 

4,9/4,3 

1,2/1,2 

83,0/57,7 

14,5/11,9 

2,9/2,4 

ДП «Артемвугілля» 

ім.. А.И. 

Гайового 

   По шахті 

   Діючий, 975 м 

Який будується, 

1095 м 

3,7/2,1 

1,4/0,7 

1,6/1,0 

2,9/2,1 

1,5/0,9 

1,0/0,8 

1,5/1,2 

0,6/0,5 

0,6/0,6 

0,8/0,8 

– / – 

0,6/0,5 

12,4/9,7 

4,6/3,7 

4,9/3,7 

21,3/15,9 

8,1/5,8 

8,7/6,6 

ім. В.И. 

Леніна 

По шахті 

Діючий, 1080 м 

Який будується, 

1190 м 

3,7/2,1 

1,4/0,7 

1,6/1,0 

2,9/2,1 

1,5/0,9 

1,0/0,8 

3,5/3,0 

0,6/0,6 

0,5/0,4 

11,2/8,3 

0,5/ – 

2,1/1,4 

36,7/26,0 

3,7/2,0 

5,7/3,9 

66,1/47,9 

6,0/3,3 

11,4/7,9 

ім. Ю.А. 

Гагаріна 

По шахті 

Діючий, 950 м 

Який будується 

7,3/6,6 

0,7/0,6 

– / – 

17,9/15,5 

2,4/2,0 

– / – 

6,4/5,9 

1,0/0,9 

– / – 

13,3/11,8 

1,7/1,5 

– / – 

14,1/12,7 

1,4/1,2 

– / – 

59,0/52,5 

7,2/6,2 

– / – 

ім. М.И. 

Калініна 

По шахті 

Діючий, 1080 м 

Який будується 

2,6/2,2 

1,2/1,0 

– / – 

4,2/3,7 

1,6/1,4 

– / – 

2,2/2,0 

1,1/1,0 

– / – 

5,8/4,8 

2,5/2,1 

– / – 

5,8/5,0 

2,3/2,0 

– / – 

20,6/17,7 

8,7/7,5 

– / – 

ім. К.А. 

Румянцева 

По шахті 

Діючий, 1090 м 

Який будується 

0,8/0,8 

0,2/0,2 

– / – 

5,6/4,9 

1,3/1,3 

– / – 

3,2/2,9 

0,8/0,7 

– / – 

17,3/14,8 

3,3/2,9 

– / – 

10,3/9,3 

2,6/2,4 

– / – 

37,2/32,7 

8,2/7,5 

– / – 

Загалом  По ДП 

 Діючі  

Який будується 

19,3/15,3 

3,9/2,8 

2,5/1,6 

40,4/33,2 

7,6/6,0 

3,2/2,4 

16,8/15,0 

4,1/3,7 

1,1/1,0 

48,4/40,5 

8,0/6,5 

2,7/1,9 

79,3/62,7 

14,6/11,3 

10,6/7,6 

204,2/166,7 

38,2/30,3 

20,1/14,5 
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ДП «Орджонікідзевугілля» 

ім. Карла 

Маркса 

По шахті 

Діючий, 1000 м 

Який будується 

4,6/4,0 

1,4/1,2 

– / – 

5,6/4,9 

1,8/1,7 

– / – 

4,7/3,1 

1,7/1,3 

– / – 

3,9/3,0 

1,4/1,1 

– / – 

11,4/8,2 

3,7/2,9 

– / – 

30,2/23,2 

10,0/8,2 

– / – 

«Булавин-

ська» 

По шахті 

Діючий, 530 м 

Який будується 

1,0/0,7 

0,5/0,4 

– / – 

3,0/2,6 

0,9/0,7 

– / – 

3,8/2,9 

1,3/0,9 

– / – 

5,8/4,7 

2,3/1,8 

– / – 

5,2/3,5 

2,2/1,4 

– / – 

18,8/14,4 

7,2/5,2 

– / – 

 

При розробці родовищ Центрального району Донбасу можуть 

розглядатися групова і відособлена схеми відпрацювання, а також схема з 

двосторонніми і односторонніми блоками з різним поєднанням основних 

параметрів. 

Одним з основних вимог ефективного відпрацювання пластів стає 

питання про завчасну розвідку пласта в межах виїмкового поля, про 

застосування більш ефективних способів охорони, зниження витрат на 

підтримання виробок, створення умов для виконання противикидних заходів, 

розподілі в часі вантажопотоків вугілля і породи, і, як наслідок, зниженні 

травматизму при роботі і пересуванні. 

Цим вимогам найбільше відповідає стовпова система розробки. У 

дослідженні [84] при виконанні аналізу даних 47 очисних вибоїв на 7 пластах з 

аналогічними умовами, які мають однакову потужність, але відпрацьовуються 

різними системами розробки, при переході на стовпову систему розробки 

відзначено зростання навантаження очисного забою на 49%, продуктивності 

праці робітника по ділянці на 15%, зниження собівартості вугілля по ділянці на 

8-10%. Тим не менш, вона застосовується в обмежених обсягах. Автори [84] 

пропонують в питанні вдосконалення гірничого господарства шахт 

Центрального району Донбасу виділити два завдання, тобто вибір схем 

відпрацювання шахтних полів, що дозволяють здійснити переклад основної 

кількості очисних вибоїв на стовпові системи розробки з урахуванням 

підвищення концентрації гірничих робіт та інтенсифікації вантажопотоків по 

виробках, а також вибір шляхів здійснення переходу на відпрацювання 

стовповими системами в умовах діючих горизонтів. 
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На нашу думку, рішення цих питань сприятливо позначилося б на 

ефективності і безпеці при відпрацюванні крутих пластів з підошвами 

схильними до сповзання, тому що в цьому випадку аварійна ситуація, пов’язана 

зі сповзанням порід підошви, що виникають у виробленому просторі і в 

погашеній частині відкатного штреку, де перебування людей не передбачено 

технологічними документами. Проте, і тут, застосування даної системи 

обмежене всього лише 2% від застосовуваних на крутому падінні систем 

відпрацювання [85]. 

На виробничі показники, охорону підготовчих виробок і безпеку праці, як 

в очисних, так і в підготовчих виробках, впливають і способи управління 

гірничим тиском в очисних вибоях. 

Найбільшого поширення в Центральному районі Донбасу отримали такі 

способи управління гірничим тиском в очисних вибоях, як утримання покрівлі 

на кострах, повне обвалення і плавне опускання. 

Вважається [86, 87], що до найбільш перспективних слід відносити спосіб 

управління покрівлею повним обваленням. Однак, найбільш сприятливо на 

охорону відкатних виробок, розташованих на пластах з сповзаючими породами 

підошви, впливає спосіб управління покрівлею із закладкою виробленого, 

особливо надштрекового простору. 

В силу різних причин, спосіб повної закладки з 2000 року практично не 

застосовувалися, хоча при застосуванні цього способу виключалися обвалення 

безпосередньої та посадки основної покрівлі, а з плином часу, через що 

виникають при вантаження у надштрековому просторі, виключається і 

ймовірність сповзання порід підошви, тому що при повному закладанні у порід 

немає можливості переміщення в різні боки, і вони працюють на стиск. 

З ростом глибини гірничих робіт починає проявлятися такий природний 

фактор як розшарування, до теперішнього часу мало вивчений. Практика 

показує, що з ростом глибини розробки сповзання бічних порід пластів крутого 

падіння почастішало. Сповзання, пов’язане з відривом деякого об’єму порід від 

решти масиву, передує їх розшарування. Залежно від гірничо-геологічних умов 
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зона розшарування порід становить в покрівлі по нормалі до нашарування 4-8 

м, а в підошві – 3 5 м. У формуванні умов розшарування і сповзання важливу 

роль відіграють такі чинники, як наявність прошарків, площин ковзання на 

контакті шарів. Дослідження зсувів порід за допомогою глибинних реперів 

показали, що процес розшарування починається навіть попереду лави [85, 88, 

89, 90]. 

Для забезпечення експлуатаційного стану гірничих виробок на шахтах 

застосовується велика кількість анкерних кріплень різних конструкцій, що 

відрізняються один від одного способом закріплення в шпурі і виконанням 

розпірних елементів замка. Найбільше анкерне кріплення застосовується у 

відкатних штреках, забезпечуючи надійне підтримання виробок при бічних 

породах міцністю вище 4 [91]. 

Застосовується анкерне кріплення або самостійно, в основному в 

виробках не відчувається істотного впливу очисних робіт, або в поєднанні з 

підпірними видами кріплення. Використовується вона також в якості 

тимчасового кріплення для посилення кріплення сполучень лав зі штреками. 

Як встановлено на практиці, в слабких шаруватих породах, в найбільшій 

мірі схильних до вздимання, відомі способи анкерування є недостатньо 

ефективними в зв’язку зі слабким закріпленням анкерів. 

Проте для застосування в нестійких шаруватих породах було розроблене 

кріплення КАУ з анкерами, виготовленими з гладкостінного металевого 

стержня, що дозволяє поліпшити стан гірничих виробок і, як вважають автори 

[85], істотно зменшити зміщення бічних порід у виробку. Це кріплення було 

випробуване в одному з відкатних штреків шахти ім. А.І. Гайового 

ДП «Артемвугілля» і запобігла розшаруванню триметрової товщі глинистих і 

піщано-глинистих сланців, що залягають в покрівлі. 

Таким чином, на сучасних глибинах розробка крутопохилих та крутих 

вугільних пластів ускладнюється. З одного боку, погіршуються з глибиною 

гірничо-геологічними умовами: наявністю нестійких порід, що вміщають 

виробку, зміною інтенсивності зсувів порід і форми їх проявів, в результаті 
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чого мають місце випадки розшарування, обвалень порід покрівлі і сповзання 

порід підошви гірничих виробок. З іншого боку, системи розробки, які 

застосовуються в даний час, в більшості випадків не дозволяють максимально і 

ефективно використовувати механізми розвантаження пласта і бічних порід від 

гірничого тиску. Все це є причиною обвалень бічних порід, і, як наслідок, 

травматизму, і має бути зменшено завдяки впровадженню нових більш 

ефективних заходів охорони гірничих виробок. 

Тому, метою даної дисертаційної роботи є обґрунтування та розробка 

способів підвищення безпеки праці гірників на виїмкових дільницях глибоких 

шахт, що розробляють пласти круто похилого та крутого залягання. 

Зазначена мета визначила необхідність вирішення 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 на виїмкових дільницях глибоких шахт. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БІЧНИХ ПОРІД ПРИ ДІЇ ДИНАМІЧНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ 

 

2.1 Загальні положення  

 

Загальновідомо [92], що реальний вугленосний осадовий масив являє 

собою шари вуглистого, глинисто-вуглистого, піщано-глинистого та інших 

сланців, пісковиків, які чергуються різним чином. У всіх випадках контакт між 

піщаними шарами представлений глинистими різницями порід. Значно 

знижують стійкість вміщаючих порід вугільні прошарки неробочої потужності, 

що залягають навколо пласта, що розробляється. При веденні гірничих робіт на 

сучасних глибинах, у таких гірничо-геологічних умовах має місце 

розшарування порід і, як наслідок цього, їх обвалення [25, 93, 94]. 

Підроблені і розшаровані породи основної покрівлі вугільного пласта, 

що осідають на хаотично обрушені шари безпосередньої покрівлі, являють 

собою блоковий масив, що складається з балок різної довжини. Причому 

породи покрівлі, представлені у вигляді консолі, одночасно згинаються і 

неконтрольовано обвалюються позаду очисного вибою, створюючи зони 

значного тріщиноутворенняя навколо гірничих виробок, що підтримуються у 

вуглепородному масиві. 

Вивчення особливостей обвалень, як різновиду небезпечних проявів 

гірничого тиску, їх вплив на стан порід покрівлі вугільного пласта, який 

розробляється, і, на основі цього, розробка ефективних заходів, спрямованих на 

підвищення стійкості гірничих виробок, сприятиме створенню умов для 

безпечного ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт. 

 

2.2 Вивчення динамічних навантажень на стан бічних порід 
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В якості параметричного забезпечення геомеханічних розрахунків 

стійкості бічних порід і гірничих виробок, найбільш часто використовуються 

показники, що визначаються статичним методом прикладання навантаження. 

Слід зазначити, що статична дія навантажень не обмежується тим, що 

напруження виявляються іншими, ніж при динамічних навантаженнях. У цьому 

випадку, бічні породи інакше реагують на динамічні навантаження, ніж на 

повільно зростаючі, що при певних умовах сприяє їх миттєвому руйнуванню 

[95, 96, 97, 98]. 

З практики роботи глибоких шахт видно, що одним з найбільш 

поширених видів небезпечних проявів гірничого тиску в очисних виробках, є 

обвалення порід покрівлі при досягненні критичних відслонень. При веденні 

очисних робіт у привибійному просторі лави відбувається послідовне 

відділення шарів від вищерозташованої товщі і їх прогин по нормалі до 

напластування, подібно консольної балки. При вигині порід покрівлі, породні 

шари згинаються, розбиваються на окремі блоки і працюють як шарніри [95, 

100, 101]. 

На рис. 2.1 породи безпосередньої покрівлі потужністю h, (м) вугільного 

пласта, який розробляється, представлені у вигляді балки довжиною L, (м) і 

висотою h, (м) (рис. 2.1 а). В одному випадку, балка має з одного боку жорстке 

защемлення, коли кут повороту φ=0, тобто розглядається консольна балка (рис. 

2.1 б), в іншому – нерухому шарнірну опору (рис. 2.1 в). У всіх розглянутих 

випадках до вільної ділянки балки прикладається зовнішня сила F, (Н) (рис. 2.1 

б, в). 

У реальних умовах розробки вугільних пластів, при різних способах 

управління покрівлею в лаві і охорони штреків, коли породи покрівлі 

вважаються балкою, збереження гірничих виробок забезпечується стійкістю 

безпосередньої покрівлі пласта як основного несучого елементу підземної 

споруди. Згідно гіпотезі [95, 100, 101, 102], можна припустити, що в очисному 

вибої безпосередня і основна покрівля, представлена твердими шаруватими 

породами, деформується і руйнується подібно консольним балок. При веденні 
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очисних робіт у привибійному просторі лави відбувається послідовне 

відділення шарів від вищерозташованої товщі і їх прогин по нормалі 

донапластування, подібно балці, що має опори [95, 100]. Стійкість породного 

оголення у привибійному просторі лави, істотно залежить від ступеня 

попередньої тріщинуватості покрівлі, що сформувалася попереду очисного 

вибою під впливом опорного тиску, а так само в результаті її прогину, коли 

окремі блоки розшарованої породної товщі працюють як шарніри [101]. 

а)                                                                      б) 

 

 

 

 

     в) 

 

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема до визначення стійкості розшарованих 

порід покрівлі вугільного пласта, що розробляється: 

а) загальна схема взаємодії породних шарів постійної жорсткості: 

1 - вугільний пласт; 2 - безпосередня покрівля; 3 - основна покрівля; 

4- підошва; 5- кріплення в привибійному просторі лави;  

б) консольна балка; 

в) балка з нерухомими шарнірними опорами; L - довжина балки, м; L-

довжина вільної ділянки балки, м; а - ширина привибійного простору, м; f, δ – 

відповідно прогин балки в точці С і на ділянці АВ, м; q - рівномірно 

розподілене навантаження в привибійному просторі, Н/м; F - діюча сила, Н; h - 

висота балки – потужність порід безпосередньої покрівлі, м; RA , RB – реакції в 

опорах А і В, Н 
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Балка має жорстке защемлення в т. А і опору в т. В. Відстань між т. А і 

т. В склала величну а, (м). На ділянці АВ (привибійний простір) на 

безпосередню покрівлю діє рівномірно розподілене навантаження q, (Н/м). В 

точці С, в результаті обвалення порід, до вільного кінця балки довжиною l, (м) 

прикладена сила F, (Н) (рис. 2.1 б). У консольній балці в опорах виникають 

відповідні реакції, які разом з заданими навантаженнями являють, при 

збереженні цілісності балки, врівноважену систему сил, що діють на неї. 

Визначивши опорні реакції і встановивши величину найбільшого згинального 

моменту Ммах, (Н∙м), на деякій відстані від т. А, зобразимо епюру для випадку, 

коли а=5 м, а довжина вільної ділянки балки l, (м) становить, відповідно, l1=5м, 

l2 =10 м і l3=20 м (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Схема зміни епюри згинаючих моментів М, (Н∙м) в 

породах безпосередньої покрівлі над привибійним простором лави шириною а, 

(м) і різній довжині балки l, (м), у результаті дії діючої сили F, (Н) в точці С: а= 

5м; 1 - l1= 5 м; 2 - l2= 10 м; 3 - l3= 20 м; Mmax – максимальне значення 

згинального моменту, (Н∙м) 

 

В результаті дії діючої сили F, (Н) на вільний кінець балки, в породах 

покрівлі, в межах привибійного простору (на ділянці АВ), відбувається 

стиснення породних шарів. Причому величина згинального моменту тим 

більше, чим довша ділянка балки, розташована позаду очисного вибою 



49 
 

(рис.2.2). Величина прогину δ, (м), в цьому випадку, залежить від кривизни 

балки ρ, (м) і визначається, згідно [103, 104, 105], за виразом 




8

L2

.                                               (2.1) 

Встановлено, що зі збільшенням довжини l, (м) вільної ділянки балки, 

величина прогину стає більше. Причому, чим більша величина згинаючого 

моменту М, (Н•м), тим більше прогин балки δ, (м) на ділянці АВ, а, отже, 

менше радіус її негативної кривизни ρ, (м). 

Аналіз епюр згинальних моментів (рис. 2.2) дозволяє вважати, що в 

даній системі, в результаті дії на балку рівномірно розподіленого навантаження 

і зосередженої сили, утворюється звід. Усередині цього зводу діють стискаючі 

зусилля, що сприяють збільшенню сил тертя і зачеплення між породними 

блоками. У місці жорсткого защемлення балки, остання відчуває незначні 

розтягуючі навантаження, величину яких можна звести до мінімуму або 

усунути при наявності піддатливої опори на її вільному кінці. 

Для надійної роботи розглянутої системи, тобто експлуатаційного стану 

гірничої виробки, необхідно, щоб всі її елементи були стійкі. Це досягається 

певними умовами деформування балки, коли величини виникаючих в її 

перетині напружень не перевищують граничних значень. При цьому породи 

безпосередньої покрівлі вугільного пласта, що розробляється, повинні 

деформуватися в установлених межах, коли виконуються відповідні умови 

міцності для певного типу і виду навантаження бічних порід. Величину 

критичних напружень в такому випадку, визначають виходячи з формули 

Ейлера [106]. 

Однак її застосування має ряд обмежень, які повинні враховувати 

момент втрати стійкості балки, коли діючі в будь-якому перетині напруження 

не перевищують межі пропорційності. У тих випадках, коли такі умови не 

виконуються, руйнування балок буде відбуватися від діючих вигинних напруг. 
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За таких умов границі застосування формули Ейлера, можна встановити 

виходячи з поняття граничної гнучкості балки, величина якої залежить від 

фізико-механічних властивостей порід безпосередньої покрівлі, тобто 

 изг
пр

Е


 ,                                                  (2.2) 

де: 

 изг  – межа міцності порід безпосередньої покрівлі на вигин, Н/м2; 

Е – модуль пружності порід безпосередньої покрівлі, Н/м2. 

З урахуванням цього, формула Ейлера дає істинне значення 

навантаження, при якій відбувається втрата стійкості балки, тобто коли 

виконується співвідношення 

 .
E

изг2

2
g
max 




                                                    (2.3) 

Очевидно, що для розглянутих умов при прогнозуванні стійкості порід 

безпосередньої покрівлі і гірничих виробок, в результаті обвалень бічних порід, 

критичне навантаження завжди подібне руйнуючому при розрахунку балки на 

згин. 

 

2.3 Дослідження стійкості покрівлі вугільного пласта при дії динамічних 

навантажень 

 

При виконанні аналітичних досліджень враховувалось положення про 

те, що характерною особливістю динамічних навантажень, які мають місце, у 

тому числі при раптових обваленнях бічних порід, є те, що в результаті ударної 

дії на інженерні конструкції або споруди в останніх виникають коливання [106, 

107, 108, 109]. Очевидно, поняття стійкості бічних порід і гірничих виробок, 

має бути тісно пов'язане із вченням про коливання, що мають місце в результаті 

ведення гірничих робіт, в тому числі при раптових обваленнях бічних порід. 

На рис. 2.3 а, б породи покрівлі вугільного пласта, що розробляється, 

представлені як балка довжиною l, (м). В одному випадку, вільний кінець балки 
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має нерухому шарнірну опору (рис. 2.3 а), що в реальних умовах відповідає 

підтриманні порід покрівлі жорсткими конструкціями. В іншому – вільний 

кінець балки спирається на піддатливу опору, яка має жорсткість Сп, (Н/м), 

(рис. 2.3 б), аналогічно застосуванню закладки виробленого простору. З висоти 

h, (м) на балку падає тіло масою m, (кг) і в результаті діючої сили, балка 

деформується. Дію сили зобразимо в довільний момент часу, коли координата 

дорівнює х (рис. 2.3 а, б). 

а)                                                                            б) 

      

 

Рисунок 2.3 – Розрахункова схема для визначення впливу обвалень порід 

на стан покрівлі пласта, що розробляється, представленої як балка: 

 а) з нерухомою шарнірною опорою;  

б) з піддатливою опорою: E=15000 МПа; I=0,083 м3; m=1000 кг; 1 – 

вантаж масою m, кг; 2 – балка – породи безпосередньої покрівлі пласта 

 

Розглянемо зміну положення балки під дією сили її тяжіння G, (Н) і сили 

пружності Fпр, (Н), коли діюча сила прикладена в центрі балки (рис. 2.3 а, б). 

Диференціальне рівняння руху балки, в проекції на вісь Х, має вигляд 

упрX FGFxm   ,                                                (2.4) 

де: 

 G  -  сила тяжіння балки, Н; 

упрF  -  сила пружності балки, Н.  

Згідно з [106, 113] 

СFупр ,                                                      (2.5) 

де:  

С - жорсткість балки, Н/м; 
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 - повний прогин балки, м. 

З рис. 2.3 а  видно, що повний прогин балки дорівнює  

xfст                                                        (2.6) 

де: 

стf  - статичний прогин балки, м. 

З урахуванням вищевикладеного, вираз (2.4) приймає вигляд  

                    (2.7) 

Так як в положені статичної рівноваги   

,                                                   (2.8) 

то вираз (2.4) можна представити у виді  

cxxm                                                           (2.9) 

або згідно [117], як диференційне рівняння вільних коливань  

0xkx 2  ,                                                       (2.10) 

де: 

m/Ck  .                                                      (2.11) 

Для розглянутих умов, з (2.5) 

стf/mgC  ,                                                      (2.12) 

де:  

 m - маса порід, які обвалюються, кг. 

а вираз для визначення кругової частоти k, 








с

1
 власних коливань з 

урахуванням [116, 118], буде мати вигляд 




g
k .                                                     (2.13) 

Для випадку, зображеного на рис. 2.3 а, коли розглянута система має на 

вільному кінці нерухому шарнірну опору з урахуванням стану статичної 

рівноваги 

стf ,                                                            (2.14) 

  cxcfmgxfCmgxm стст 

стст cfFmg 
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і тоді 

стf

g
k  .                                                          (2.15) 

Для випадку, зображеного на рис. 2.3 б, значення кругової частоти так 

само визначається за виразом (2.14), коли 

подстf  ,                                                  (2.16) 

де: 

под - величина усадки піддатливої опори, м. 

На рис. 2.4 представлені залежності, що відображають зміну кругової 

частоти власних коливань і прогину балки від її довжини, з урахуванням виду 

обпирання її вільного кінця. 

 

Рисунок 2.4 – Графік зміни кругової частоти власних коливань k, (1/с) і 

прогину ∆, (м) балки від її довжини l, (м):  

1,2 – кругова частота власних коливань, коли вільний кінець балки 

спирається на нерухому шарнірну (1) або піддатливу (2) опору;  

3,4 – прогин балки з нерухомою шарнірною (3) або податливою (4) 

опорою 

 

Встановлено, що кругова частота власних коливань зі збільшенням 

довжини балки, з l=10 м до з l=60 м, тобто в 6 разів, зменшується в 2.5-3.2 рази. 

При цьому прогин балки значно збільшується (рис. 2.4). Очевидно, кругова 
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частота власних коливань не залежить від стану руху розглянутої системи, а є її 

власною характеристикою, і обумовлюється пружними властивостями 

матеріалу балки, тобто фізико-механічними властивостями порід покрівлі 

вугільного пласта, що розробляється,  і величиною піддатливості опор, на які 

спирається балка. 

Встановлено, що при збільшенні швидкості зіткнення порід, які 

обвалилися,  на балку - породи безпосередньої покрівлі, величина ударного 

імпульсу зростає. Максимальні значення цієї величини відзначені при ударі, 

близькому до пружного, коли місце зіткнення порід з балкою ближче до її опор 

(рис. 2.5 а, б, залежності 1,2). Така ж закономірність простежується і в разі, 

коли розглядається удар, близький до непружного. Але при цьому величина 

ударного імпульсу біля опор А і В менша на 25-30% (рис. 2.5 а, б, залежності 

3,4). 

а)                                                       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Графік зміни величини ударного імпульсу S (кг∙м/с) балки – 

безпосередньої покрівлі від швидкості зіткнення v, (м/с) порід, які обвалилися, 

з урахуванням місця зіткнення при різних значеннях коефіцієнта відновлення k: 

а) в опорі А, при k=0,71 – b=0,2l,  2 - b=0,9l, при k=0,2:   3 – b=0,2l,  4 - b=0,9l;  

б) в опорі В, при k=0,71 – а=0,2l,  2 - а=0,9l, при k=0,2: 3 – а=0,2l,  4 - а=0,9l 
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Очевидно для того, щоб зменшити шкідливий вплив удару, необхідно 

розмістити на вільному кінці балки піддатливу опору (рис. 2.3 б). При цьому 

удар слід вважати близьким до непружного. 

Для даної розрахункової схеми такої балки (рис. 2.3 б) використовуємо 

принцип Д'аламбера [109, 110] і позначимо абсолютні узагальнені координати 

як q1=y, q2=φ, а узагальнені швидкості як 1q = y , 2q = . 

Кінетична енергія матеріальної точки і балки визначається за виразом 

[109] 
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T   ,                                            (2.17) 

з урахуванням того, що координата у позитивна, при переміщенні матеріальної 

точки вгору від балки, а кутова координата φ повертається по ходу 

годинникової стрілки. 

Визначимо похідні кінетичної енергії за узагальненими швидкостями як 

;ym
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 .                                    (2.18) 

На початку удару балка знаходиться в стані статичного спокою. При 

цьому її початкова кутова швидкість дорівнює нулю. Позначимо через 'v  (м/с) 

швидкість тіла після удару, а через 'w  (1/с) кутову швидкість балки в кінці 

удару. Тоді, приріст приватних похідних кінетичної енергії системи за 

узагальненими швидкостями мають вигляд 
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 ,                                           (2.19) 
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  .                                          (2.20) 

Для того, щоб характеризувати віртуальну роботу даної системи на 

відповідне віртуальне переміщення, визначимо її узагальнені імпульси як
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Використовуючи рівняння Лагранжа [109, 110, 111] маємо 



56 
 

 












.aSw
3

lm

,Svvm

'
2

2

'

1

                                                 (2.22) 

Ці рівняння є лінійними і відображають дії тіл, які  б’ються одне об 

іншого, після удару. 

У зв'язку з тим, що удар об балку відбувається в результаті раптового 

обвалення порід, їх швидкість при зіткненні визначає подальший стан і рух 

останньої. Зв'язок між швидкостями, в цьому випадку, можна визначити за 

допомогою коефіцієнта відновлення  (k) як 

v

awv
k

'' 
 ,                                                 (2.23) 

а залежність швидкостей до і після удару порід про балку за рівністю 

awvkv ''  .                                                (2.24) 

На підставі вищевикладеного, отримаємо систему лінійних рівнянь у 

вигляді 
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з якої визначимо швидкість матеріальної точки після удару 
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і кутову швидкість балки після удару 
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На рис. 2.6 представлена кореляція кутової швидкості балки 
'w , (1/с) 

після удара порід, які обвалилися, із врахуванням швидкості зіткнення v , (м/с) 

твердих тіл.  

Встановлено, що кутова швидкість балки, довжина якої l=20 м, після 

удару зростає в міру збільшення швидкості зіткнення твердих тіл (рис. 2.6 а). 

Відмічено зростання досліджуваної величини при збільшенні довжини балки до 

l=60м (рис. 2.6 б). Максимальні значення величини мають місце при ударі, 
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близькому до пружного і мінімальні, коли розглянутий удар, близький до 

непружного. В цьому випадку, вільний кінець балки спирається на піддатливу 

опору. Збільшення довжини балки в 3 рази, з l=20 м до l=60 м, знижує величину 

її кутової швидкості після удару в 2.5-2.6 рази (рис. 2.6 а, б). Очевидно, прояв 

великих швидкостей зіткнення більш v =15-20 м/с,  в результаті обвалення 

порід, може істотно змінити характер руйнувань порід покрівлі і погіршити 

стан гірничих виробок.  

   а)                                                       б) 

 

Рисунок 2.6 – Графік зміни кутової швидкості балки 
'w , (1/с) від 

швидкості зіткнення порід, які обрушилися, і балки:  

а) при довжині балки l=20 м, коли  k=0,2: 1 – a=0,2l;  2 - a=0,9l, коли k=0,7;   3 – 

a=0,2l;  4 - a=0,9l;  

б) при довжині балки l=60м, коли k=0,2: 1 – a=0,2l;  2 - a=0,9l; коли k=0,7:   3 – 

a=0,2l;  4 - a=0,9l. 

 

Для того, щоб визначити частоту і період коливань розглянутої балки, 

вважаємо, що кут її повороту φ є узагальненою координатою. Тоді, рівняння 

руху балки має вигляд  [114] 

),ptsin(a                                                (2.28) 

де: 
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 a  – амплітуда коливань, розмірність якої збігається з розмірністю 

фізичної величини, яка визначається; 

  – початкова фаза коливань. 

Ці величини залежать від початкових умов даної системи. Для того, щоб 

встановити вигляд виразу для їх визначення, спочатку знайдемо похідну 

кутової функції за часом, тобто 

)ptcos(pa  
 .                                 (2.29) 

З урахуванням початкових умов 

  sina0                                             (2.30) 

і 

.cospaw '                                             (2.31) 

Звідси випливає, що =0 і 

.
p

w
a

'

                                                      (2.32) 

Після перетворень, рівняння руху системи має вигляд 

.ptsin
p

w
)ptsin(

p

w ''

                                  (2.33) 

де: p – кругова частота коливань, (1/c). 

Кругову частоту коливань розглянутої системи (рис. 2.3 б) можна 

визначити як в [114] 

,
m

C3
p

2

                                                       (2.34) 

а період її коливань як  

.
p

2
T


                                                       (2.35) 

На рис. 2.7 представлені залежності, що відображають зміну амплітуди 

коливань балки від швидкості зіткнення порід, які обвалилися, при ударі, 

близькому до пружного (k=0.7) і непружному (k=0.2) з урахуванням зміни її 

довжини l, (м). Нами встановлено, що для балок довжина яких дорівнює l=20 м, 
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зі збільшенням швидкості зіткнення твердих тіл, амплітуда коливань 

збільшується  (рис. 2.7 а). 

а)                                                                      б) 

 

Рисунок 2.7 – Графік зміни амплітуди коливань балки a , (рад) від 

швидкості зіткнення обрушилися порід з балкою  v, (м/с):  

а) по довжині балки l=20 м, коли  k=0,2: 1 – a=0,2l,  2 - a=0,9l, коли k=0,7:   3 – 

a=0,2l,  4 - a=0,9l;  

б) при довжині балки l=60м, коли k=0,2: 1 – a=0,2l,  2 - a=0,9l, коли k=0,7:   3 – 

a=0,2l,  4 - a=0,9l 

 

Максимальні значення цієї величини (залежність 4, рис. 2.7 а, б) 

відзначені при ударі близькому до пружного, коли k=0.7, ближче до опори В. 

При ударі близькому до непружному, коли k=0.2, величина амплітуди коливань 

поблизу опори В зменшується на 30% (рис. 2.7 а, залежності 2 і 4). Слід 

зазначити, що зі збільшенням довжини балки в 3 рази, амплітуда її коливань, 

при прояві динамічних навантажень, зменшується на 28-30%. Мінімальні 

значення досліджуваної величини мають місце при ударі, близькому до 

непружного, коли на вільному кінці балки розташована піддатлива опора 

(рис. 2.7 а, б). 

Нами також встановлено зменшення на 30% кругової частоти балки і 

збільшення в 1.8-2 рази періоду її коливань зі збільшенням довжини останньої в 

3 рази (рис. 2.8). 
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Очевидно, що застосування піддатливих опор, представлених у вигляді 

закладного масиву, сприяє демпфіруванню коливань балки – порід 

безпосередньої покрівлі і зменшення її кутової швидкості після удару. При 

цьому необхідно враховувати місце і швидкості зіткнення твердих тіл при 

обваленні розшарованих бічних порід і гірничу виробку, які за певних умов 

можуть істотно змінити механічні характеристики порід покрівлі 

розроблювального вугільного пласта, який розробляється. і вплинути на 

природу обвалень.  

 

 

Рисунок 2.8 – Графік зміни кругової частоти р, (1/с) і періода коливань Т, 

(с) балки від її довжини l, (м)  

 

У реальних умовах, рух даної системи залежить не тільки від дії 

відновлюючих сил [112, 113, 114, 115, 116]. На цей процес впливає і ряд 

обмежуючих факторів, наприклад, опір середовища. У цьому випадку, згідно 

[117] вираз 

  
1

t ksineAx ,                                (2.36) 

де: 

    - коефіцієнт загасання коливань, 1/с; 

m2/r  ,                                       (2.37) 

r  - коефіцієнт опору середовища, приймаємо рівним r =0,5кг/с; 
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1k - кругова частота власних коливань з урахуванням їх загасання, 1/с. 

,                                           (2.38) 

A - амплітуда власних коливань системи, м. 

 
2
1

2
02

0
k

v
xA  ,                                        (2.39) 

 - початкова фаза коливань, що визначається з початкових умов; 

0x - координата точки тіла, що залежить від зміни положення системи 

при ударі порід, які обвалилися, на балку, тобто відхилення системи від стану 

статичної рівноваги, м. 

являє собою спадну функцію часу зі змінною амплітудою, тобто загасаючі 

коливання. 

Для аналізу ситуацій, що враховують раптові обвалення бічних порід, 

тобто ударну дію на балку, розглянемо випадок, коли її вільний кінець 

спирається на нерухому шарнірну опору (рис. 2.3 а). Для визначення величини 

х0, (м), тобто координати точки тіла, яка залежить від зміни положення 

розглянутої системи при ударі, використовуємо закон збереження енергії в 

інтегральній формі [118, 119], тобто 

  
f

0
упрk

2
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2
1 dyFPfFA

2

mv

2

mv
,                        (2.40) 

де: 

 1v,0v - відповідно, початкова швидкість і швидкість падіння 

матеріальної точки, м/с. 

Бічні породи, що обрушилися на балку, вважаємо матеріальною точкою. 

З виразу (2.40), після відповідних перетворень отримаємо 

C
P2f  .                                              (2.41) 

Визначимо швидкість 1v , (м/с), з якою розшаровані породи падають на 

балку 

22
1  kk
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і при 0v =0 

gh2v  .                                                       (2.43) 

Розглянемо тепер рух обрушилися порід на балці 
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                   (2.44) 

З урахуванням того, що 01v  и gh2vv 10  , після підстановки цих 

умов (2.44) і відповідних перетворень, отримаємо вираз для визначення 

прогину балки в результаті раптового обвалення на неї порід, тобто 

hf2fff ст
2
стстуд  .                                   (2.45) 

Тепер розглянемо прогин балки, коли її вільний кінець спирається на 

піддатливу опору (рис. 2.3 б). Опора (пружна основа) має жорсткість Сп, (Н/м). 

В цьому випадку необхідно враховувати рух матеріальної точки (порід, що 

обвалилися) під дією сили тяжіння до удару, удар матеріальної точки на балку і 

рух матеріальної точки і балки після закінчення удару. 

Швидкість матеріальної точки до удару визначається з теореми про 

зміну кінетичної енергії [118] 

                                             (2.46) 

де: 

2
1mv

2

1
T 

 
- кінетична енергія в момент закінчення удару, Дж;                                     

00T  - кінетична енергія до удара, Дж, 

mghA  -потенціальна енергія порід, які обвалилися, Дж.                                            

Тоді, 

                                                      (2.47) 

Розглянемо удар матеріальної точки об балку, вважаючи його 

непружним, коли коефіцієнт відновлення при ударі k=0 [119, 120, 121].  З цього 

 ,0 ATT

ghv 21 
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випливає, що матеріальна точка і балка після удару матимуть одну швидкість V, 

(м/с), а кількість руху системи після удару визначається за виразом [118] 

  VmmQ 1T  ,                                    (2.48) 

а до удара 

12110 mvvmmvQ  ,                               (2.49) 

так як балка є нерухомою і швидкість руху балки 0v2  , (м/с). 

Сума ударних імпульсів eS , 






 

с

мкг
 зовнішніх сил дорівнює 0, тобто 

коли 

,                                          (2.50) 

де: 

TQ  - кількість руху системи в момент закінчення удару, 
с

мкг 
, 

0Q - кількість руху системи в момент початку удару, 
с

мкг 
, 

то кількість руху системи при ударі не зміниться, тобто 

,                                                (2.51) 

або 

  11 mvVmm                                            (2.52) 

а швидкість матеріальної точки при ударі на балку дорівнює 

1
1

v
mm

m
V 


 ,                                        (2.53) 

де: 

1m - маса балки, кг. 

Вважається [108], коли коливання викликані миттєвим ударом по балці, 

величина 0v
  визначається за виразом (2.53). 

 eT SQQ 0

0QQT 
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Для визначення максимального прогину вільного кінця балки, в 

результаті динамічного впливу, застосуємо теорему про зміну кінетичної 

енергії при цьому переміщенні, тобто 

 .ATT 0                                            (2.54) 

Слід зазначити, що в кінці переміщення швидкість і кінетична енергія 

рівні 0, а на початку переміщення 

.V)mm(
2

1
T 2

10                                    (2.55) 

У зв'язку з цим, роботу здійснюють діючі на систему сили тяжіння і 

пружності податливої опори, тобто 
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С
fg)mm(A 2п2
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уд1                        (2.56) 

де: 

п

1
0

С2

gm
  - деформація пружної основи в початковому положенні, м; 

п
уд0 f - деформація піддатливої опори в кінцевому положенні, м. 

Деформацію опори при статичному навантаженні визначимо як в [119], 

т. е. 

.
C2

gm

п

1
ст                                                    (2.57) 

Тоді, після відповідних перетворень отримаємо вираз для визначення 

прогину балки після удару об неї порід, які обвалилися, при наявності 

піддатливої опори на вільному кінці, тобто 
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                             (2.58) 

На рис. 2.9, з урахуванням виконаних аналітичних досліджень, 

встановлені залежності, що враховують для балок різної довжини l, (м) 

величину прогину удf , (м) в результаті обвалення на неї бічних порід. При 
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цьому враховувалися умови обпирання вільного кінця балки і висота падіння 

порід, що обвалилися. 

   а)                                                  б) 

  
 

Рисунок 2.9 – Графік зміни прогину балкии удf , (м) довжиною l, (м) при 

обвалені бічних порід масою m=1000кг  з висоти h, (м) у випадку: 

а) коли вільний кінець балки спирається на нерухому шарнірну опору;  

б) те ж, на піддатливу опору: 1 - h=1м; 2 - h=2м; 3 - h=5м 

 

З рис. 2.9 видно, що в розглянутих нами випадках, зі збільшенням 

довжини балки l, (м), прогин останньої збільшується. Отримані залежності, вид 

яких визначили шляхом підстановки відповідних значень для розглянутих умов 

у вирази (2.45) і (2.58) необхідно використовувати при визначенні величини х0, 

(м) у виразі (2.39). 

З урахуванням (2.39) у виразі (2.36) нами отримано залежності, що 

відображають зміну координати точки тіла х, (м) в часі t, (з) при обваленні 

порід масою m=1000 кг на балку довжиною l=10 м з висоти  h=2м, коли балка 

має на вільному кінці нерухому шарнірну або податливу опору (рис. 2.10). 

З рис. 2.10 видно, що максимальна величина зміщення відзначена при 

наявності на вільному кінці балки нерухомої шарнірної опори (рис. 2.9 а), 

мінімальна, коли х=0,11 м при піддатливій опорі (рис. 2.9 б). Графіки, що 

визначають зміну координати x, (м) від величини t, (с) при такому русі мають 
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характерний вигляд, який засвідчує, що досліджувана точка проходить через 

положення рівноваги, рухаючись поперемінно в протилежних напрямках до 

стану статичної рівноваги.             

Факт загасання коливального процесу, визначається множником e-βt, а 

величина зміщення точки від положення статичної рівноваги – видом 

обпирання балки. Однак у всіх випадках, геометричний параметр x, (м) 

розглянутої системи, визначає напружено-деформований стан балки, при зміні 

величини якого в часі, одночасно змінюються напруги і деформації. 

               а)                                                         б) 

 

 

Рисунок 2.10 – Графіки зміни координати точки тілаа х,(м) в часі t, (с) 

при обвалені бічнихх порід масою m=1000 кг на балку довжиною l=10 м з 

висоти h=2м а) коли балка має нерухому шарнірну опору; б) коли балка має  

піддатливу опору 

 

Для того щоб виконати аналіз напружено-деформованого стану порід 

покрівлі пласта, що розробляється, необхідно визначити величини діючих в 

розглянутій системі напружень. Виконаємо статичний розрахунок балки, що 

має в першому варіанті на вільному кінці жорстку опору, в іншому – 

піддатливу. Вважається [117], що в розглянутих випадках небезпечним буде 

перетин в центрі прольоту балки, оскільки в цьому місці згинальний момент 
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maxM , (Нм) найбільший. Тоді, напруження від статичної дії виникаючої сили 

Р, (Н) можна визначити як в [108] за виразом  

,
W

Mmaxст
max                                                (2.59) 

де: 

W - момент опору, см3. 

Динамічна дія навантажень на споруду і конструкції, при розрахунках їх 

стійкості проводиться введенням динамічного коефіцієнта в отримане рішення 

відповідної статичної задачі [122, 123]. 

Динамічний коефіцієнт 
динk  для випадків, зображених на рис. 2.3 а, б, 

можна визначити за виразом 




h2
11kдин

,                                             (2.60) 

де: 

 - прогин балки, м. 

Раніше нами було встановлено, що для випадку а) рис. 2.3а  = стf , для 

випадка б) = стf + .под . 

Відповідно, величину напружень, що діють в перетині балки, можна 

визначити за виразом 

,k ст
дин
1

max
1                                                     (2.61) 

,k ст
дин
2

max
2                                                       (2.62) 

де: 

дин
1k , 

дин
2k  - відповідно, динамічний коефіцієнт для балки з нерухомою 

шарнірною або піддатливою опорою. 

З урахуванням умов деформування системи, а так само виразів (2.60), 

(2.61) і (2.62) на рис.2.11 представлені залежності, що відображають зміну 

величини динамічного коефіцієнта 
динk  і максимальних напружень max , 
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(МПа), діючих в перерізі балки при її різній довжині l, (м) і варіантах 

обпирання. 

З рис. 2.11 видно, що зі збільшенням довжини балки, значення 

динамічного коефіцієнта зменшуються. Для балки з нерухомою шарнірною 

опорою, значення досліджуваної величини зменшується в 3 рази, з 
дин
1k =17.3 

до 
дин
2k =5.7. З урахуванням податливої опори, значення цього коефіцієнта 

змінюються з динk1 =11.5 до динk2 =5.4, тобто зменшуються в 2.1 раза (рис. 2.11, 

залежності 1,2). Для балок, довжина яких l>60м, значення динамічного 

коефіцієнта практично не відрізняються. 

Величина напружень 
ст
max , (МПа) від статичної дії обвалених на балку 

порід зі збільшенням її довжини з l=10м до  l=60м, збільшується в 6 раз (рис. 

2.7, залежність 3). Тому, з урахуванням значень динамічного коефіцієнта динk   і 

варіантів обпирання балки, максимальні напруження в її перетині так само 

збільшуються. При наявності на вільному кінці балки нерухомої шарнірної 

опори, зростання становить 1.9 рази (рис. 2.11, залежність 4) , при наявності 

піддатливої опори – 2.8 рази (рис. 2.11, залежність 5). 

 

Рисунок 2.11 – Графік зміни величини максимальних напружень в 

перетині балки max , (МПа) і динамічного коефіцієнта динk  при варіації її 

довжини l, (м):  
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1,2 – зміна величини динамічного коефіцієнта для балки з нерухомою 

шарнірною (1) або піддатливою (2) опорою; 3 – зміна величини напружень ст
max  

від статичної дії обурюючої сили; 4,5 – зміна максимальних напружень у 

перетині балки з нерухомою шарнірною (4) або податливою (5) опорою 

 

Однак, для балок, довжина яких становить l=10–30 м, величина 

максимальних напружень з урахуванням динамічного коефіцієнта при 

наявності піддатливої опори на її вільному кінці, менше на 40% в порівнянні з 

розташуванням там же нерухомої шарнірної опори (рис. 2.11, залежність 4,5). Зі 

збільшенням довжини балки l>60м, значення максимальних напруг практично 

збігаються. Це відбувається за рахунок збільшення статичного прогину балки і 

зменшення жорсткості розглянутої системи. 

На рис.2.12 представлені залежності зміни жорсткості С, (Н/м) системи і 

проміжку часу t, (с) між моментом прикладання діючої сили та досягненням 

максимального прогину балки при її різній довжині l, (м). 

Жорсткість розглянутої системи, з урахуванням спирання вільного кінця 

балки, визначали за виразом (2.12) з урахуванням умов (2.14) і (2.16) (рис.2.12), 

а проміжок часу t, (с) між моментом прикладання діючої сили і досягненням 

максимального прогину балки за виразом [122, 124] 

g2
t


 .                                                      (2.63) 

Встановлено, що чим менша жорсткість розглянутої системи, тим 

більше час, який витрачається на її максимальний прогин, а, отже, менше 

величина діючої сили при обваленні розшарованих порід на балку (рис. 2.12). 

Цим можна пояснити ефективність застосування піддатливих опор (закладного 

масиву) при раптових обваленнях бічних порід. 

Для розглянутих в даній роботі ситуацій, з метою збереження виробок у 

експлуатаційному стані, породи покрівлі повинні спиратися на закладний 

масив, що буде сприяти зменшенню жорсткості системи, а значить і величини 
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діючої сили при ударі розшарованих порід про балку – породи безпосередньої 

покрівлі. 

 

 

Рисунок 2.12 – Графік зміни жорсткості системи С, (Н/м) і проміжку 

часу  t, (с) між моментом прикладання діючої сили та досягненням 

максимального прогину при різній довжині балки l, (м):  

1,2 – жорсткість системи, коли вільний кінець балки спирається на 

нерухому шарнірну (1) або піддатливу (2) опору;  

3,4 – зміна проміжку часу, те ж при нерухомій шарнірній (3) або 

піддатливій (4) опорі 

 

Вільні коливання технічних систем в реальних умовах протікають, коли 

на них діють сили опору і з плином часу коливання загасають, що визначається 

періодом їх релаксації [113]. Зміна повного числа коливань Ne за час їх 

релаксації, в даній системі при варіації довжини балки l, (м) представлено на 

рис.2.13. 

З рис.2.13 видно, що максимальне число коливань Ne=19700, що 

здійснюється системою за час їх релаксації, відзначено нами при наявності на 

вільному кінці балки довжиною l=10м жорсткої опори (рис.2.13, залежність 1). 

Число коливань зменшується при збільшенні довжини балки або застосуванні 

піддатливої опори (рис.2.13, залежність 2). 
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Рисунок 2.13 – Графік зміни числа коливань Ne, які здійснюються 

системою за час релаксації при варіації довжини балки l, (м):  

1 – з нерухомою шарнірною опорою;  

2 – з опорою піддатливою 

  

 

Рисунок 2.14 – Графік зміни величини добротності Д системи, яка 

розглядається, від  довжини балки l, (м), коли вільний кінець спирається на 

нерухому шарнірну опору (1) або податливу (2) опору 

 

Дійсно, використовуючи для розглянутої нами характеристики 

коливальної системи такий показник як добротність Д, можна стверджувати, 
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що при застосуванні піддатливих опор, загасання коливань відбувається 

швидше (рис.2.14 залежність 2). Це пов'язано зі зменшенням жорсткості 

розглянутої системи, коли величина останньої може регулюватися усадкою 

опори. У разі, коли опори жорсткі (рис.2.14, залежність 1), зменшення 

добротності системи пов'язане із збільшенням довжини балки, її статичного 

прогину, а, отже, і зменшенням її жорсткості. 

Таким чином, в результаті виконаних аналітичних досліджень 

встановлено, що при певних параметрах балки – безпосередньої покрівлі і 

відсутності її підпору, в результаті динамічного (ударного) впливу, ймовірність 

обвалення порід покрівлі завжди зростає. Застосування піддатливої опори для 

порід покрівлі розроблюваного вугільного пласта, зменшує не тільки амплітуду 

коливань розглянутої системи, у порівнянні з застосуванням жорстких опор, 

але і величину діючої на породи покрівлі сили, що виникає при обваленні порід 

покрівлі. 

 

2.4 Дослідження стійкості порід покрівлі при наявності піддатливої 

опори 

 

Для визначення напружено-деформованого стану порід покрівлі 

розроблюваного вугільного пласта, при способі управління гірничим тиском 

закладкою виробленого простору, нами були проведені аналітичні дослідження 

з використанням основних положень теорії пружності і теорії коливань, 

результати яких можуть бути використані при розробці комплексу заходів, 

спрямованих на збереження гірничих виробок у експлуатаційному стані і 

підвищення безпеки праці гірників при веденні гірничих робіт в умовах 

великих глибин. 

В ході виконаного комплексу досліджень було вивчено вплив 

згинальних коливань балок на пружній основі, з різними варіантами їх опор. 

На рис. 2.15 а, б, в породи покрівлі розроблюваного вугільного пласта 

представлені у вигляді балки довжиною l, (м) лежить на пружній основі.  У 
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реальних умовах, пружна основа для балки, відповідає застосуванню 

піддатливих споруд, тобто закладного масиву для підтримання розшарованих 

порід покрівлі. 

В одному випадку, балка має нерухомі шарнірні опори (рис. 2.15 а), в 

іншому випадку балка має жорстке защемлення з двох сторін (рис. 2.15 б) і 

третій варіант передбачає жорстке защемлення балки з одного боку, коли інший 

її кінець вільний (рис. 2.15 в). 

 

Рисунок 2.15  – Розрахункова схема для визначення стійкості порід 

покрівлі – балки на пружній основі:  

а) з нерухомими шарнірними опорами;  

б) з двостороннім жорстким закладенням; 

в) консольна балка: 1 – обвалені бічні породи – діюча сила P=mg, (Н); 2 

– балка – породи покрівлі; 3 – пружна основа – закладний масив; l – довжина 

балки, м; Е=15000МПа, I=0,083м3; m=1000кг 

  

Для вивчення згинальних коливань балок на пружній основі, розглянемо 

випадок, коли до центру балки прикладена діюча сила Р, (Н), в результаті чого 

балка деформується і в ній виникають коливання (рис. 2.15 а,б).  

Диференціальне рівняння вільних коливань розглянутої системи, згідно 

[106, 113, 115], має вигляд 

,0cyym                                                  (2.64) 

де: 

y - вертикальне переміщення вантажу (розшарованих порід, які 

обвалилися на балку), м; 
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c  - жорсткість системи, Н/м. 

Для визначення жорсткості системи в точку обвалених на балку бічних 

порід докладемо одиничну силу Р, (Н). В цьому випадку, жорсткість системи 

буде дорівнює 

,
y

1
c

1

                                                 (2.65) 

де: 

1y  - прогин балки від дії одиничної сили, м. 

Диференціальне рівняння вигину балки на пружній основі виходячи з 

[106, 118] з урахуванням коефіцієнта жорсткості і модуля пружності можна 

представити у вигляді 

        ,v0yv0yv0yv0yy 4321                             (2.66) 

де: 

 0y ,  0y  – значення прогину і його похідних на початку координат (у 

разі, коли x=0), м. 

Рішення диференціального рівняння (2.66) з урахуванням поданих 

розрахункових схем можна виконати, використовуючи функції А. Н. Крилова 

[105, 117]. 

Тоді, з урахуванням граничних умов, коли порода, що обвалилася, 

знаходиться в центрі балки 

- при 
xEI2

1
y,0y,0x  ,                

і 

- при ,0y,0y,
2

l
x   

для випадка, зображеного на рис. 2.15а, враховуючи, що ,4v441v 

2v3v,1v2v   і 3v4v  , прогин визначається як 
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(2.67) 

Для випадку, зображеного на рис. 2.15 б, прогин балки від дії одиничної 

сили буде дорівнювати 
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                         (2.68) 

Далі розглянемо випадок, коли обвалена порода розташовується на 

вільному кінці консольної балки (рис. 2.15 в). В цьому випадку, з урахуванням 

початкових умов, коли x=l, а y'''=0, рівняння прогину балки матиме вигляд 

       
     lvlv4lv

lvlvlvlv

b4
y

42

42

1

4132

4

1






 ,                               (2.69) 

де: 

b  - ширина балки, м; 

З урахуванням вищевикладеного, жорсткість розглянутої нами системи, 

можна визначити за виразом (2.66), але з урахуванням (2.69). 

На рис. 2.16 з використанням виразів (2.67), (2.68) і (2.69) представлені 

залежності, що відображають зміну жорсткості балки С, (Н/м) на пружній 

основі від її довжини l, (м) з різними варіантами обпирання. 

Встановлено, що зі збільшенням довжини балки, жорсткість даної 

системи зменшується (рис. 2.16). Мінімальне значення жорсткості С=24 кН/м 

відзначено нами при наявності нерухомих шарнірних опор (рис. 2.16, 

залежності 1), максимальне – С=94 кН/м для балки з двосторонньою жорсткою 

закладкою (рис. 2.16, залежності 2). Для цих варіантів обпирання балки, її 

жорсткість зменшується зі збільшенням довжини і при l>70 м стає практично 

однаковою, тобто не залежить від варіантів закріплення її кінців. 

Інша картина має місце для консольної балки (рис. 2.16, залежність 3). В 

цьому випадку максимальне значення жорсткості С=73 кН/м має місце при 
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довжині балки l=10 м, а потім при збільшенні довжини балки в 2 рази, тобто 

при довжині l=20 м зменшується до С=23 кН/м. По мірі збільшення довжини 

балки, коли l>30 м, значення жорсткості С, (Н/м), практично не змінюється. 

 

 

Рисунок 2.16 – Графік зміни жорсткості розглянутої системи С, (Н/м) від 

довжини балки на пружній основі з нерухомими шарнірними опорами (1), 

двосторонньою (2) і односторонньою (3) жорсткою закладкою 

 

На рис. 2.17 представлені залежності, що відображають зміну частоти та 

періоду коливань досліджуваної системи при різній довжині балки на пружній 

основі. Значення досліджуваних параметрів визначені відповідно до [113, 114,  

125, 126, 98] і враховують рух системи зі спадною функцією часу, тобто 

загасаючі коливання. При цьому значення коефіцієнта загасання коливань, 

(1/с), визначається як в [113] за виразом 

,
m2

r
                                                    (2.70) 

де: 

r  - коефіцієнт опору середовища, приймаємо с/кг5,0r    [125]; 

m  - маса обвалених порід, кг. 

Встановлено, що у всіх розглянутих випадках, зі збільшенням довжини 

балки, частота коливань зменшується (рис. 2.17, залежності 1,3,5), а  якої l>30м, 
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значення частоти і періоду коливань, за вказаною відміткою, стабілізуються 

(рис. 2.17, залежності 5, 6). 

 

Рисунок 2.17 – Графік зміни частоти v, (Гц) і періода Т, (с) коливань 

розглянутої системи від довжини балки на пружній основі з нерухомими 

шарнірними опорами (1,2), двосторонньою (3,4) і односторонньою (5,6) 

жорсткою закладкою 

 

Враховуючи час релаксації коливань  , (с) [113],  коли  




1
,                                                     (2.71) 

число повних коливань, здійснюється системою за час, протягом якого 

тривають власні коливання, можна визначити як в [113], тобто за висловом  

.
T

Ne


                                               (2.72) 

Встановлено, що за час релаксації коливань, повне число останніх, зі 

збільшенням довжини балки, зменшується (рис.2.18). Для консольної балки 

число коливань зі збільшенням довжини в 6 разів, зменшується в 2,1 рази, з 

5503eN  до .2560eN   При довжині балки більше м30l  , число коливань 

практично  не змінюється і дорівнює 2600eN 
 (рис.2.18, залежність 3). 

Для балки з нерухомою шарнірною опорою, зі збільшенням довжини в 6 

разів, число повних коливань системи зменшується з 3082eN  до 1044eN  , 
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тобто в 2,9 раза (рис.2.18, залежність 1). Така ж закономірність відзначена нами 

і в разі, коли балка має двосторонню жорстку закладку (рис.2.18, залежність 2). 

Фізичний процес власних коливань системи характеризується 

добротністю, величина якої визначається за виразом [113] 

eND                                                  (2.73) 

 

 

Рисунок 2.18 – Графік зміни числа коливань Ne , яке здійснюється 

системою за час релаксації при варіації довжини балки на пружній основі з 

нерухомими шарнірними опорами (1), двосторонньою (2) і односторонньою (3) 

жорсткою закладкою 

 

На рис. 2.19 представлені залежності, що відображають зміна величини 

добротності системи D від довжини балки на пружній основі. 

Встановлено, що зі збільшенням довжини балки, значення добротності 

розглянутої системи з різними варіантами обпирання, зменшуються (рис. 2.19). 

Чим більше добротність системи, тим повільніше відбувається загасання 

коливань. У розглянутих нами випадках, для балок з нерухомими шарнірними 

опорами і двостороннім жорстким защемленням, при збільшенні довжини в 6 

разів, величина добротності зменшується в 2,9 рази (рис. 2.19, залежності 1,2). 

Для консольної балки, величина добротності, при збільшенні довжини в 6 разів, 

зменшується в 2,1 рази (рис. 2.19, залежність 3). 
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Рисунок 2.19 – Графік зміни величини добротності системи D  від 

довжини балки на пружній основі з нерухомими шарнірними опорами (1), 

двосторонньою (2) і односторонньою (3) жорсткою закладкою 

 

Розглянемо тепер вплив пружної основи, яка обмежує на балку дію 

зовнішньої сили. 

Для доказу цього положення розглянемо вигин балки кінцевої довжини 

на пружній основі (рис. 2.20). При дії одиничної сили Р, (Н) в центральній 

частині балки, прогин в цьому місці можна визначити за виразом як в [105] 

.
lsinlsh

2lcoslch

k2

P
yc







                                   (2.74) 

 

Рисунок 2.20  - Розрахункова схема до визначення величини прогину 

балки на пружній основі:  

Р – діюча сила, Н; 1 – балка; 2 – пружна основа – закладний масив; 

Е=15000МПа, I=0,083м3; m=1000кг 
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Переміщення вільних кінців балки, тобто її прогин в т. А і т. В 

(рис.2.20), визначається як 

.
lsinlsh

2

l
cos

2

l
ch

k

P2
yy BА








                                      (2.75) 

З урахуванням виразів (2.74) і (2.75) на рис.2.21 наведені залежності, що 

відображають зміну прогину такої балки в центральній частині і на вільних 

кінцях від її довжини. 

 

Рисунок 2.21 - Графік зміни прогину балки y, (м, яка вільно лежить на 

пружній основі в центральній частині (1) і на вільних кінцях (2), від її довжини 

l, (м) 

 

З рис. 2.21 видно, що при довжині балки l>30м, дія одиничної сили, 

прикладеної в центрі балки, не сприяє збільшенню прогину в цьому місці 

(рис. 2.21, залежність 1). При цьому вільні кінці балки при довжині l>30м 

залишаються нерухомими (рис. 2.21, залежність 2). 

Таким чином, при вивченні згинальних коливань балки на пружній 

основі встановлено, що наявність піддатливої опори під балкою обмежує вплив 

зовнішньої сили, яка проявляється при раптових обваленнях розшарованої 

товщі. Вид обпирання балки і її довжина, роблять істотний вплив не тільки на 

жорсткість розглянутої системи, але і на її добротність. 

 



81 
 

2.5 Висновки до розділу 

 

В результаті проведених аналітичних досліджень напружено-

деформованого стану бічних порід при раптових обваленнях розшарованої 

товщі у вуглепородному масиві, що вміщує виробки з урахуванням різних 

способів охорони, можна зробити наступні висновки. 

1. Для безаварійної і надійної роботи даної системи, в якій породи 

покрівлі вугільного пласта, що розробляється, вважаються балкою, яка має різні 

варіанти обпирання, необхідно, щоб всі її елементи були стійкі. Це досягається 

певними умовами переміщення і деформації балки, коли при дії зовнішньої 

сили, величина виникаючих в будь-якому перетині нормальних напружень, що 

не перевищує межі міцності балки на згин. 

2. При обваленнях розшарованої породної товщі, для збереження 

гірничих виробок в експлуатаційному стані, породи покрівлі повинні спиратися 

на піддатливі опори або закладний масив. Це дозволить зменшити жорсткість 

розглянутої системи, а, значить, і величину діючої зовнішньої сили, за рахунок 

збільшення проміжку часу між моментом прикладання цієї сили та досягненням 

максимального прогину порід покрівлі пласта, що розробляється. 

3. При аналізі епюр згинальних моментів встановлено, що в даній 

системі при дії на балку зосередженої сили, над очисною виробкою 

утворюється звід, стійкість якого залежить від наявності піддатливої опори, що 

забезпечує підтримання порід покрівлі позаду очисного вибою на всьому 

протязі гірничої виробки. 

4. Для визначення напружено-деформованого стану порід покрівлі 

розроблюваного вугільного пласта, необхідно враховувати жорсткість 

розглянутої системи, величина якої визначається не тільки статичним прогином 

конструкції (балки), але і враховується піддатливість опори, на яку спирається 

розглянута конструкція. 

5. При вивченні згинальних коливань балки на пружній основі 

встановлено, що внаслідок дії зовнішньої сили, наявність податливої основи 
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значно зменшує прогин балки, як в місці дії цієї сили, так і на її вільних кінцях. 

Однак, при цьому необхідно враховувати місце зіткнення твердих тіл при 

обваленні розшарованих порід у виробку, що при певних умовах може істотно 

змінити фізико-механічні характеристики бічних порід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

РОЗДІЛ 3 

ЕСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-

ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БІЧНИХ ПОРІД З УРАХУВАННЯМ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОЯВІВ ГІРНИЧОГО ТИСКУ 

 

3.1 Загальні положення 

 

Досвід роботи шахт Донбасу показує, що при розробці вугільних пластів 

на великих глибинах, збереження гірничих виробок при різних способах 

охорони і управління гірничим тиском, забезпечується стійкість порід покрівлі 

як основного вантажонесучого елементу підземної споруди. 

У реальних умовах розробки вугільних пластів, вивчення згинальних 

деформацій, що виникають в породах покрівлі при раптових обваленнях бічних 

порід, неможливо. Тому для отримання експериментальних даних, 

досліджувані об'єкти замінюються моделями, що дозволить встановити 

оптимальні параметри охоронних споруд та оцінити вплив напружено-

деформований стан вуглепородного масиву, в якому проведені гірничі виробки. 

 

3.2 Дослідження порід покрівлі вугільного пласта при моделюванні 

динамічних навантажень 

 

3.2.1 Методика проведення досліджень 

 

Для вивчення стану бічних порід у вуглепородному масиві, в якому 

проведені виробки, при дії динамічних навантажень у вигляді раптових 

обвалень розшарованної товщі порід, на моделях з еквівалентних матеріалів 

було вивчено вплив згинальних деформацій на стійкість покрівлі 

розроблюваного вугільного пласта, при її підтриманні піддатливими опорами 

різної жорсткості. 
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Для того щоб оцінити вплив піддатливої опори на величину згинальних 

деформацій порід покрівлі вугільного пласта, який розробляється, при раптових 

обваленнях розшарованої товщі, були виконані дослідження на моделях з 

еквівалентних матеріалів на спеціальному стенді (рис. 3.1) в лабораторії 

гірничого тиску ДонНТУ, коли породи покрівлі вугільного пласта були 

представлені у вигляді породної консольної балки довжиною Lб=0,6 м, в 

одному випадку товщиною h=0,02 м і, в іншому – h=0,04 м, шириною B=0,04 м. 

Маса балки відповідала, в одному випадку mб=1,37 кг, в іншому – mб=2,29 кг, 

модуль пружності Е=8747 МПа, щільність ρ=2095 кг/м3. Балка була 

виготовлена з піщано-цементної суміші, згідно рекомендацій [7, 129] і 

навантажувалася зовнішньою силою F, (Н) і власною вагою G, (Н). Один кінець 

балки був жорстко защемлен, інший спирався на піддатливу опору – пружину 

постійної жорсткості Сп, (Н/м) або закладний масив різної жорсткості C, (Н/м), 

в залежності від варіантів моделювання. 

Число спостережень n, необхідних для отримання досить надійних і 

достовірних результатів моделювання, з показником точності ε =5%, було 

встановлено відповідно до [128], за виразом 

  2

2
ст

2
c tV

n


  ,                                                     (3.1) 

де: 

Vc – коефіцієнт варіації, приймаємо рівним Vс =8%; tст – критерій 

Стьюдента, t=1,96 і відповідало n≈10. 

При випробуваннях консольної балки з пружиною було відпрацьовано 60 

моделей, із закладним масивом – 80 моделей. 

Вигинні деформації порід покрівлі вугільного пласта визначають 

стійкість балки, а безрозмірна величина y , в розглянутій системі, є її 

характеристикою міцності і залежить від основних параметрів, тобто 

)E,F,,Lб,B,h(fy  .                                             (3.2) 
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Використовуючи π-теорему і значимість кожного з перерахованих в (3.2) 

параметрів, коли в якості незалежних розмірностей обрані (Н) і (м) [128], 

параметричне рівняння в безрозмірному вигляді можна уявити як 
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F
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L

B
fy ,                                         (3.3) 

з чого випливає, що в розглянутих моделях, визначальним є лінійний 

масштаб. Інші масштаби повинні 127]. 

Відомо [129], що пружини мають свої власні константи, які визначають їх 

жорсткість. Існує залежність, яка підкорюється закону Гука і пов'язує силу і 

жорсткість пружини, а також зміщення пружини від свого початкового 

положення. Виходячи з цього, для визначення жорсткості пружини, було 

розглянуто пружинний маятник [130], що складається з пружної пружини і 

вантажу масою m, (кг). При проведенні досліджень пружину розглядали як тіло 

початкової довжини l, (м), піддається стисненню. У стані рівноваги, вага 

вантажу, що знаходиться на пружині, врівноважується силою її пружності, 

тобто виконується співвідношення 

lСmg П ,                                                   (3.4) 

де: 

 СП – жорсткість пружини, Н/м;  

∆l – величина стиснення пружини під дією вантажу, м. 

При визначенні жорсткості пружини в лабораторних умовах були 

відібрані три вантажа, що мають різні маси m, (кг). Для кожного вантажу 

відповідної маси було виконано по 10 вимірювань визначення величини 

стиснення пружини. Експериментальні дані по визначенню жорсткості 

пружини представлені в табл. 3.1. 

Вважається [7], що закладний масив володіє коефіцієнтом жорсткості – 

модулем пружності, рівним чином, як і пружини, у якої цей коефіцієнт 

характеризує величину додаткового навантаження, коли при її дії статична і 

динамічна жорсткість однакова. В даній моделі, пружина представляє елемент 

даної системи. 
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Таблиця 3.1 – Визначення жорсткості пружини Сп, (Н/м) в лабораторних 

умовах 

Маса  

вантажу, m, 

кг 

Вага 

вантажу, 

mg, Н 

Величина 

стиснення, ∆l, 

м 

Жорсткість, 

Сп, Н/м 

Середнє значення 

жорсткості, Сп, 

Н/м 

1,2 12,0 0,0148 813 

816 1,1 11,0 0,0134 825 

0,9 9,4 0,0116 809 

 

Для визначення гранулометричного складу використовується в моделях 

розпушеної гірської породи, використовували ситовий метод [132], що дозволяє 

визначити вміст фракцій діаметром понад 0,1 мм. Закладний масив був 

представлений розпушеною породою з частками різних розмірів. 

Гранулометричний склад (%) закладочного матеріалу піддатливої опори, 

представлений в табл. 3.2. 

Піддатлива опора, що складалася з розпушеної гірської породи, 

характеризується насипною масою, (кг/м3) і пустотністю М, (%). Ці параметри 

були визначені відповідно до [132]. 

 

Таблиця 3.2 – Гранулометричний склад 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 

  

При випробуванні моделей, переміщення і деформації консольної балки, 

товщина якої відповідала h=0,04 м, реєструвалися цифровою фотокамерою. З 
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фотографічним зображенням за допомогою піксельних координат точок, з 

використанням основних принципів фотограмметрії [133, 134, 135, 136], 

визначалися форма, розміри і положення досліджуваної моделі в просторі до і 

після дії зовнішньої сили, тобто падіння породного блоку на балку (рис. 3.1) 

а)                                                                б) 

 

Рисунок 3.1 – Фото стенду для вивчення згинальних деформацій порід 

покрівлі вугільного пласта на моделях з еквівалентних матеріалів: 

а) балка, яка спирається на пружину; б) те ж, на закладний масив; 

1 – вугільний пласт; 2 – безпосередня покрівля потужністю h, м; 

3 – пружина з жорсткістю С, Н/м; 4 - закладний масив; 5 – жорстке 

закріплення балки; 6 – стенд з координатними сітками; L – довжина балки, м; 

l – відстань від жорсткої опори до місця падіння породного блоку, м 

 

3.2.2 Результати досліджень 

 

Внаслідок дії зовнішньої сили, експериментально була встановлена 

величина прогину балки х0, (м), яка спиралася на пружину, жорсткість якої 

дорівнює С=816,04 Н/м. Для визначення прогину балки, породний блок різної 

маси m, (кг) з висоти Н=0,3 м одноразово скидали на балку в точку, віддалену 

на відстані l, (м) від місця жорсткого закріплення консолі, коли l=0,3 м; 

l=0,35 м; l=0,4 м; l=0,45 м і l=0,55 м. При цьому, коефіцієнт відновлення при 

ударі вважається рівним kв=1, тобто розглядався пружний удар. Залежності, що 

відображають зміна прогину балки x0, (м) довжиною L, (м), при падінні на неї 

породного блоку, представлені на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Графік залежностей величини зміщень балки x0, (м) 

довжиною L, (м), яка спирається на пружину постійної жорсткості С=816,04 

Н/м при падінні породного блоку масою m, (кг) на різній відстані l, (м): 

1 – m=0,04 кг, 2 – m=0,192 кг, 3 – m=0,63 кг 

 

З наведених залежностей (рис.3.2) видно, чим ближче місце зіткнення 

породного блоку з балкою до піддатливої опори – пружини, тим величина 

зсувів більше. Зі збільшенням маси падаючого блоку, величина зсувів балки так 

само збільшується. Встановлено, що для породного блоку масою m=0,63 кг, 

величина прогину балки змінюється від x0=0,0012 м при відстані l1=0,3 м, до 

x0=0,0088 м при l1=0,55 м, тобто збільшується приблизно в 7 разів (рис.3.2). 

При вирішенні задач про дію динамічних навантажень на систему з 

піддатливою опорою, виникає потреба у визначенні не тільки переміщень балки 

і самої піддатливою опори, але і визначенні амплітуди і частоти власних 

коливань модельованої системи. 

Амплітуда власних коливань системи, яка моделюється, в таких випадках, 

визначається як в [130] за виразом  
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де: 

 k  - кругова частота власних коливань системи з урахуванням загасання, 1/с. 
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і залежить від величини зміщень балки x0, (м), швидкості падіння породного 

блоку gH2v0   і частоти коливань k , (1/с). 

На рис.3.3 представлені залежності, що відображають зміну амплітуди 

коливань А, (м) балки довжиною L=0,6м при падінні на неї блока масою m, (кг) 

на різній відстані l, (м) від жорсткості опори. 

При проведенні експериментів встановлено, що при 𝑘в=1, зі збільшенням 

маси падаючого блоку m, (кг), амплітуда коливань А, (м) збільшується з 

А=0,048м при l=0,35м, до А=0,072м при l=0,55м, т.е. 1,5 раза (рис.3.3). 

Причому, у всіх випадках, найбільше значення амплітуди  А, (м), зареєстровано 

на відстані l=0,55 м, тобто ближче до пружини. 

 

Рисунок 3.3 – Графік залежності амплітуди коливань балки А, (м) 

довжиною L=0,6м при паденні блока масою m, (кг) на відстані l, (м): 1 – 

l=0,35кг, 2 – l=0,45кг, 3 – l=0,55кг 

 

Кругова частота власних коливань k , (1/с) такої системи, зі збільшенням 

маси m, (кг) падаючого блоку зменшується. Чим ближче місце зіткнення 

породного блоку з балкою до піддатливою опори, тобто більше відстань l, (м) в 

моделі, тим менше досліджувана величина k , (1/с) (рис.3.4). 

Рух системи, при випробуванні моделей, відбувалося при відносно малій 

силі опору, якій відповідав коефіцієнт загасання коливань β<k. 
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Рисунок 3.4 – Графік залежності кругової частоти k , (1/с) модельованої 

системи при падінні на балку довжиною L=0,6 м блоку маси m, (кг) на відстані 

l, (м): 1 – l =0,35м, 2 – l=0,45м, 3 – l=0,55м 

 

Після обробки піксельних координат точок, з урахуванням фотографічних 

зображень і координатної сітки, нанесеної на спеціальному стенді, були 

побудовані залежності, які відображають зміну координати точки тіла x, (м) 

при коливаннях консольної балки, в результаті дії на неї зовнішньої сили різної 

величини (рис. 3.5 а, б, в). При проведенні експериментів враховувалось 

положення консольної балки в просторі до і після впливу зовнішньої сили, коли 

на консоль одноразово для кожного модельованого варіанту скидали з висоти 

H=0,3 м породний блок масою m=0,04 кг і m=0,63 кг. Місце зіткнення 

породного блоку з балкою щодо жорсткої опори змінювалось і становило, в 

одному випадку, l=0,4 м і в іншому l=0,5 м. У всіх випадках розглядався 

пружний удар. 

З наведених залежностей (рис.3.5 а, б, в) видно, що система, що 

складається з консольної балки довжиною L=0,6 м і пружини жорсткістю 

Сп=816,04 Н/м, збуджена початковим поштовхом, а потім представлена самій 

себе, здійснює затухаючі коливання з частотою, що залежить від маси системи. 

При цьому, геометричний параметр x0, (м) визначає напружено-деформований 

стан балки. 
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Час фіксованих коливань в розглянутій моделі, при проведенні 

експериментів, змінювався від t=0,6 c при падінні на балку породного блоку 

маси m=0,04 кг на відстані l=0,4 м від жорсткої опори, до t=0,8 c при збільшенні 

маси до m=0,63 кг (рис.3.5 а,б). У разі, коли відстань l, (м) збільшилася до 

l=0,5 м, а маса падаючого блоку відповідала m=0,63 кг, час фіксованих 

коливань склало до t=0,92 c (рис.3.5 в). 

З наведених залежностей (рис. 3.5 а,б,в) видно, що система, що 

складається з консольної балки довжиною L=0,6 м і пружини жорсткістю 

С=816,04 Н/м і збуджена початковим поштовхом при падінні породного блоку 

маси m, (кг) на балку, а потім представлена самій собі, здійснює затухаючі 

коливання з частотою, що залежить від маси системи при постійній жорсткості 

пружини. Геометричний параметр x0, (м) визначає напружено-деформований 

стан балки. При дії зовнішньої сили, консольна балка, яка спирається на 

піддатливу опору – пружину постійної жорсткості, робить рухи, що 

визначаються власною вагою балки і характером дії зовнішньої сили.  

а)                                                                          б) 

 

в)  

 

Рисунок 3.5 – Графіки зміни координати точки тіла x, (м) при зіткненні 

породного блоку маси m, (кг) з консольної балкою довжиною L=0,6 м, вільний 
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кінець якої спирався на пружину постійної жорсткості С=816 Н/м на різній 

відстані l, (м) від жорсткої опори:  

а) m=0,04кг, l= 0,4 м;  б) m=0,63кг, l= 0,4 м;  в) m=0,63кг, l= 0,5 м 

 

В теорії коливань, при аналізі власних коливань системи, що 

моделюється, часто застосовують спектральні методи, сутність яких полягає в 

заміні досліджуваних змінних фізичних величин, таких як зовнішня сила і 

твердість, їх спектрами. Знання динамічної жорсткості пружної основи, в 

нашому випадку, пружини, дозволяє визначити щільність амплітудного спектру 

рухів, що виникають в системі після удару. Однак від моменту удару залежить 

не щільність амплітудного спектра, а фазовий спектр [130, 137]. Тому, у разі 

впливу на балку зовнішньої сили, при загасаючих коливаннях модельованої 

системи, коли тіло одночасно здійснює два однакових за напрямком руху, 

порівнювані спектри повинні відрізнятися один від одного тільки зрушенням 

[129, 126]. 

Згідно [134, 138], між існуючими характеристиками, що описують 

коливальні властивості розглянутої системи існує взаємозв'язок, що дозволяє 

визначити величину зсуву фази tg  за виразом 

0

0

v

kx
tg


                                                     (3.6) 

Справді, через неоднорідность матеріалу консольної балки, з 

урахуванням величини зовнішньої сили, при постійній жорсткості піддатливої 

опори, деформація буде відставати від переміщення по фазі на величину зсуву 

фази tg φ, яка залежить від фізико-механічний властивостей порід покрівлі. 

Деформації, викликані відповідними переміщеннями, досягнуть свого 

найбільшого значення одночасно з закінченням дії зовнішньої сили, а через 

величину tgφ, одне після іншого. Очевидно, саме за рахунок зсуву фрази за 

часом відбувається робота А, (Дж) по деформуванню балки. 
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Проміжок часу між закінченням дії зовнішньої сили і деформацією 

консольної балки, коли останні досягають найбільшого значення, визначається 

за виразом [134] 






2

Ttg
tп .                                                             (3.7) 

На рис.3.6 а,б представлені залежності, що відображають зміну величини 

зсуву фази і проміжку часу t, (с) для консольної балки при падінні на неї 

породного блоку масою m, (кг) на різній відстані l, (м). 

а)                                                                   б) 

 

Рисунок 3.6 –  Графіки зміни величини зсуву фази  tg  (а)  і проміжку 

часу пt , (с) (б) між закінченням дії зовнішньої сили і деформацією консольної 

балки, при падінні блоку масою m, (кг) на різній відстані  l, (м):  

1 - m=0.04кг;  2 - m=0.192кг; 3 - m=0.63кг. 

 

При проведенні досліджень встановлено, що із збільшенням маси 

падаючого породного блоку m, (кг) і зменшенні відстані до піддатливої опори 

від місця його зіткнення з балкою, величини зсуву фази tg , збільшуються. 

Мінімальні значення величини зсуву фази, коли tg =0.042 відзначені на 

відстані l=0.3 м до жорсткої опори, максимальні – коли tg =0.12 при l=0.55м, 

тобто ближче до податливою опорі, при масі породного блоку m=0.63 кг 

Очевидно, зі зменшенням маси породного блоку, значення величини зсуву фази 

зменшується (рис.3.6 а). Проміжок часу між закінченням дії зовнішньої сили і 

деформацією консольної балки, коли величина останньої досягає найбільших 
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значень, зі збільшенням маси падаючого породного блоку m, (кг) і відстані 

l, (м), збільшується. По всім відомостям, при дослідженні фазових 

співвідношень між зовнішньою силою і відгуком осцилятора, коли місце 

зіткнення ближче до піддатливої опори, відгук останньої завжди буде 

відставати від впливу на максимальну величину tg , (с) (рис.3.6 б). 

У розглянутих дискретних моделях, пружина,  що використовується, мала 

постійну жорсткість, величина якої не залежить від величини навантаження, в 

той час як опір реального закладного масиву повинна змінюватися у міру 

збільшення або зменшення величини зовнішньої сили. У зв'язку з цим, на 

наступному етапі досліджень піддатливу опору, на яку спирається балка, 

представили у вигляді розпушеної гірської породи, різного гранулометричного 

складу. 

На рис. 3.7 представлена залежність, що відображає зміну пустотності 

М, (%) закладного матеріалу від величини його насипної маси ρн, (кг/м3). 

 

Рисунок 3.7 – Графік зміни пустотності закладного матеріалу М, (%) від 

величини його насипної маси ρн, (кг/м3) 

 

З наведеної залежності видно, що насипна маса ρн, (кг/м3) розпушеної 

гірської породи, збільшується в міру зменшення її пустотності М, ( % ) (рис. 

3.7). Чим менше розміри частинок породи і чим більше їх в загальній масі 

закладного матеріалу, тим більше жорсткість податливої опори. Очевидно, 
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збільшення насипної маси відбувається за рахунок зменшення частки 

міжзернових пустот в насипному обсязі закладного матеріалу, що сприяє зміні 

жорсткості податливої опори. Проте, при проведенні експериментів 

враховувалися результати проведених раніше досліджень вивчення пустотності 

піску [136]. Тоді було встановлено, що пустотність матеріалу, розмір зерен 

якого d<0.1 мм, зростає за рахунок тонкого повітряного сольватного шару, 

навколишнього зерна. Такий підхід визначив вибір гранулометричного складу 

закладного масиву для визначення його жорсткості С, (Н/м) і дисипативних 

властивостей при випробуванні моделей (табл. 3.2). 

На рис. 3.8 наведені залежності, що відображають зміну порожнистості 

закладного масиву М, (%) і величини насипної маси ρн, (кг/м3) розпушеної 

гірської породи від жорсткості С, (Н/м) піддатливої опори. 

При проведенні експериментальних досліджень було встановлено, що 

гранулометричний склад закладного масиву впливає на пустотність М, ( % ) і 

жорсткість С, (Н/м) піддатливої опори. Так, наявність 100% в закладочному 

масиві зерен з розмірами частинок d <1.0 мм, забезпечує жорсткість податливої 

опори С=15695 Н/м при пустотності масиву М=6 %. Величина насипної маси 

при цьому відповідає ρн=1988 кг/м3 (рис. 3.8). 

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 податливої опори с=3018 

Н/м при її пустотності М=10%. Наявність у піддатливій опорі 100% часток, 

розмір яких d=4.0 мм забезпечує її максимальну пустотність М=20% при 

жорсткості С=7818 Н/м і насипною масою ρн=1678 кг/м3 (рис. 3.8). 

Очевидно, це відбувається в результаті зміни коефіцієнта внутрішнього 

тертя між частинками розпушеної гірської породи в закладному масиві при 

різному гранулометричному складі. 
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Рисунок 3.8 – Графік зміни пустотності закладного масиву М, (%) і 

величини насипної маси ρн, (кг/м3) розпушеної гірської породи від жорсткості 

С, (н/м) піддатливої опори: 1 – М, %; 2 – ρн, (кг/м3) 

 

Особливістю ударних навантажень є те, що при їх дії, розглянута система 

переходить у стан руху. З цієї причини, досліджуючи ударний вплив на 

модельовану породну балку, товщини якої відповідала h=0.02 м, з висоти 

H=0.3 м на модель одноразово скидали вантаж масою m, (кг), в результаті чого 

балка переміщувалася. Маса падаючого вантажу змінювалася і відповідала 

m=0.192 кг, m=0.55 кг, m=0.63 кг, m=0.92 кг, m=1.37 кг. 

   а)                                                                    б) 

 

 

 

                                  

 

Рисунок 3.9 – Фото характеру взаємодії, на моделях з еквівалентних 

матеріалів, падаючого породного блоку різної маси m, (кг) з балкою, яка 

спирається на закладний масив жорсткістю  С=15695 Н/м; а) m=0,55 кг; б) 

m=0,92 кг 

2 

1 



97 
 

 

Слід зазначити, що при випробуванні моделей, в результаті збільшення 

маси m, (кг) падаючого вантажу, матеріал балки відчував згинні деформації, 

коли m≤0.55 кг (рис. 3.9 а) або значні незворотні деформації і руйнувався при 

m≥0.63 кг (рис. 3.9 б). Виходячи з цього, науковий і практичний інтерес 

представляли дослідження згинних коливань балки масою mб=1.37 кг, коли на 

неї падав породний блок масою m=0.55 кг. При цьому фіксувався непружний 

удар (k0=0), в процесі якого при зіткненні твердих тіл, мали місце згинні 

деформації без порушення цілісності балки. 

При випробуванні моделей експериментально була встановлена величина 

прогину балки x0, (м), яка спиралася на закладний масив – піддатливу опору 

різної жорсткості С, (Н/м). Дані по варіантах моделювання представлені в табл. 

3.3. 

Таблиця 3.3 – Експериментальні дані, отримані в результаті падіння 

вантажу масою m=0.55 кг на консольну балку при випробуванні моделей 

Встановлен

і параметри 

Од. 

вим. 

Варіанти моделювання 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Зміщення 

балки при 

ударі, x0 

м 0,0042 0,0025 0,0037 0,0036 0,005 0,0058 0,0065 
0,0012

5 

Жорсткість 

закладного 

масиву, С 

Н/м 4671 7848 5303 5450 3924 3383 3018 15695 

 

З урахуванням коефіцієнта відновлення при ударі, коли kв=0, за 

встановленими експериментальними даними була отримана залежність, що 

відбиває зміну величини зміщення балки x0, (м) від жорсткості С, (Н/м) 

піддатливої опори (рис. 3.10). 

З наведеної залежності видно, що при непружному ударі, зі збільшенням 

жорсткості закладного масиву з С=3018 н/м до С=15695 Н/м, зміщення балки 

зменшуються в 5.2 рази (рис. 3.10). 
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Встановлено, що зі збільшенням жорсткості закладного масиву C, (н/м), 

кругова частота коливань балки k, (1/с) збільшується (рис. 3.11 а), а амплітуда 

коливань А, (м) – зменшується (рис. 3.11 б). У разі зменшення величини k, (1/с) 

переміщення захищеного об'єкта стали більше, тобто більше величина прогину 

балки x0, (м). 

 

Рисунок  3.10  - Графік залежністі величини зміщень балки x0, (м) 

спирається на закладний масив різної жорсткості С, (Н/м) при падінні на неї 

породного блоку масою m=0,55 кг 

 

а)                                                             б) 

 

Рисунок 3.11 – Графіки залежності:  

а) кругової частоти k, (1/с); 

б) амплітуди А, (м) коливань балки від жорсткості закладного масиву С, 

(Н/м) 
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Фізичний процес власних коливань системи характеризується її 

добротністю Д, величина якої визначається за виразом [130] 

eNД  ,                                                       (3.8) 

де: 

eN  - число повних коливань, що здійснюються системою за час 

релаксації коливань. 

 

На рис. 3.12 наведена залежність, що показує зміну величини добротності 

системи Д від жорсткості закладного масиву С, (Н/м), з якої видно, що із 

збільшенням С, (Н/м) в 5.2 рази, величина Д збільшується в 2.5 рази. Чим 

більше добротність коливальної системи Д, тим чутливіше вона до впливу 

зовнішньої сили і тим більша ймовірність появи біфуркації. 

Добротність системи, коли Д≤0.5 відповідає не коливальному руху, а при 

Д<100 система, з точки зору вивчення коливань, вважається неефективною 

[130, 127]. 

Відомо [130], що в коливальних системах при коливаннях, крім 

відновлюючих сил, проявляються сили тертя. Останні, здійснюють незворотну 

роботу, що призводить до дисипації механічної енергії, тобто здатності 

закладного масиву максимально поглинати енергію деформування.  

 

Рисунок 3.12 – Графік залежності добротності Д розглянутої системи від 

жорсткості закладного масиву С, (Н/м) 
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В якості кількісного показника оцінки демпфуючої здатності розглянутої 

системи, пропонується використовувати коефіцієнт дисипації  , який 

визначається за виразом, як в [138, 139] 

pE

W
 ,                                                        (3.9) 

де: W  – розсіяна за цикл коливання енергія, Дж;  

pE – потенційна енергія системи, Дж. 

На рис. 3.13 представлена залежність, що відображає зміну коефіцієнта 

дисипації   від жорсткості закладного масиву С, (Н/м). 

Встановлено, що мінімальні значення досліджуваної нами величини, 

відзначені при максимальній жорсткості С, (Н/м) закладного масиву (рис. 3.13), 

коли частка міжзернових пустот в насипному обсязі розпушеного матеріалу 

мінімальна. Очевидно, причиною зменшення значень коефіцієнта ψ є сили, 

обумовлені внутрішнім тертям в закладному масиві, коли більш дрібна (менше 

1,0 мм) і однорідна порода, краще виявляє демпфуючі властивості опори.  

 

 

Рисунок 3.13 – Графік залежності коефіцієнта дисипації ψ від жорсткості 

закладного масиву С, (Н/м) 

 

Демпфуюча здатність закладного масиву призводить до послаблення 

власних коливань системи, тобто суттєвого зменшення амплітуди і, відповідно, 
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згладжуванню напружень у зоні їх концентрації, тобто в місці зіткнення 

породного блоку з балкою, але при певних значеннях жорсткості С, (Н/м). 

Фізичною величиною, що визначає характер коливань при демпфуванні, є 

коефіцієнт демпфірування, який визначається як в  [137, 141] 

mk2

r
 ,                                                        (3.10) 

где r – коефіцієнт сили опору руху, r =0,3-0,5 кг/с;  

m  – маса системи, кг. 

На рис. 3.14 а, б представлені залежності, що відображають зміну 

коефіцієнта демпфування   від жорсткості закладного масиву С, (Н/м) і числа 

фіксованих коливань n у розглянутій системі. 

З малюнка 3.14 а видно, що зі збільшенням жорсткості опори с, (н/м), 

коефіцієнт демпфірування   зменшується. У всіх випадках, пов'язаних зі 

зміною жорсткості податливої опори в випробовуваних моделях, його значення 

істотно менше 1 , що свідчить про плавне загасання коливань в розглянутій 

системі. Відзначено так само, що зі збільшенням жорсткості опори, коли 

зменшується коефіцієнт демпфірування за час існування помітних коливань 

tк=37,17 с, їх число змінювалося від n=230 до n=529 (рис. 3.14 б). Очевидно, 

чим менше значення коефіцієнта, тим довше відбуваються коливання даної 

системи.            

а)                                                       б) 

 

Рисунок 3.14 – Графіки залежності коефіцієнта демпфірування   при 

різних значеннях жорсткості закладного масиву С, (Н/м) (а) і числа фіксованих 

коливань n (б) 
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Рівняння руху системи, з урахуванням загасання коливань у часі, згідно 

[130, 108] має вигляд 

tAex  .                                                   (3.11) 

Графічно цей вираз можна уявити у вигляді залежностей, зображених на 

рис. 3.15, з урахуванням мінімальної С=3018 Н/м (залежність 1) і максимальної 

С=15695 Н/м (залежність 2) жорсткості закладного масиву. У всіх розглянутих 

випадках залежність амплітуди коливань консольної балки від координати x, 

(м) має вигляд спадної функції. 

У випадку, коли x≤∆x, система потрапляє в застійну зону, яку позначимо 

∆x, (м), і рух припиняється. Величина цієї зони представляє відрізок, 

віддалений від осі Ot на певну величину∆x, (м), в якій реакція піддатливої 

опори дорівнює максимальній силі опору, і визначається за виразом 

C

Gf
x


 ,                                                    (3.12) 

где f  – коефіцієнт зчеплення між частинками. 

З наведених залежностей видно, чим більша жорсткість закладного 

масиву, тим менше розміри зони застою ∆x, (м), а значить більше число 

фіксованих коливань в системі. 

 

Рисунок 3.15 – Графік залежності координати точки тіла x, (м) консольної 

балки довжиною  L=0.6м, яка спирається на закладний масив різної жорсткості 

С, (Н/м) при падінні породного блока m=0.55кг:   

1 
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β=0.12; 1 – С=3018 Н/м; 2 – С=15695 Н/м, ∆x – розмір зони застою, м 

 

В результаті виконаних досліджень було встановлено, що при дії на 

породи покрівлі зовнішньої сили і порожнистості закладного масиву М≤20%, 

коли забезпечується його мінімальна твердість, амплітуда коливань розглянутої 

системи стає максимальною. Деформації, викликані відповідними 

переміщеннями, досягають свого найбільшого значення одночасно з 

закінченням дії зовнішньої сили, яка забезпечує максимальний прогин консолі, 

а через деякий проміжок часу, одне після іншого. 

При збільшенні жорсткості закладного масиву в 5 раз, коли його 

пустотність зменшується, а насипна щільність збільшується, розглянута 

система максимально поглинає енергію деформування. Жорстка основа, 

насипна маса якої збільшується, а пустотність відповідає М≤6%, погіршує 

умови роботи даної системи. В таких умовах збільшується її добротність, число 

фіксованих коливань і зменшується проміжок часу між моментом прикладання 

зовнішньої сили та досягненням максимального прогину покрівлі, а сама 

система стає більш чутливою до дії зовнішньої сили і руйнування. 

Для нормального функціонування даної системи необхідно, щоб 

закладний масив складався з неоднорідних за розміром частинок розпушеної 

гірської породи або мав пустотність М=(9-20)% при зменшенні насипної 

щільності. При дотриманні цих умов забезпечується цілісність бічних порід в 

вуглепородному масиві, в якому пройдені виробки, при дії на них ударних 

навантажень. 

 

 3.3 Вивчення напружено-деформованого стану бічних порід на моделях з 

оптичних матеріалів 

 

3.3.1 Методика проведення досліджень 
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Для вивчення розподілу напружень в вуглепородному масиві, в якому 

пройдені виробки, були проведені дослідження на моделях з оптичних 

матеріалів. Мета цих досліджень полягала у визначенні вихідної якісної 

картини розподілу дотичних напружень, при якій слід очікувати порівняно 

менших негативних проявів гірничого тиску в підтримуваних штреках при 

різних способах їх охорони і управління гірничим тиском в очисному вибої. 

Відомо [142, 143], що серед експериментальних методів дослідження 

напружень одне з провідних місць займає поляризаційно-оптичний метод. 

використання цього методу на моделях з оптичних матеріалів дозволяє оцінити 

розподіл напружень в елементах різних інженерних споруд при їх пружному і 

пружнопластичному деформуванні. Теоретичні основи моделювання методом 

фотопружності викладені в роботах ряду дослідників [143]. 

Для вирішення поставленого завдання застосовувалась експериментальна 

установка ППУ-4, при моделюванні на якій використали відомий спосіб 

зіставлення кольорів і смуг розподілу дотичних напруг. 

Розподіл напруг вивчався в модельованому вуглепородному масиві, в 

якому пройдені виробки. Пластовий відкатний штрек мав арочну форму і 

типовий перетин. Потужність вугільного пласта відповідала m=1.0 м. Породи 

покрівлі і підошви за своїми властивостями відповідали порід типу глинистий 

сланець середньої стійкості. Напружений стан створювалося вантажем, що 

дозволяє моделювати глибину розробки Н=1200 м. Товщина моделей становила 

40 мм. Матеріал моделі – ігдантин. Пружні і оптичні константи моделей, 

критерії подібності, виконані за рекомендаціями [144]. Масштаб моделювання 

1:100. Всього було відпрацьовано 12 моделей. 

У моделях закладний матеріал породної смуги моделювали паралоном. 

Для додання жорсткості такого матеріалу, поролон на деякий час поміщали в 

розчин парафіну і витримували в ньому протягом t=1 с і t=3 с. Величина 

піддатливості породної смуги визначалася згідно рекомендації [139], з 

використанням методу фотофіксації [133]. Компресійна характеристика 

моделюється піддатливою смуги відповідала коспресійній характеристиці 
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закладного масиву, згідно [145, 146]. Результати досліджень представлені в 

табл. 3.5. 

На першому етапі досліджень вивчався розподіл напружень у 

вуглепородному масиві, коли відкатний штрек охоронявся накатними кострами 

зі шпал або закладкою виробленого простору. При цьому розглянуто було два 

варіанта: перший – коли кут падіння пласта відповідав α=60º, другий – коли 

α=30º. В експериментальних моделях потужність порід безпосередньої покрівлі 

відповідала 5m, а безпосередній – 2m. 

На другому етапі досліджень вивчався розподіл напружень у 

вуглепородному масиві, при охороні відкатного штреку ціликами вугілля 

(h=8 м) або породною смугою різної жорсткості, коли С=34 Н/м і С=85 Н/м. 

Кут падіння пласта відповідав, в цих випадках, α=60°. Потужність порід 

безпосередньої і основної покрівлі та підошви відповідала 5m. 

 

Таблиця 3.4 – Дані лабораторних досліджень визначення жорсткості 

породної смуги 

Час, t, (с) 
Варіант 

моделювання 

Величина 

піддатливости, 

(м) 

Жорсткість, 

С, (Н/м) 

Середнє значення 

жорсткості С, (Н/м) 

1с 

1 0,028 35 

34 

2 0,03 33 

3 0,029 34 

4 0,03 33 

5 0,029 34 

3с 

1 0,011 84 

85 

2 0,011 85 

3 0,011 85 

4 0,012 83 

5 0,011 84 

 

Оптичний метод, в даному випадку, дозволяє встановити вихідну картину 

розподілу напруг у середовищі, яка формується у вміщаючих породах в перший 

період часу після виїмки вугілля. Для визначення головних напружень в моделі 
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використовували поле ізоклін, що представляють собою геометричне місце 

точок, в яких напрямки головних напруг однакові [147]. 

При використанні оптичного методу, стосовно розв'язуваної задачі, 

вважається [148], що концентрація напружень приводить до пластичних 

деформацій, а з плином часу, в місцях концентрації стискаючих і розтягуючих 

напружень має місце розвантаження (руйнування) осадового масиву. 

Підтвердженням цьому є аналіз механічних процесів, що мають місце в 

вуглепородному масиві з гірничою виробкою  [148], коли напружений стан 

гірських порід по мірі віддалення від контуру виробки змінюється від стану 

близького до узагальненого розтягування та зсуву, до стану стиснення в 

глибині масиву. 

 

3.3.2  Результати досліджень 

 

При вирішенні даної задачі за допомогою оптичного методу, була 

встановлена вихідна картина розподілу напруг в масиві, яка формується у 

вміщають породах при утриманні покрівлі накатними кострами зі шпал або 

повній закладці виробленого простору. Результати моделювання представлені 

на рис. 3.16 а, б і рис. 3.17 а, б. 

На рис. 3.16 зображені ізолінії головних дотичних напружень у 

вуглепородному масиві при крутому заляганні вугільного пласта з підготовчою 

виробкою, що охороняється накатними кострами зі шпал при способі 

управління покрівлею в лаві утриманням на кострах (а) та охорони штреку 

широкою податливою опорою, у вигляді закладки виробленого простору (б). Як 

видно з рис. 3.1 а при способі управління покрівлею утриманням на кострах, 

навколо штреку максимальна концентрація напружень приурочена до області 

вигину породних шарів. Таке положення має місце і в середній частині лави, 

коли у виробленому просторі, для утримання покрівлі, залишають накатні 

костри зі шпал. Породи покрівлі і підошви згинаючись, обіграють залишені над 

штреком охоронні споруди. Очевидно, маючи обмежену площу зіткнення з 
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осідаючими породами покрівлі і піддатливість (до 10%), а так само малі 

розміри (в натурі 2,0х2,0 м), накатні костри виконують роль опори навколо якої 

концентруються напруження. Причому, відстані між опорами (по лінії падіння 

пласта) і їх піддатливість, визначають величину дотичних напружень в бічних 

породах через нерівномірний вигин породних шарів. 

Зовсім інша вихідна картина розподілу напружень у вуглепородному 

масиві має місце при наявності навколо штреку піддатливої опори, 

представленої у вигляді закладного масиву (рис. 3.16 б). Ступінь її 

піддатливості визначає характер плавного прогину породних шарів в покрівлі і 

підошви пласта, який розробляється, і рівень концентрації напружень в них. 

При піддатливості 40% створюється мінімальна концентрація напружень в 

масиві. Однак, при цьому слід зазначити незначне (до 5-10%) рівномірне 

зменшення перетину підтримуваної гірничої виробки, що сталося в результаті 

плавного прогину бічних порід через усадку закладного масиву.      

а)                                                                       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Розподіл дотичних напруг у вуглепородному масиві при 

охороні підготовчої виробки накатними кострами зі шпал (а) і широкою 

піддатливою опорою (б) 
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Така ж геомеханічна обстановка має місце і в разі похилого залягання 

вугільного пласта (α=30°) (рис.3.17), коли виробка охороняється накатними 

кострами зі шпал (рис.3.17 а) або широкою піддатливою опорою у вигляді 

закладного масиву з усадкою 40% (рис. 3.17 б). 

Результати другого етапу моделювання, коли пластовий відкатний штрек 

охороняли ціликами вугілля і породною смугою різної жорсткості С, (Н/м), 

представлені на рис. 3.18 і рис. 3.19 а, б. Аналіз статичного поля дотичних 

напружень вказує на те, що при охороні штреку ціликами вугілля, маємо 

максимальну концентрацію напружень у породах покрівлі і підошви, а так само 

навколо відкатного штреку (рис.3.18). 

 

                   а) 

 

 

 

                 б) 

 

 

 

                 

Рисунок 3.17  - Статичне поле дотичних напруг на глибині 1200м навколо 

гірничої виробки при пологому заляганні вугільного пласта і способі 

управління покрівлею: 

 а) повним обваленням;  

б) закладкою виробленого простору 

 

Вугільний цілик являє собою крихке тіло і є класичним об'єктом лінійної 

механіки руйнування. У лінійній механіці руйнування, крихке руйнування 
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розглядають із позицій механізму накопичення пошкоджень і поширення 

тріщин [141]. 

По мірі навантаження цілика до моменту зсуву, накопичення навантажень 

в ньому відбувається по лінійній залежності, при відносно невеликих 

деформаціях [127, 137]. Мабуть, чим більше несуча здатність охоронного 

спорудження і його жорсткість, при інших рівних умовах, тим більшим 

руйнівним зусиллям піддаються породи безпосередньої покрівлі у місцях 

перенапруг, які утворюються за рахунок контакту жорсткої споруди з бічними 

породами (рис. 3.18). 

 

 

Рисунок 3.18 – Статичне поле дотичних напруг в околиці відкатного 

штреку при охороні ціликами вугілля 

 

Викладені негативні геомеханічні особливості поведінки порід зводяться 

до мінімуму при способі управління покрівлею закладкою виробленого 

простору. Дані моделювання показують, що застосування закладного масиву 

для підтримання порід покрівлі, знижує концентрацію напружень в 

вуглепородному масиві. Однак, на рівень напружень істотний вплив робить 

жорсткість закладного масиву (рис. 3.19 а,б). 

Жорсткість закладного масиву визначає рівень концентрації напружень в 

бічних породах. Зменшення цієї величини в 2,5 рази призводить до мінімальних 
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значень напруг в вуглепородному масиві, коли маємо плавний прогин бічних 

порід по всій довжині лави. При цьому площа фактичного торкання осідаючих 

порід з породної смугою не змінюється, а відбувається лише перерозподіл 

напружень на границі контакту бокових порід із закладних масивом. У всіх 

випадках, при охороні пластової підготовчої виробки породною смугою, 

кріплення  у відкатному штреці деформується рівномірно (рис. 3.19 а,б). Звідси 

випливає, що найбільш сприятливо на стан гірничих виробок, розташованих у 

масиві осадових гірських порід, з точки зору розподілу напружень, впливає 

спосіб управління покрівлею закладкою виробленого простору. 

 

                             а)                                                      б) 

 

Рисунок 3.19 – Статичне поле дотичних напружень навколо відкатного 

штреку при способі управління гірничим тиском в очисному вибої закладкою 

виробленого простору:  

а) при жорсткості закладного масиву С=35Н/м;  

б) те ж, С=84Н/м 

 

Виходячи з цих уявлень і результатів виконаних досліджень можна 

зробити висновок, що найбільш несприятлива геомеханічна обстановка у 

вуглепородному масиві, з точки зору проявів природних небезпек, має місце 

при охороні виробок ціликами вугілля. При охороні виробок широкими 

піддатливими опорами з розміщенням їх по всій довжині лави, маємо 
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мінімальну концентрацію напружень в масиві. В результаті ефективної 

взаємодії розшарованої  і осідаючої товщі з широкою піддатливою опорою, має 

місце плавний прогин порід покрівлі і підошви, а концентрація напружень у 

вуглепородному масиві стає мінімальною, що і сприяє поліпшенню стану 

бічних порід розроблюваного вугільного пласта. 

Таким чином, дані моделювання показують, що застосування широких 

підатливих опор для підтримання порід покрівлі вугільного пласта, який 

розробляється, знижує рівень концентрації напружень у вуглепородному 

масиві, при порівнянні з охороною виробок накатними кострами зі шпал або 

ціликами вугілля. При цьому площа фактичного торкання осідаючих порід з 

піддатливою опорою повинна бути максимальною як по лінії падіння, так і по 

лінії простягання пласта. Одночасно з цим, необхідно враховувати жорсткість 

піддатливої опори. Очевидно, що виконання цих вимог сприятиме безпечному 

веденню гірничих робіт, а, отже, підвищення безпеки праці гірників. 

 

3.4 Висновки до розділу 

 

В результаті виконаних лабораторних досліджень небезпечних проявів 

гірничого тиску, можна зробити наступні висновки. 

1. У моделях, при згинних коливаннях системи, що складається з 

піддатливої опори – пружини постійної жорсткості і консольної балки, яка 

спирається на цю опору, в результаті обрушення на балку породного блоку, 

остання переміщується і деформується. Деформації, викликані відповідними 

переміщеннями, досягають свого найбільшого значення одночасно із 

закінченням дії зовнішньої сили, яка забезпечує максимальний прогин консолі, 

а через деякий проміжок часу одне після іншого, через зсув фази в часі. 

2. При дослідженні співвідношень між дією зовнішньої сили та відгуком 

осцилятора, коли місце зіткнення падаючого породного блоку з балкою ближче 

до піддатливої опори, жорсткість якої постійна і не залежить від величини 
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зовнішнього навантаження, відгук опори в часі буде відставати від впливу на 

максимальну величину. 

3. Використання в моделях піддатливої смуги різного гранулометричного 

складу дозволило встановити, що максимальна кількість енергії, що 

витрачається для деформації балки, залежить від маси падаючого на балку 

породного блоку, параметрів породної консолі і гранулометричного складу 

піддатливої опори, на яку спирається балка, з урахуванням демпфуючих 

властивостей закладного масиву. Коефіцієнт демпфірування при цьому 

характеризує темп відносного загасання коливань в одиницю часу і залежить 

від амплітуди коливань. 

4. При збільшенні жорсткості закладного масиву в 5 раз, коли його 

порожнистість зменшується, а насипна щільність збільшується, розглянута 

система максимально поглинає енергію деформування. Жорстка основа, 

насипна маса якої збільшується, а пустотність відповідає М≤6%, погіршує 

умови роботи даної системи. В таких умовах збільшується її добротність, число 

фіксованих коливань і зменшується проміжок часу між моментом прикладання 

зовнішньої сили та досягненням максимального прогину покрівлі, а сама 

система стає більш чутливою до дії зовнішньої сили і руйнування. Чим більше 

несуча здатність охоронної споруди і його жорсткість, при інших рівних 

умовах, тим більшим руйнівним зусиллям піддаються породи покрівлі в місцях 

перенавантажень. 

Для нормального функціонування даної системи необхідно, щоб 

закладний масив складався з неоднорідних за розміром частинок розпушеної 

гірської породи або мав пустотність М=(7-20)% при зменшенні насипної 

щільності. При дотриманні цих умов забезпечується цілісність бічних порід в 

вуглепородному масиві, в якому проведені виробки, при дії на них ударних 

навантажень. 
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РОЗДІЛ 4 

ШАХТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ГІРНИЧОГО ТИСКУ У 

ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБКАХ 

 

4.1 Загальні положення 

 

При розробці крутопохилих і крутих вугільних пластів, в силу 

специфічних особливостей розробки, пов'язаних з кутами падіння, має місце 

небезпека раптових обвалень порід покрівлі і сповзань підошви. В одних 

випадках, обвалення бічних порід поширюються на привибійний простір лави, 

часто по всій її довжині і супроводжується частковим або повним завалом 

очисного вибою та підготовчих виробок. В інших випадках, ці явища 

відбуваються за лавою і призводять тільки до завалу підготовчих виробок. 

Ефективність відпрацювання вугільних пластів при збільшенні глибини 

розробки і безпеки ведення гірничих робіт, в значній мірі залежить від стану 

підготовчих виробок, а, значить, шахтні дослідження небезпечних проявів 

гірничого тиску у відкатних штреках при різних способах охорони дозволить 

вивчити геомеханічні процеси навколо підготовчих виробок і розробити 

рекомендації, спрямовані на їх підтримання у задовільному стані протягом 

всього терміну експлуатації, що уможливить підвищення безпеки праці 

гірників. 

Не відкидаючи принципову можливість поліпшення стану штреків за 

рахунок підвищення несучої здатності кріплень, все ж основним напрямком, 

який забезпечує збереження виробок у експлуатаційному стані, слід вважати 

пошук більш надійних і конструктивно простих способів охорони відкатних 

штреків. 

Вивчення процесу зсувів бічних порід на контурі підготовчої виробки, 

визначення величини зсувів, а також правильне розуміння при цьому 

геомеханічних процесів, дозволить обгрунтувати вибір раціонального способу 

охорони гірничих виробок в конкретних гірничо-геологічних умовах. Однак 
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врахувати все різноманіття чинників, що роблять вплив на стан штреків 

практично неможливо, тому пропонуються умови підтримання пластових 

підготовчих виробок оцінювати за величиною зближення порід контуру, зміни 

площі поперечного перерізу, але з урахуванням жорсткості застосовуваних 

охоронних споруд. 

У зв'язку з цим, в якості основного об'єкта досліджень прийнято 

дослідження проявів гірничого тиску в пластовій підготовчій виробці, а для 

кількісної оцінки – використання величини зміщення порід на контурі штреку в 

залежності від способу охорони і відстані від очисного вибою. 

 

4.2 Дослідження деформацій бічних порід у підготовчих виробках при 

різних способах охорони 

 

4.2.1 Методика проведення досліджень 

 

З метою вивчення періодичного характеру проявів гірничого тиску в 

пластових підготовчих виробках та визначення величини бічних зміщень порід 

на їх контурі, при різних способах охорони, були проведені експериментальні 

дослідження стійкості пластових відкатних штреків в умовах ДП 

«Торецьквугілля» на шахтах «Торецька» і «Центральна». 

При проведенні експериментальних спостережень у відкатному штреці, 

на спеціально обладнаних замірних станціях, встановлювалася величина 

зміщення контрольних точок, за проміжок часу між вимірами. Схема 

експериментальної ділянки представлена на рис.4.1. На спеціально обладнаній 

замірній станції, з допомогою рулетки ВНІМІ, визначалася величина зміщення 

бічних порід на контурі відкатного штреку, коли встановлювали величину 

зближення реперів один відносно одного, найбільш характерним для похилого і 

крутого падіння напрямами. Похибка вимірів не перевищувала ±2мм. Схема 

вимірних станцій представлена на рис.4.2. 
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а)                                                                            б)                                          

 

 

Рисунок 4.1 – Схеми експериментальних ділянок для визначення зсувів 

бічних порід на контурі відкатного штреку, пройденого по пласту l3 "Мазурка", 

при охороні (а) дерев'яними кострами або кустокострами, (б) ціликами вугілля: 

ЗС – місце розташування замірної станції;  

hц, lц – відповідно, висота і ширина цілика, (м) 

 

Дослідження проводилися і відкатному штреку, пройденому по пласту l3 

Мазурка горизонту 810м шахти «Торецька», на ділянці довжиною l=70 м, коли 

штрек охоронявся дерев'яними кострами, і на ділянці довжиною l=100 м, при 

охороні цього штреку ціликами вугілля. Площа поперечного перерізу штреку, 

на момент проведення досліджень, становила S=8.2 м2, відстань між рамами 

аркового кріплення АП-3 з дерев'яною затяжкою 0.8 м. Штрек проводився за 

допомогою буропідривних робіт (БПР). Швидкість проведення штреку 

vш=10 м/міс., швидкість очисних робіт vш=7 м/міс. Лава з потолкоуступним 

вибоєм. Спосіб управління покрівлею в лаві – утримання на кострах. Охорона 

штреку здійснювалася дерев'яними кострами, а через деякий час, у зв'язку з 

погіршенням гірничо-геологічних умов – ціликами вугілля, розмір яких h=8 м, 

lц=5 м, де h – висота цілика, м; lц - ширина цілика, м. 

Потужність вугільного пласта l3 в умовах шахти «Торецька» m=1.32 м, 

кут падіння пласта α=29°. В безпосередній покрівлі залягає глинистий сланець, 

середньої стійкості, потужністю до m=4.0 м, основна покрівля представлена 
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піщаним сланцем, потужністю до m=10 м. В безпосередній підошві вугільного 

пласта залягає глинистий сланець, середньої стійкості, потужністю до m=1.5 м, 

в основній – глинистий сланець, потужністю до m=4.1 м. Випередження 

штреку, на момент проведення натурних досліджень, становила L=100 м.  

Експерименти в умовах шахти «Центральна» були проведені і відкотному 

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

штреку кустокострами і на ділянці, довжина якого l=78 м, коли штрек 

охороняли ціликами вугілля. Площа поперечного перерізу штреку S=8.5 м2, 

відстань між рамами кріплення АП-3 з дерев'яною затяжкою 0.8 м. Штрек 

проводився за допомогою БПР. Швидкість проведення штреку vш=18 м/міс., 

швидкість очисних робіт vоч.=12 м/міс. Штрек, деякий час, охороняли 

кустокострами, а потім ціликами вугілля, розмір яких відповідав h=8 м, lц= 5 м. 

 

а)                                                                                б)                       

 

 

Рисунок 4.2 – Схеми замірних станцій для визначення зміщень бічних 

порід на контурі 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 у напрямку 

реперів 3,4 
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Потужність вугільного пласта l3 в умовах шахти «Центральна» m=1.17 м, 

кут падіння пласта α=59°. В безпосередній покрівлі залягає глинистий сланець, 

потужністю до m=4.0 м, в основній – сланець піщаний, потужністю до m=7.0 м. 

У підошві пласта залягає глинистий сланець, потужністю до m=15.0 м. 

Випередження штреку, на момент виконання експериментів, становила 

L=100 м.  

При проведенні натурних спостережень на експериментальних ділянках, 

основна увага приділялася зміщення порід на перетині підготовчих виробок 

при різних способах охорони залежно від відстані до очисного вибою, глибини 

гірничих робіт та з урахуванням гірничо-геологічних умов. За результатами 

обробки експериментальних даних, були побудовані графіки зсувів порід на 

перетині відкатного штреку пласта l3 Мазурка горизонту 810 м шахти 

«Торецька» при його охороні протягом l=70 м дерев'яними кострами (рис. 4.3 а) 

і l=100 м ціликами вугілля (рис. 4.3 б). 

 

4.2.2 Результати досліджень 

 

В результаті проведених натурних спостережень і вимірів у відкатному 

штреку пласта l3 шахти «Торецька» було встановлено, що максимальні 

величини зміщень на контурі підготовчої виробки, при її охороні дерев'яними 

кострамими, відзначені на відстані l=70 м позаду очисного вибою, в напрямках 

1-4 і 1-2. У цьому місці величина зближення реперів за вказаними напрямками 

становила, відповідно, U1-4=340 мм, U1-2=250 мм (рис.4.3 а). 

При охороні штреку ціликами вугілля, максимальні зміщення були 

зареєстровані на відстані l=100 м позаду лави, за напрямками 1-4 і 1-2. У 

кількісному вираженні величина зміщень у напрямку реперів 1-4 становила    

U1-4=440 мм, в напрямку реперів 1-2 – U1-2=300 мм (рис.4.3 б). 

 

 

 



118 
 

     а)                                                            б) 

 

Рисунок 4.3 – Графіки зміщення порід U, (мм) на перетині відкатного 

штрека пласта l3 по довжині l, (м) горизонта 810м шахти «Торецька»:  

а) при охороні дерев’яними кострами;  

б) при охрані ціликами вугілля 

 

Одночасно з реєстрацією зближення реперів на контурі підготовчої 

виробки, по мірі посування лави, реєструвалася зміна площі поперечного 

перетину штреку S, (м2). Для цього були виконані заміри ширини b, (м) і висоти 

h, (м) підтримуваної позаду лави пластової підготовчої виробки. Звідси, на 

рис.4.4 представлені графіки зміни площі поперечного перетину штреку S, (м2) 

по його довжині, при різних способах охорони, з урахуванням посування 

очисного вибою.  

З представлених залежностей видно, що при охороні штреку дерев'яними 

кострамими його перетин S (м2) змінився з S=8,2 м2 до S=6,0 м2 на відстані 

l=65 м позаду лави, тобто зменшення склало до 25%. Надалі, за вказаною 

відміткою, конвергенції бічних порід не спостерігалося (рис.4.4, залежність 1). 

При використанні для охорони штреку ціликів вугілля, перетин штреку S, 

(м2) протягом l=100м змінилвся з S=8,5м2 до S=3,6 м2 (рис.4.4, залежність 2). У 

цьому випадку зменшення склало до 60%. 
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Рисунок 4.4 – Зміна площі поперечного перерізу S, (м2) відкатного 

штреку пласта l3 по довжині l, (м) на горизонті 810м шахти «Торецька» при 

охороні: 1 - дерев'яними кострами; 2 - ціликами вугілля 

 

Дані обробки експериментальних даних, отриманих в умовах шахти 

«Центральна», коли відкатний штрек, пройдений по пласту l3 на горизонті 

1146 м охоронявся кустокострами на ділянці, довжина якої l=55 м і ціликами 

вугілля, коли l=75 м, представлені у вигляді залежностей, зображених на 

рис. 4.5. 

а)                                                                       б) 

                                                             

Рисунок 4.5 – Графіки зміщення порід U, (мм) на контурі відкотного 

штреку пласта l3 по довжині l, (м) на горизонті 1146 м шахти "Центральна":  

а) при охороні кустокострами;  

б) при охороні ціликами вугілля 
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За результатами експериментальних досліджень вимірів зближення 

реперів у виробці встановлено, що максимальні зміщення при охороні штреку 

кустокострами відзначені на відстані l=55 м позаду очисного вибою, за 

напрямами 1-4 і 1-3, коли U1-4=350 мм, U1-3=290 мм (рис. 4.5 а). 

При переході на інший спосіб охорони – цілики вугілля, зближення 

реперів за цими напрямками склали, відповідно, U1-4=440 мм, U1-3=320 мм, на 

відстані l=75 м позаду очисного вибою (рис.4.5 б). 

Аналізуючи зміну площі поперечного перетину штреку S, (м2) по всій 

довжині, по мірі посування очисного вибою, було встановлено, що при охороні 

пластової підготовчої виробки кустокострами, її перетин зменшився з S=8.5 м2 

до S=6.8 м2 на відстані l=55 м позаду очисного вибою (рис.4.6, залежність 1). 

 

Рисунок 4.6 – Графіки зміни площі поперечного перетину S, (м2) 

відкатного штреку пласта l3 по довжині l, (м) на горизонті 1146 м шахти 

«Центральна» при охороні:  

1 - кустокострами; 2 - ціликами вугілля 

 

При використанні ціликів вугілля, перетин штреку S, (м2) змінився з 

S=8.6 м2 до S=5.5 м2 протягом  l=75 м (рис.6, залежність 2). Слід зазначити, що 

зменшення площі поперечного перетину S, (м2) у першому випадку становила 

20%, у другому – близько 35%. 

В результаті виконаних досліджень встановлено, що найбільші зміщення, 

з урахуванням застосовуваних на шахтах способи охорони відкатних штреків, 
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зафіксовані по реперам, з боку порід висячого боку, тобто порід покрівлі 

вугільного пласта. Зміщення порід покрівлі, у всіх випадках, були представлені 

пошаровим вигином. Характерно, що глинистий сланець, що залягає в породах 

безпосередньої покрівлі, був розбитий серією тріщин, в результаті чого, при 

охороні виробок ціликами вугілля, мало місце висипання породи в штрек. 

Встановлено, що опускання покрівлі може припинитися на різній відстані від 

очисного вибою в бік виробленого простору. Це обумовлено типом охоронної 

споруди, коли при охороні підготовчої виробки дерев'яними конструкціями, за 

відміткою l=50 м позаду очисного забою, зміщення бічних порід практично 

загасають і стабілізуються. У разі залишення для охорони виробок ціликів 

вугілля, така закономірність не простежується. Проте, характер зміщення 

бічних порід на контурі виробки з видаленням від очисного вибою в бік 

виробленого простору, має однакову якісну картину, але відрізняється 

інтенсивністю.  

Залежно від положення очисного забою, перетин штреку зменшилося за 

рахунок дії на кріплення тиску розшарованих порід. Найбільш інтенсивно тиск 

гірських порід на кріплення штреку відбувається з боку порід безпосередньої 

покрівлі вугільного пласта в напрямку, близькому до нормалі, щодо 

нашарування. Кріплення виробки деформувалося специфічно з боку порід 

висячого боку, притаманне виробкам відкатного горизонту. З боку порід 

лежачого боку, тобто підошви вугільного пласта, що розробляється, деформації 

незначні. Однак, у разі охорони ціликами вугілля, зміщення порід підошви 

збільшилися на 25-30%, в порівнянні із застосуванням в якості охоронних 

споруд дерев'яних конструкцій. 

Звідси випливає, що при розробці вугільних пластів в умовах великих 

глибин, для забезпечення експлуатаційного стану пластових підготовчих 

виробок, коли повинна дотримуватися вимога ефективного підтримання бічних 

порід позаду очисного вибою, доцільно застосування піддатливих охоронних 

споруд, розташованих над штреком. В таких умовах забезпечується плавний 

прогин порід покрівлі вугільного пласта позаду очисного вибою. 
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Досвід роботи глибоких шахт ДП «Торецкуголь» показав, що в деяких 

випадках, де для охорони відкатного штреку викладалися дерев'яні штучні 

споруди, все ж спостерігалися часткові завали підготовчих виробок. Аналіз 

таких ситуацій дозволив встановити, що це зумовлювалося не стільки гірничо-

геологічними умовами розробки вугільного пласта, скільки прийняттям 

помилкових технічних рішень, до яких слід відносити невідповідність 

застосовуваних способів охорони і управління покрівлею конкретних умов 

відпрацювання виїмкової ділянки. 

 

4.3 Аналіз зміщень бічних порід у підготовчих виробках з урахуванням 

зміни жорсткості охоронних споруд 

 

4.3.1 Методика проведення досліджень 

 

Для забезпечення стійкості бічних порід і збереження гірничих виробок 

на практиці застосовують різні способи охорони відкатних штреків, 

ефективність яких залежить від стійкості фізико-механічної системи «вугільний 

пласт–бічні породи–охоронні споруди». У цьому випадку, при наявності 

податливих зв'язків у розглянутій фізико-механічній системи, охоронні 

споруди, призначені для підтримання бічних порід позаду очисного вибою, 

повинні володіти коефіцієнтом жорсткості – модулем пружності, рівним чином, 

як і пружини [7].  

Між тим, при розрахунках стійкості бічних порід і гірничих виробок, 

можна ввести допущення про те, що переміщення точки тіла в будь-який 

момент дії статичного навантаження такі ж, як при дії динамічного 

навантаження [149]. 

Виходячи з цього, для визначення впливу жорсткості застосовуваних 

охоронних споруд на стійкість пластових підготовчих виробок і аналізу 

геомеханічної ситуації в околиці підтримуваних штреків, використовуємо 

метод переміщень і метод сил [150, 151, 152]. Стосовно розв'язуваної задачі, 
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вважаємо, що найбільшим переміщенням в даній системі будуть зміщення 

порід покрівлі, зафіксовані в напрямку реперів 1-4. 

41U

F
С



   ,                                                (4.1) 

де: 

        41U   - зближення репера 1 в напрямку репера 4, м; 

F – одинична сила, Н; 

С – жорсткість охоронної споруди, Н/м. 

Вираз (4.1) відображає здатність охоронних споруд чинити опір 

деформації при зовнішньому впливі і залежить від статичного переміщення, в 

даному випадку, величини зміщення порід безпосередньої покрівлі по лінії, 

перпендикулярної напластування порід. 

Вважається [153], що деформація охоронних споруд складається з 

пружних і залишкових частин і, в залежності від можливої величини останньої, 

можна говорити про піддатливість або крихкість охоронної споруди. 

 

4.3.2 Результати досліджень 

 

З урахуванням отриманого виразу (4.1) і після обробки 

експериментальних даних на рис. 4.7 а,б представлені залежності, що 

відображають зміну жорсткості С, (Н/м) дерев'яних кострів (а) і ціликів вугілля 

(б), по мірі посування очисного вибою в умовах шахти «Торецька». 

Аналогічні залежності були отримані для умов шахти "Центральна", коли 

для охорони відкатного штреку використовувалися кустокостри і цілики 

вугілля. Результати досліджень представлені на рис. 4.8 а, б.  

Для піддатливих охоронних споруд характерно пластичне деформування 

з плавним збільшенням їх реакції до максимального значення. У цих випадках, 

вигнута гілка графіка, зображена на рис.4.7 а та 4.8 а, характеризує 

конвергенцію бічних порід, коли відбувається стиснення охоронних споруд за 

певний проміжок часу. Вичерпавши свою піддатливість і досягнувши певної 
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величини жорсткості, що дорівнює С=2.75 (Н/м) (рис.4.8 а) і С=2.9 (Н/м) 

(рис.4.8 б) на відстані l=50 м позаду лави, створюються умови, коли в зоні 

сталого гірничого тиску конвергенції бічних порід не спостерігається, а 

опускання порід покрівлі досягло максимальної величини (рис. 4.7а, 4.8 а). 

а)                                                                              б) 

 

Рисунок 4.7 – Графік зміни жорсткості С, (Н/м) охоронних споруд по 

довжині відкатного штреку l, (м) за лавою в умовах шахти «Торецька» при 

охороні:  

а) дерев'яні костри;  

б) цілики вугілля;  

1 – експериментальні дані, 2 – залежності після обробки 1;  (R2=0,92) 

 

а)                                                                         б) 

  

 

Рисунок 4.8 – Графіки зміни жорсткості С, (Н/м) охоронних споруд по 

довжині відкатного штреку l, (м) за лавою в умовах шахти «Центральна» при 

охороні:  

а) кустокострами;  
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б) ціликами вугілля;  

1 – експериментальні дані, 2 – залежності після обробки 1;   (R2=0,92) 

 

При визначенні величини зсувів бічних порід в пластових підготовчих 

виробках при охороні піддатливими спорудами, їх жорсткість при постійному 

навантаженні, може вважатися змінною в часі, до моменту повного стиснення 

опори. Очевидно, цим і можна пояснити поліпшення стійкості штреків при 

застосуванні для їх охорони піддатливих споруд, коли їх опір безперервно 

зростає до певної величини у міру стиснення опори, що сприяє плавному 

прогину розшарованної товщі позаду очисного вибою. 

Загальновідомо, що вугільний цілик являє собою крихке тіло і є 

класичним об'єктом лінійної механіки руйнування. Крихке руйнування завжди 

розглядають з позицій механізму накопичення пошкоджень і поширення 

тріщин [154]. 

Міцнісні і деформаційні властивості вугільного цілика визначаються 

наявністю в ньому дефектів та їх характеристиками [156]. По мірі 

навантаження цілика до моменту зсуву, накопичення навантажень в ньому 

відбувається по лінійній залежності, при відносно невеликих деформаціях 

[155]. 

В результаті виконаних експериментальних досліджень встановлено, що 

величина жорсткості вугільного цілика в умовах похилого залягання вугільних 

пластів (шахта «Торецька»), змінюється від С=5.8 (Н/м) на відстані l=10 м 

позаду очисного вибою, до С=3.0 (Н/м) – на відстані l=70 м (рис.7 б). В умовах 

крутого падіння пластів (шахта «Центральна»), зміна жорсткості цілика 

становить, відповідно, С=10 (Н/м) при l=10 м і С=2.1 (Н/м) на відстані l=70 м 

(рис. 4.8 б). У першому випадку, зменшення жорсткості становить близько 50%, 

у другому - близько 75%. При подальшому подвиганні очисного забою, в 

умовах шахти «Торецька», жорсткість цілика зменшувалася до с=2.15 Н/м, на 

відстані l=100 м (рис. 4.7 б), що призвело до зменшення досліджуваної 

величини на 65%. 
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З урахуванням цього, на рис. 4.9 представлені лінійні залежності, що 

відображають зміну жорсткості вугільного цілика П, (%) по довжині l, (м) 

відкатного штреку.  

 

Рисунок 4.9 – Графік зміни жорсткості вугільного цілика П, (%) по 

довжині відкатного штреку l, (м) з урахуванням кута падіння вугільного пласта, 

який розробляється:  

1 – шахта «Торецька»;  

2 – шахта «Центральна»;  

▪, • - експериментальні значення; (R2=0,91) 

 

Кореляція експериментальних даних представлених у вигляді 

залежностей, зображених на рис. 4.9, дозволяє визначити зміну жорсткості 

крихкої охоронної споруди по довжині відкатного штреку, з урахуванням 

діючої зовнішньої сили. У розглянутих випадках, між конвергенцією бічних 

порід і зміною жорсткості ціликів, існує лінійна залежність, характер зміни якої 

залежить від гірничо-геологічних умов розробки вугільного пласта (рис.4.9). 

У тріщинуватому масиві цілик знаходиться у граничному напружено-

деформованому стані і його несуча здатність недостатня для підтримання 

підроблених порід [157]. В таких умовах охоронні вугільні цілики схильні до 
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руйнування і висипання. Це призводить до утворення пустот над штреком, 

значного зменшення жорсткості цілика і, відповідно, втрати площі поперечного 

перетину підготовчої виробки позаду очисного вибою. 

Цей факт підтверджують дослідження стану пластового відкатного 

штреку, що охороняється ціликами вугілля в умовах шахти «Центральна», коли 

було зафіксовано різке руйнування цілика за відміткою l=50-60 м позаду лави, а 

так само зменшення на 65% площі поперечного перетину пластової підготовчої 

виробки. 

Із виконаних експериментальних досліджень можна зробити висновок, 

що вугільні цілики являють собою крихку охоронну споруду, зміна жорсткості 

якого підпорядковується лінійному закону. Із-за крихкості цілика, його робота 

не передбачає виникнення пластичних деформацій, в результаті чого опір такої 

споруди при руйнуванні від дії зовнішньої сили зменшується, що призводить до 

різкого погіршення стійкості бічних порід і втрати площі поперечного перерізу 

пластового штреку за лавою. 

З вищевикладеного випливає, що в зонах активного впливу гірничого 

тиску, між конвергенцією бічних порід і зміною жорсткості охоронних споруд, 

не існує однозначної залежності, ступінь зміни якої обумовлюється фактором 

часу величиною зовнішньої сили, типом охоронного спорудження та гірничо-

геологічними умовами розробки вугільного пласта. 

Таким чином, для забезпечення експлуатаційного стану дільничних 

підготовчих виробок, доцільно застосування для охорони пластових відкатних 

штреків піддатливих охоронних споруд. Такі охоронні споруди, при певних 

умовах, створюють достатній підпір породам покрівлі, в результаті чого на 

значній відстані позаду лави, зрушення бічних порід вимірюються досить 

малими значеннями. Піддатливі охоронні споруди, з урахуванням зміни їх 

жорсткості, сприяють плавному прогину розшарованої товщі, що не було 

відзначено при охороні виробок ціликами вугілля. 

 

4.4 Висновки до розділу 



128 
 

 

В результаті виконаних досліджень небезпечних проявів гірничого тиску 

у вуглепородному масиві, в якому пройдені виробки,   з   урахуванням    різних     

способів охорони, можна зробити наступні висновки. 

1. При вивченні стійкості дільничних підготовчих виробок в умовах 

глибоких шахт, ефективність застосовуваних способів охорони пластових 

відкатних штреків пропонується оцінювати за величиною зближення перетину 

виробки з урахуванням зміни жорсткості охоронних споруд при підтриманні 

штреку позаду лави.  

2. При визначенні величини зсувів бічних порід в пластових підготовчих 

виробках при охороні піддатливими спорудами, їх жорсткість при постійному 

навантаженні, може вважатися змінною в часі, до моменту повного стиснення 

опори. У разі застосування для охорони пластових виробок ціликів вугілля, 

зміна жорсткості останніх відбувається за лінійним законом, але з урахуванням 

кута падіння пласта, що розробляється. 

3. В умовах глибоких шахт, для безпечної відробки крутопохилих або 

крутих вугільних пластів, слід орієнтуватися на охорону пластових відкатних 

штреків піддатливими охоронними спорудами або закладку виробленого 

простору, як спосіб управління покрівлею в очисному вибої. Такий підхід 

дозволить зберегти гірничі виробки в межах виїмкового дільниці в 

експлуатаційному стані і підвищити безпеку праці гірників. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ГІРНИКІВ НА ВИЇМКОВИХ ДІЛЬНИЦЯХ ГЛИБОКИХ 

ШАХТ 

5.1 Загальні положення 

 

Загальновідомо, що незадовільний стан гірничих виробок підвищує 

рівень травматизму гірників, особливо при підтриманні відкатних штреків в 

умовах похилого і крутого залягання пластів. В силу специфічних особливостей 

розробки вугільних пластів, пов'язаних з кутами їх падіння, в таких умовах має 

місце небезпека обвалень порід покрівлі і, як наслідок цього, завалів гірничих 

виробок. В одних випадках обвалення бічних порід поширюються на 

привибійний простір лави, нерідко по всій її довжині і супроводжуються 

частковим або повним завалом очисного забою і відкатного штреку. В інших 

випадках, ці явища відбуваються за лавою і призводять тільки до завалу 

пластових підготовчих виробок. Однак у всіх розглянутих ситуаціях, має місце 

втрата регламентованого Правилами безпеки перетину штреків, що в свою 

чергу сприяє збільшенню рівня травматизму в гірничих виробках. 

Проведення польових дільничних виробок полегшує умови їх підтримки 

в порівнянні з пластовими, але при цьому конструктивно ускладнюється 

система розробки пластів і збільшується відносний обсяг проведених 

дільничних виробок. У зв'язку з тим, що роботи з підтримання та перекріплення 

штреків, як правило, виконуються вручну і, в доступній для огляду перспективі, 

не мають рішень щодо їх механізації, доцільно використовувати моделі, що 

дозволяють прогнозувати стійкість штреків, для вибору ефективного способу їх 

охорони в конкретних гірничо-геологічних умовах розробки вугільних пластів. 

 

5.2 Прогностична модель пластової підготовчої виробки з урахуванням 

зміщень порід покрівлі 
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З використанням раніше побудованих моделей [158, 159, 160], зокрема, 

імітаційної моделі для розрахунку стійкості підземної гірничої виробки, було 

встановлено, що зі збільшенням глибини її залягання до 1000-1200 м, витрати 

на підтримку стійкості будуть зростати пропорційно глибині [159]. 

Вивчення процесу і визначення величини зсувів бічних порід на контурі 

пластових підготовчих виробок, прогнозування втрат площі поперечного 

перерізу при різних способах охорони, дозволить розробити заходи, спрямовані 

на збереження гірничих виробок в експлуатаційному стані і підвищити безпеку 

праці гірників. 

У дослідженнях використовується комплексний підхід, що включає 

аналіз і узагальнення теоретичних досліджень по прогнозуванню стійкості 

підготовчих виробок і розробка прогностичної моделі пластової підготовчої 

виробки, із застосуванням інтерполяційних сплайнів, що дозволяє оцінити 

втрати площі поперечного перерізу експлуатованого відкатного штреку при 

різних способах охорони. 

У зв'язку з цим, в якості основного об'єкта досліджень прийнято 

дослідження зміни площі поперечного перерізу відкатного штреку по його 

довжині позаду лави, а для кількісної оцінки - використання величини зсувів 

порід покрівлі у виробці та зміна жорсткості охоронних споруд, в залежності 

від способу охорони і відстані від очисного забою. 

При проведенні експериментальних досліджень стійкості пластових 

підготовчих виробок при різних способах охорони, в умовах шахт 

«Центральна» і «Торецька» ДП «Торецьквугілля» при розробці пласта l3 

Мазурка, було встановлено, що основними величинами, що характеризують 

поведінку покрівлі вугільного пласту на всьому протязі експлуатованої 

підготовчої виробки, позаду очисного вибою, є: питома вага порід  , н/м3; 

глибина розробки Н, м; потужність вугільного пласта m, м; модуль пружності 

порід покрівлі Е, Н/м2; межа міцності порід покрівлі на вигин .изг , Н/м2; площа 

поперечного перерізу вироблення S, м2; швидкість подвигания очисного забою, 

v, м/с, які можна уявити залежністю 
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(5.1)  

Використовуючи теорему Букінгема [127], перераховані в (5.1) змінні, 

можна висловити через співвідношення 

])LT(,)L(,)MTL(,)MTL(,)L(,)L(,)MTL[( q1f2e21d21c

1

b

1

a221  .             (5.2) 

Після об'єднання членів з однаковими показниками, виходять безрозмірні 

комбінації 
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                                  (5.3) 

які можна показати у вигляді залежності, що дозволяє визначити 

зміщення порід покрівлі у відкатному штреку 
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                                                   (5.4) 

При всьому тому, експерименти, проведені в умовах шахт ДП 

"Торецьквугілля" дають функцію 
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                                             (5.5) 

у якій величина 0k   коефіцієнтом, залежним від прийнятого способу охорони 

експлуатованих відкаточних штреків. Слід зазначити, що у виразі (5.5) для 

різних способів охорони штреків, цей коефіцієнт приймає різні значення: коли 

0k 0,2  – це відповідає застосуванню податливих засобів охорони;            

0k 0,3-0,35 – використання ціликів вугілля.  

Для того, щоб врахувати зміщення порід покрівлі на перетині відкатного 

штреку в зоні встановленого гірничого тиску, але з урахуванням зміни 

жорсткості охоронних споруд по довжині підтримуваної виробки, необхідно 

визначити вид функціональної залежності, що виконує роль обмежуючого 

фактора на параметр протяжності штреку l, (м) позаду очисного вибою. 

Очевидно, найпростіший вид такої залежності для розглянутого ділянки, це 

штрафна функція у вигляді 

)v,S,,E,m,H,(U .изг.кр 
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,
100

l
ky п                                                              (5.6) 

де: 

 l – протяжність штрека, м; 

пk - коефіцієнт, що враховує зміну жорсткості охоронної споруди. 

Значення коефіцієнта пk  були визначені при відпрацюванні 

експериментальних даних, отриманих в умовах шахт «Центральна» і 

«Торецька» ДП «Торецьквугілля» [174] у вигляді залежностей, зображених на 

рис. 5.1 а,б.  

                                    а)  

 

 

 

 

                           б) 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Графіки зміни жорсткості охоронних споруд П, % і 

коефіцієнта по довжині відкатного штреку:  

а) при охороні дерев'яними конструкціями; 

б) ціликами вугілля: 1 – шахта «Торецька», глибина гірничих робіт 

Н=810м, кут падіння пласта α=29º, 2 – шахта Центральна, глибина гірничих 

робіт Н=1146м, кут падіння пласта α=59º 

 

Основне завдання методу штрафних функцій полягає в перетворенні 

завдання мінімізації функції .крU , з відповідними обмеженнями [161, 162, 163]. 
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У даному випадку необхідно, щоб при порушенні обмежень, встановлена 

функція (5.6) "штрафувала" функцію, тобто змінювала її значення. 

З урахуванням вищевикладеного, вираз для прогнозування зсувів порід 

покрівлі у відкатному штреку позаду очисного вибою, можна уявити як 

функціональну залежність, що має вигляд 
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                                         (5.7) 

У виразі (5.7), у разі використання для охорони штреків податливих 

споруд, зміщення порід покрівлі приймають максимальні значення при l=40м і 

далі, не збільшуються, тобто l= lmax=40м. 

Аналіз шахтних інструментальних спостережень показує [173, 174], що 

по мірі посування очисного вибою, активізуються зсуви порід на контурі 

пластової підготовчої виробки і, в кінцевому підсумку, відбувається 

деформування арочної податливою кріплення і, відповідно, зміна площі 

поперечного перерізу. Так як існує кореляція між величиною зміщення порід на 

контурі виробки й зміною площі поперечного перерізу, виникає необхідність у 

визначенні кількісної оцінки досліджуваної величини, в вигляді залежності, що 

дозволяє оцінити стійкість пластових підготовчих виробок, при різних способах 

охорони. 

Очевидно, як було встановлено раніше [159], таку залежність можна 

отримати, якщо відома форма арочної кріплення після деформації хоча б в 

декількох характерних точках. Для того, щоб оцінити втрати площі 

поперечного перерізу откаточного штреку при різних способах охорони з 

урахуванням зміни жорсткості охоронних споруд і встановити форму кріплення 

після деформації, була вдосконалена математична модель пластової підготовчої 

виробки (рис.5.2). У даній моделі для встановлення форми контуру вироблення 

після деформації, визначаються опорні точки. Такими точками є т. 1 і т. 4. 

(рис.5.2 а), що знаходяться на краях криволінійної частини арки, причому т. 4, 

що знаходиться з боку грунту пласта не буде переміщатися при деформації 

аркового кріплення, тобто вона є нерухомою. Координати т. 3 визначаються 
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перетином криволінійної частини арочної кріплення, з лінією обмежує грунт 

пласта. Ще одна опорна точка, т. 2, що характеризує конфігурацію 

деформованої арочної кріплення, знаходиться на перетині криволінійної 

частини арочної кріплення і лінії проходить через т. 5 і перпендикулярної 

лініях, що обмежують покрівлю і грунт розробляється пласта, тобто 

перпендикулярну напластування порід. Математична постановка даної задачі в 

такому вигляді, що дозволяє визначити координати точок, які є характерними 

для деформованого стану аркового кріплення (рис.5.2 б). Вихідними даними 

для вирішення такого завдання є наступні величини: ширина вироблення b, м; 

висота прямолінійної частини арки h, м; кут падіння розроблюваного 

вугільного пласта α, град; потужність пласта m, м і величина зміщення порід 

покрівлі Uкр., М. причому, останній параметр визначається за виразом (5.7). 

Розглянемо алгоритм вирішення завдання, згідно [160], але враховуючи 

зміну жорсткості охоронних споруд по довжині виробки. Вводимо декартову 

систему координат, початок якої збігається з лівим нижнім кутом арочної 

кріплення. Направимо вісь х уздовж підстави кріплення, а вісь біля уздовж 

лінії, що обмежує арочну міць зліва. Лінія, що обмежує арочну крепь зверху в 

недеформованому стані являє собою півколо (крива 1, рис. 5.2 б). Рівняння 

цього кола, центр якої знаходиться в т. 6 з координатами 
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                                              (5.8) 

Рівняння лінії, що визначає покрівлю пласта (крива 2, рис. 5.2 б) має 

вигляд 

y=tgα·x                                                               (5.9) 

Рівняння лінії, що визначає підошву пласта (крива 3, рис. 5.2 б), 

визначається як 




cos

m
-·xtg=y                                                      (5.10) 



135 
 

Рівняння лінії, (крива 4) проходить через точку 5 з координатами (b,0) і 

перпендикулярну лініях, описаних рівняннями (5.9) і (5.10) можна уявити у 

вигляді залежності 

bxctgy                                               (5.11) 

 

       а)                                                б) 

   

 

Рисунок 5.2 – Схеми моделей для прогнозування зміни площі 

поперечного перетину відкатного штреку: а) конфігурація контура виробки; б) 

математична модель: 0, 1, 2, 3, 4, 5 – опорні точки 

 

Визначимо початкові координати точки 1: x1=0; y1=h. 

Для визначення початкових координат т. 2 вирішується система рівнянь, 

що складається з залежностей (5.8) и (5.11) 
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то після перетворення виходить квадратне рівняння виду: 

      .0bhbbctg2hctg2xctg1x
222   

Рішенням цього рівняння будуть два кореня 

 
,

ctg12

Dctgh2bbctg2
x

22,1



  

де:    222 bhctg14)bctgb2ctgh2(D  .  

Виходячи з фізичного сенсу завдання, за початкові координати т. 2 вибираємо 

),x,xmin(x
21 kk2   

тоді, 

.bxctgy 22   

Початкові координати т.3 виходять з системи рівнянь (5.8) і (5.10). 
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Після перетворення отримаємо квадратне рівняння 
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где: 
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а  координатами т.3 
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Початкові координати т.4: x4=b; y4=h. 

Після деформування арочного кріплення т. 1 і т. 2 (рис.5.1 а) переходять в 

нове положення 1' і 2'. Визначаємо координати цих точок. 

- точка 1` 
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- точка  2` 
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Отже, проведені розрахунки дозволили визначити координати точок 1, 2, 

3 і 4, які є опорними для деформованого стану аркового кріплення. 

Однак, для використання чисельних методів, що дозволяють з 

необхідною точністю визначити рівняння кривої, що дозволяє встановити зміну 

поперечного перерізу откаточного штреку, цього недостатньо. Виникає 

необхідність у вирішенні завдання, коли для деякого безлічі аргументів х, у 

нашому випадку х1, х2, х3, х4 відомі значення функції f(х1), f(х2), f(х3), f(х4) і 

необхідно визначити значення функції для проміжних значень аргументів [164, 

165, 166, 167]. 

В даному випадку, необхідно побудувати функцію φ(х), досить просту 

для обчислень, яка в заданих точках х1, х2, х3, х4 буде приймати значення 

f(х1), f(х2), f(х3), f(х4), а в інших точках відрізка, що належить області 
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визначення f(х), наближено представляти функцію φ(х) з певним ступенем 

точності. Таке завдання називається завданням інтерполювання [168, 169, 170]. 

Після того, як визначені значення функції, яка описує положення 

деформованої аркового кріплення, розташованої вище лінії 1-4, для проміжних 

значень аргументів, обраних у потрібній кількості і з певним кроком, виникає 

необхідність безпосереднього визначення виду рівняння деформованої 

кріплення, за яким можна визначити площу поперечного перерізу виробки, 

розташовану вище лінії, що з'єднує точки 1-4. 

Виходячи з цього, завдання визначення площі поперечного перерізу 

верхньої частини вироблення складається з трьох етапів: 

- використання інтерполяційних формул дозволяють визначити значення 

функції в проміжних значеннях аргументів. 

- за обчисленими додатковими точками, за допомогою найкращого 

середньоквадратичного наближення, визначається вид функції, що описує 

деформовану арочну крепь до лінії 1-4. 

- використовуючи апарат інтегрального обчислення, визначити площу 

поперечного перерізу верхньої частини виробки S1. 

Представивши інтерполяційний сплайн у вигляді лінійної комбінації В-

сплайнів [171, 172], коли 

),x(i,mB         ,1N;...;1m;mi   

порядку m по розбиттю 

,x...x
...xx...xx

mN1N

011mm







 

з носіями 

 1mi;i xx  , 

для відшукання його коефіцієнтів отримаємо систему лінійних рівнянь з 

негативної стрічковою матрицею. 

Розглянутий метод полягає в заміні вихідних даних x  на близькі дані і 

(або) заміну оператора на близький оператор А, так, щоб наближене до точному 

рішенню У значення 
)x(Ay   легко вычислялось. 
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Близькість двох функцій, шуканої і використовуваної, можна визначити 

різними способами. Ці питання розглядаються в функціональному аналізі, деякі 

поняття якого використовуються при доказі збіжності наближеного оператора 

до точного вирішення даної задачі [165]. 

Вибираючи метричні простору, тобто вибираючи безлічі Х, У і 

визначаючи в них метрики, умовно вважається, в яких класах функцій можна 

вибирати початкові дані і визначати рішення. У розглянутій задачі вибір 

просторів повинен в першу чергу визначатися фізичним змістом задачі і лише в 

другу – математичними міркуваннями. 

При проведенні виконуваних розрахунків необхідна збіжність в 

середньому наближеного рішення до точного. Така середньоквадратична 

збіжність визначається у гільбертовому просторі, з урахуванням безлічі 

функцій х(t), при 0≤ t≤1, інтегровних за модулем з Р-ой ступенем, якщо норма 

визначена 
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У розглянутій задачі можна говорити про визначеність норми, оскільки 

безліч елементів х є метричним, так як можна ввести відстань )2x,1x(
 між 

будь-якою парою елементів (метрику), що задовольняє наступним аксіомам 

[165]: 

1. )x,x( 21   - дійсне невід'ємне число; 

2. 0)x,x( 21   только если ;2x1x   

3. )x,x()x,x( 2121   

4. )x,x()x,x()x,x( 322131  . 

У вихідному безлічі елементів х визначені операції додавання елементів і 

множення їх на число, коли норма визначається метрикою, а елементи належать 

лінійного нормованого простору [171]. 
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Для рішення задачі визначення зміни конфігурації деформованої аркового 

кріплення застосовується метод інтерполяції кубічними сплайнами [168], 

причому наближене рішення буде сходитися до точного. Вид інтерполяційної 

функції, за допомогою якої можливо визначити положення аркового кріплення 

в проміжних точках, буде визначатися многочленом третього ступеня 
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Коефіцієнти на кожному інтервалі визначаються з умов у вузлах. 

Очевидно, у вузлах многочлен повинен приймати табличні значення функції, 

тобто 
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Виходячи з цього, виходить число рівнянь вдвічі менше числа невідомих 

коефіцієнтів, а, отже, для того, щоб визначити координати деформованої 

аркового кріплення, необхідні додаткові умови. 

Для їх отримання обчислюється перша і друга похідні многочлена з 

виразу 
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де основною вимогою є безперервність цих похідних у всіх точках х, для яких 

визначаються значення зсувів, включаючи вузли. 

Прирівнюючи у внутрішньому вузлі х1 праві і ліві межі похідних, 

виходить 
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Відсутні дві умови виходять з припущення про нульову кривизну 

деформованої арочної кріплення на кінцях, так як додаткові відомості про 

асимптотику функцій в цих точках невідомі. 

Тоді, з урахуванням викладеного 
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Способи вирішення систем отриманих лінійних алгебраїчних рівнянь 

детально розглянуті в [172]. 

Для проведення теоретичних досліджень, вихідні дані зсувів по реперам 

використовують для матриці виду 
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коли застосувавши стандартну програму інтерполювання функції, заданої 

таблично кубічним сплайном, виходять значення функції в точках інтерполяції 

для кожної групи вихідних значень. 

Після проведення таких теоретичних досліджень є достатня кількість 

додаткових точок. При цьому, якщо потрібно визначити значення функції на 

іншому інтервалі, необхідно повторно обчислювати коефіцієнти 

інтерполяційної формули. 

В цих випадках виникає необхідність в наявності єдиної наближеної 

формули виду 
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Так як вихідні функції задані таблично, тобто значення даної функції, що 

описує конфігурацію деформованої аркового кріплення визначені тільки на 

кінцевому безлічі точок, і їх скалярний добуток визначається формулою 

     ,xxf,f i

N
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За N приймаємо повне число вузлів в таблиці, отриманої після 

інтерполювання кубічним сплайном. Умова найкращого 

середньоквадратичного наближення приймає вигляд 
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Вибираємо лінійну апроксимацію виду 
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з числом членів n≤N, в якому коефіцієнти апроксимації знаходяться з рівняння 
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Це спосіб знаходження апроксимації називається методом найменших 

квадратів, який використовується для обробки отриманих даних [168].  

Якщо позначити коефіцієнти середньоквадратичного відхилення 

отримані після використання методу найменших квадратів як аi1 
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то площу S1 можна визначити, використовуючи властивість певного інтеграла 
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На заключному етапі, необхідно визначити площу нижньої частини 

виробки. Знаючи початкове значення цієї величини і беручи до уваги 

результати експериментальних досліджень [173, 174], які показують, що 
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найбільші зближення реперів мають місце зі сторони висячого боку, тобто 

порід покрівлі, вважаємо, що деформації піддається тільки та частина 

кріплення, яка знаходиться з боку покрівлі пласта. 

Визначивши з виразу (5.7) величину зміщення порід покрівлі по довжині 

підтримуваної виробки (з урахуванням зміни жорсткості охоронних споруд), з 

допустимим ступенем похибки можна здійснити лінійну апроксимацію по двох 

точках 0 і 1`. В цьому випадку, площа нижньої частини вироблення 

визначається як різниця між початковою величиною площі S2 і деформованої 

частиною, тобто 
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Загальна площа поперечного перерізу вироблення після деформації 

визначається як 
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де: .крU  – розрахункове зміщення порід покрівлі в пластової підготовчої 

виробки. 

Алгоритм розв'язання задачі в такій постановці дозволяє встановити 

чисельні значення поперечного перерізу откаточного штреку при різних 

способах охорони по довжині, внаслідок ведення очисних робіт в умовах 

глибоких шахт.  

З використанням прогностичної моделі, що дозволяє передбачити зміну 

перерізу відкаточних штреків при різних способах охорони на їх протягом 

позаду очисного вибою, розроблено програмний продукт «Forecast», вихідними 

даними якого є гірничо-геологічні умови розробки вугільних пластів. 

Згідно з наведеними оціночними розрахунками, з використанням 

розробленого програмного продукту, вироблено порівняльне обчислення зміни 

поперечного перерізу відкатувального штреку при охороні дерев'яними 
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спорудами і ціликами вугілля. В результаті обробки вихідних даних, 

встановлений вид залежностей, що відображають зменшення площі 

поперечного перерізу відкатувального штреку при його охороні дерев'яними 

спорудами і ціликами вугілля по довжині підтримуваної вироблення (рис. 5.3 а, 

б). Результати розрахунків порівняли з експериментальними даними, 

отриманими в умовах шахт «Центральна» і «Торецька». Похибка обчислень 

склала 16-20%. 

На підставі виконаних розрахунків можна зробити висновок про те, що 

при охороні штреку дерев'яними конструкціями, за відміткою l=40м позаду 

очисного вибою, зменшення площі поперечного перерізу штреку практично не 

спостерігається (рис. 5.3). У разі залишення ціликів вугілля, така 

закономірність не простежується (рис. 5.3 б). 

                  а)                                                  б) 

 

Рисунок 5.3 – Графіки зміни площі поперечного перерізу відкатного 

штреку S, (м2) по довжині l, (м) з використанням прогностичної моделі:  

а) при охороні дерев'яними конструкціями;  

б) при охороні ціликами вугілля; 1 – α=29º; 2 – α=59º 

 

Таким чином, удосконалена прогностична модель пластової підготовчої 

виробки з використанням інтерполяційних сплайнів, дозволяє оцінити втрати 
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площі поперечного перерізу експлуатованого откаточного штреку при різних 

способах охорони, з урахуванням зміни жорсткості охоронних споруд в умовах 

глибоких шахт, що розробляють пласти похилого і крутого залягання. 

Вихідними даними для такої моделі є глибина гірничих робіт, потужність 

вугільного пласта і фізико-механічні властивості бокових порід. При цьому 

необхідно враховувати і зміна жорсткості охоронних споруд по довжині 

штреку. 

 

 5.3 Способи охорони гірничих виробок 

 

Відомий спосіб виїмки вугілля по простяганню пласта 

механізованими комплексами  і відбійними молотками, який полягає у тому, 

що при проведенні або відновленні вентиляційного штреку, по мірі просування 

очисного вибою, у виробленому просторі, під вентиляційним штреком, 

постійно зводять бутову смугу. 

Даний спосіб характеризується великим ризиком раптових обвалень 

бічних порід та завалів гірничих виробок. 

Також відомий спосіб розробки тонкого пласта вугілля щитовим 

агрегатом з твердіючою смугою, який полягає в тому, що перед початком 

очисних робіт здійснюють зведення бутової смуги під вентиляційним штреком 

над монтажною камерою, де подалі відбуватиметься затвердіння. 

Даний спосіб характеризується недостатньою ефективністю через 

великий обсяг робіт по  зведенню твердіючого закладного масиву при 

відпрацюванні виїмкової панелі. 

Вище вказаних недоліків можна уникнути, якщо у верхній частині 

монтажної ніші встановити накатні костри зі шпал, для підтримки бічних порід. 

На секції щитового агрегату прикріпити спеціальні перекриття, на які 

помістити подрібнену породу, що потім буде переміщуватися вниз, по мірі 

виїмки вугілля. 
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Цей метод дозволить підвищити стійкість бічних порід і знизити рівень 

травматизму від обвалів та обрушень. 

Відмінною  рисою  пропонованого  способу  є  те,  що  закладний  масив  

розміщується  на перекритті щитового агрегату і внаслідок виїмки вугілля та 

посадки агрегату, переміщається разом із секціями кріплення, забезпечуючи 

плавний прогин бічних порід. На рис. 5.4 зображено схему виїмки вугілля 

смугами по падінню щитовим агрегатом. 

 

Рисунок  5.4 – Схема виїмки вугілля смугами по падінню щитовим агрегатом 

 

На вентиляційному горизонті розташовано вентиляційний штрек 1. 

Паралельно штреку 1, нижче у вугільному масиві, пройдена монтажна ніша 2 у 

якій розташовано щитовий агрегат 3. 

Накатні костри зі шпал розміщують між монтажною нішею 2 і щитовим 

агрегатом 3. На секціях щитового агрегату встановлено спеціальне перекриття 

5, на якому розташована подрібнена порода 6. 

Описуваний спосіб виконується наступним чином. Після проведення 

вентиляційного штреку 1, при підготовці виїмкової панелі, на довжину панелі 
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проводять монтажну нішу 2, призначену для встановлення щитового агрегату 3. 

На секції щитового агрегату 3 кріпиться спеціальна огорожа 5, що утримує 

подрібнену породу 6. 

У верхній частині монтажної ніші 2 встановлюють накатні костри з 

дерев'яних шпал 4. Таким чином, подрібнена порода 6 знаходиться на 

спеціальному перекритті 5, між щитовим агрегатом 3 і кострами 4. По мірі 

виїмки вугілля щитовим агрегатом 3, при його посадці відбувається 

переміщення щитового агрегату 3 вниз, разом зі спеціальним перекриттям 5 і 

подрібненою породою 6. Цикл повторюється доки смуга вугілля не буде 

видобута щитовим агрегатом до відкаточного штреку. 

В основі запропонованого способу лежить пересувна огорожа 

(Авторське свідоцтво СРСР № 810972, кл. Е21С 41/04, 1979. Патент ФРН № 

1078513, кл. 5с 23/00, опублік. 1962), що застосовується при розробці 

крутопадаючих пластів. Огорожа примітна наявністю стійок, виконаних з двох 

телескопічних частин, висувна частина яких підпружинена відносно нерухомої. 

При цьому бічні стінки виконані з двох частин, між якими встановлена 

пружина, а самі частини з'єднані внакладку і мають можливість 

переміщуватися одна відносно іншої. Подібна конструкція агрегату, що містить 

окремі секції, дозволяє огорожі згинатися, лаштуючись під зміну гіпсометрії 

пласта. 

Недоліком даної огорожі є слабкий амортизуючий ефект, покликаний 

пом'якшити удар, під час переміщення огорожі та закладного масиву, в умовах 

зміни гіпсометрії пласта, що розроблюється. 

Найбільш близьким за суттю та досягнутим результатом є шахтне 

пневмобалонне кріплення (Патент СРСР 2138495 / 22-03, м. кл. 3 Е21D 23/00), 

секції якого складаються з пневмобалонів, закріплених за допомогою хомутів. 

Недоліком  даного  кріплення  є  складність  і  громіздкість  конструкції.  

Причиною  цього  є застосування парних пневмобалонів, покладених один на 

одного. 
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Поставлена задача удосконалення конструкції пересувної огорожі та 

підвищення надійності, за допомогою впровадження пневматичного 

амортизатора, вирішується прикріпленням до бічних стінок пересувного 

огорожі пневматичного балона, діаметр якого відповідає потужності вугільного 

пласта на протязі всієї довжини лави. По мірі виїмки вугілля в очисному вибої 

пневматичний балон переміщується слідом за секціями кріплення, що 

відбувається за рахунок переміщення закладного масиву, розташованого позаду 

балона і секцій пересувної огорожі, завдяки чому створюються сприятливі 

умови для бічних порід і дільничних гірничих виробок. 

На рис. 5.5 схематично зображено пересувну огорожу, вид у плані. 

 

Рисунок 5.5 – Схема пересувної огорожі 

 

До  складу  даної  пересувної  огорожі,  призначеної  для  закладного  

масиву  при  розробці крутопадаючих вугільних пластів, входить набір секцій 

1-3, з'єднаних між собою. Кожна секція являє собою каркас, розгорнутий до 

вугільного вибою 4, з встановленою всередині виїмковою машиною 5 з 

виконавчим органом 6, який в свою чергу містить перекриття 7, основу 8 та 

бічну стінку 9. Для спрощення конструкції та підвищення надійності огорожі, 

до її бічних стінок прикріплено пневматичний балон 10, а встановлення основ 8 
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суміжних секцій та кінців перекриттів 7 проведено внакладку відносно один 

одного. З'єднання вироблено за допомогою стійок 11, що складені з двох 

телескопічних частин 12 і 13 та пружини 14, жорстко прикріплених кінцями до 

основи 8, і перекриття 7 одних секцій, з можливістю переміщення в овальних 

поздовжньо-осьових отворах 15 інших секцій. Кінці перекриттів 7 та основ 8 

розташовані всередині суміжних секцій 1-3, з боку овальних отворів 15, 

виконаних з закругленими кутами, а взаємодія зі стійками 11 забезпечується 

консольно встановленим на виїмковій машині упором 16. 

Описувана огорожа працює наступним чином. 

Секції 1-3 каркасу огорожі встановлюються впритул до вугільного вибою 

4, розташовуючись уздовж нього. У нижній частині каркасу, всередині секції, 

розміщено виймальну машину 5 з виконавчим органом 6, розгорнутим 

перпендикулярно до поздовжньої осі машини. 

Виробка здійснюється переміщенням виїмкової машини 5 по пласту 

вгору, одночасно з чим виконавчим органом 6 знімається смужка вугілля. При 

цьому нижні секції, через відсутність підпору і через тиск закладного масиву з 

боку виробленого простору, щільно прилягають до грудей очисного вибою. 

По мірі просування виїмкової машини 5, секції каркасу огорожі 

переміщуються слідом, уздовж вугільного вибою 4. Це забезпечується 

почерговою взаємодією стійок 11 секцій каркасу огорожі з упором 16 на 

корпусі виїмкової машини 5. Унаслідок їхньої спільної роботи кінці 

перекриттів 7 та основ 8, що розташовані усередині суміжних секцій, мають 

можливість безперешкодно розгортатися, переміщуючи огорожу слідом за 

виїмковою машиною 5. 

Налаштування перекриттів 7 секцій пересувної огорожі по потужності 

пласта здійснюється стійками 11, виконаними у вигляді двох телескопічних 

частин 12 і 13, причому висувна частина 13 підпружинена пружиною 14, а 

наявність пневматичного балона 10 забезпечує амортизоване пересування 

огорожі при зміні гіпсометрії вугільного пласта. 
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Закладка виробленого простору здійснюється по мірі пересування 

огорожі. 

По закінченню виїмкових робіт здійснюється встановлення виконавчого органу 

6 уздовж горизонтальної осі виїмкової машини 5, за чим слідує переміщення 

самої машини у початкове положення. Цикл повторюється. 

 

5.4 Висновки до розділу 

 

На основі отриманих результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень можна зробити наступні висновки. 

1. Удосконалена прогностична модель пластової підготовчої виробки з 

використанням інтерполяційних сплайнів дозволяє оцінити втрати площі 

поперечного перерізу експлуатованого откаточного штреку при різних 

способах охорони, з урахуванням зміни жорсткості охоронних споруд в умовах 

глибоких шахт, що розробляють пласти крутопохилого і крутого залягання. 

Вихідними даними для такої моделі є глибина гірничих робіт, потужність 

вугільного пласта і фізико-механічні властивості бокових порід. При цьому 

необхідно враховувати і зміну жорсткості охоронних споруд по довжині 

штреку 

2. Розроблені способи, що забезпечують стійкість гірничих виробок, та 

обумовлюють підвищення безпеки праці гірників на виїмкових дільницях 

глибоких шахт  базуються на створенні локальних зон розвантаження навколо  

гірничих виробок. Зокрема, локальне розвантаження забезпечується за рахунок 

застосування бутових смуг для охорони гірничих виробок або повної закладки 

виробленого простору при веденні очисних робіт. Пропоновані 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 похилого і крутого залягання. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішена 

актуальна науково-технічна задача обґрунтування умов підвищення безпеки 

праці гірників на 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 

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 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 
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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. 

 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 
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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. 
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