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було враховано вібрації, що виникають під час руху автомобілів, то відмітка 40 мм не є 

остатньою відміткою для просідання, тобто при трубі d=315 мм, свердловина матиме 

d=410 мм, отже можна припустити, що мульда просідання матиме висоту від 78,75 до 

94,5 мм (25-30%) що є критичними показниками. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАВЛЕНИЯ ОТ ФРОНТА 

РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД НА КОНТУР ПОЧВЫ ВЫРАБОТКИ 

 

Метою досліджень є вивчення впливу радіуса зруйнованої зони в підошві пласта 

на передачу тиску на контур виробки. Дослідження проводилося на структурних моде-

лях. Встановлено, що при збільшенні розмірів зруйнованої зони коефіцієнт передачі 

тиску знижується по залежності близькій до ступеневої.  

The aim of the studies presented in this article is to study the influence of the radius of 

the destroyed areas in the floor layer to transfer the pressure to the contour generation. The 

study was conducted on the structural models. Found that an increase in the size of the de-

stroyed zone pressure transmission coefficient decreases similar to power dependence. 

 

Одним из наиболее распространенных проявлений горного давления в подзем-

ных выработках угольных шахт всего мира является пучение пород почвы [1-3]. Около 

70% выработок, требующих ремонта, подвержено этому явлению. Пучение наблюдает-

ся на всех этапах существования выработки и происходит с различной интенсивностью. 

Особенностью этого сложного процесса является то, что его природа зависит от горно-

геологических условий, в которых он происходит. Именно поэтому, до сих пор нет 

единой теории, описывающей и объясняющей в полной мере процесс пучения.  

В настоящее время однозначно доказано, что деформирование выработок явля-

ется следствием изменения структуры окружающего массива и развития вокруг них 

зоны разрушенных пород (ЗРП). Натурные наблюдения, проведенные на шахтах Дон-

басса, показали, что породы в пределах ЗРП представляют собой разнофракционную 

структурно неоднородную среду, размер породных отдельностей зависит от физико-

механических свойств пород, их литотипа и слоистости. В Донбассе он колеблется от 

нескольких сантиметров до метра [4]. Фото срезов пород почвы при ведении ремонта 

выработок на шахтах Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 

приведены на рис. 1. Таким образом, в первом приближении, породы внутри зоны раз-

http://kyivavtodor.kievcity.gov.ua/files/2015/4/27/2.doc
http://kyivavtodor.kievcity.gov.ua/files/2015/4/27/2.doc
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рушения могут быть представлены дискретной средой. Эффект затухания давлений в 

дискретной среде известен давно. Применительно к задачам механики грунтов и гор-

ных пород этот вопрос достаточно хорошо изложен в научной литературе [5-8].  

Однако, анализируя представления о дискретной среде и закономерностях ее 

деформирования под нагрузкой, можно сделать вывод, что авторами получены анали-

тические решения, описывающие ее поведение в основном в условиях «свободного» 

деформирования. В то время, как в нашем случае дискретная среда находится в услови-

ях ограниченных перемещений в двух взаимно перпендикулярных направлениях. По-

этому для определения закономерностей изменения давления на участке «фронт ЗРП-

породы почвы выработки» в зависимости от размера ЗРП, были проведены лаборатор-

ные исследования механизма передачи нагрузки через дискретную среду. 

   
а)       б) 

Рисунок 1 – Срезы пород почвы при ведении подрывки  

а) 3 восточный штрек пл. m3 ш. «Щегловская – Глубокая»; б) конвейерный 

штрек 7 южной лавы пл. m5
1в

 ш. «Добропольская» 

 

Для моделирования был использован стенд, представляющий собой металличе-

скую сварную раму из швеллера с размерами 70х70х6,5 см (1) с задней глухой стенкой 

и передней стенкой из оргстекла. С одной стороны модели, по контуру, установлена 

камера №1 (2), предназначенная для контроля пригрузки модели. С помощью ее ими-

тировалось давление, возникающее на фронте зоны разрушения. По контуру модели с 

противоположной стороны располагалась камера №2 (3) – предназначенная для опре-

деления давлений передаваемых через дискретную среду, и имитировавшая контур 

почвы выработки. В качестве дискретных элементов (4) использовались пластиковые 

пустотелые шары диаметром d=4 см (1 серия экспериментов) и керамзит dср=2,5 см 

(рис. 2) (2 серия экспериментов). 

 

 
а)     б)        в) 

Рисунок 2 – Общий вид модели при расстоянии между камерами №1 и №2 а) 

50 см, б) 37,5 см, в) 25 см 
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Перед экспериментом дискретные элементы укладывались в модель. После это-

го давление в камере №1 (2) пошагово повышалось, на каждом шаге производилась 

фиксация давления в камере №2 (3). После достижения предельного давления в камере 

№1, производилась пошаговая разгрузка модели, с фиксацией показаний обеих шкал. 

Было проведено несколько серий опытов, которые отличались между собой расстояни-

ем между камерами l, а также дискретным материалом. Таким образом, была получена 

картина передачи давления через дискретную среду (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Графики передачи давления через дискретную среду (пластиковые 

шары) при расстоянии между камерами:  

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

 

Характер снижения коэффициента передачи нагрузки 
п

k  через дискретный ма-

териал при увеличении расстояния между камерами l  можно увидеть по графикам на 

рисунках 4. При увеличении размера дискретной области, и соответственно расстояния 

между камерами 2 и 3 (рис. 2) коэффициент передачи давления 
п

k  снижается. При этом 

характер изменения коэффициента передачи давления для пластиковых шаров и для 

керамзита схож. Описать кривую изменения коэффициента передачи давления можно 

степенной зависимостью, но для получения точных зависимостей количество исходных 

данных недостаточно, но такая задача и не ставилась.  

 

 
а)       б) 

Рисунок 4 – Графики зависимости коэффициента передачи давления через дис-

кретный материал пk , от расстояния между камерами l 

а) пластиковые шары; б) керамзит 
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Следует отметить, что в зависимости от абсолютной величины давления коэф-

фициент передачи давления разный. Чем выше абсолютное значение, тем выше коэф-

фициент передачи давления, что объясняется уплотнением среды и перемещение ее 

более однородным массивом. Кроме того, наблюдается уменьшение влияния величины 

абсолютного давления по мере увеличения размера дискретной области, так для пла-

стиковых шаров при расстоянии 25 см разброс показаний коэффициента передачи дав-

ления составил 0,7-0,45, то есть 0,25 единиц или 43% от среднего, а при размере 50 см – 

0,38-0,32, то есть 6 единиц или 17% от среднего. Аналогичная картина и для модели с 

керамзитом, при размере дискретной области 25 см, разброс составляет 36% а при 

50 см – 2,3%. Естественно для модели с керамзитом коэффициент передачи давления 

меньше, что объясняется наличием площадных контактов, более существенным трени-

ем и различной формой элементов, хоть и одной фракции. 

Давление через дискретную область передается по зависимости близкой к сте-

пенной. Даже при значительных ее размерах коэффициент передачи давления стре-

миться не к нулю, а к некой константе (в проведенных опытах для шаров 0,3, для ке-

рамзита 0,11). Поэтому резерв повышения устойчивости почвы выработки заключается 

в управлении режимом деформирования пород разрушенной области. 

Очевидно, что в реальных условиях коэффициенты передачи давления будут 

еще меньше, так как при лабораторном моделировании даже с керамзитом дискретная 

среда идеализирована. Коэффициент трения пород, количество и ориентировка плоско-

стей контактов в каждом конкретном случае будет отличаться, и зависеть от литотипа 

пород и степени их дробления, но основные полученные зависимости сохранятся.  

Выводы. В результате моделирования установлено, что при увеличении разме-

ров разрушенной зоны коэффициент передачи давлений снижается по зависимости 

близкой к степенной. Однако даже при значительных размерах зоны давление через нее 

передается, причем стремиться не к нулю, а к некой константе, таким образом рассчи-

тывать на полное затухание давлений на контур почвы выработки с учетом роста дав-

ления на единицу контурной длины не следует. Поэтому резерв повышения устойчиво-

сти почвы выработки заключается в управлении режимом деформирования пород раз-

рушенной области. 
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МОЖЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ЗБИТКОВИХ ШАХТ ДОНБАСУ 

 

Розробка економічної моделі аналізу стану шахт Донбасу з погляду інвестуван-

ня і з урахуванням рівня надійності. Використання системи моделювання збалансова-

них цін для удосконалення політики підтримки потужності збиткових шахт. 

Development of economic model to analyze the condition of the mines of Donbass 

from the point of view of investments and with the level of reliability. Using the modeling sys-

tem of balanced prices to improve policy support capacity unprofitable mines. 

 

Метою роботи є пошук можливостей додаткового інвестування збиткових шахт 

на контрольованих територіях Донбасу та диверсифікації виробництва з метою підви-

щення економічного потенціалу конкретного вуглепромислового регіону. 

У зв’язку з прагненням до беззбитковості доцільно навести дані щодо рівня ви-

робничих втрат по підприємствах галузі. Середня собівартість вугілля на державних 

шахтах України у 2014 році склала 1513,3 грн/т, що майже в 2 рази вище встановленої 

державою вартості продажу на рівні 850 грн./т. Найбільш низька собівартість 1 т вугіл-

ля була на ДП ВК «Краснолиманська» – 708,7 грн, найбільш висока на ДП «Первомай-

ськвугілля» (Луганська область) – 4359,4 грн. У цілому по Україні середня собівартість 

однієї тонни видобутого вугілля у 2014 році оцінювалася у 1219,5 грн, тобто приватні 

шахти – більш ефективні. Через військовий конфлікт на сході України були зруйновані 

деякі виробничі активи, істотно пошкоджена інфраструктура. Частина шахт була зупи-

нена через питання безпеки, ще частина припинила діяльність через припинення енер-

гопостачання, що призвело до загрози затоплення підземними водами. Державні вугі-

льні шахти залишаються занадто неефективними і сильно залежать від бюджетних суб-

сидій. 

Обґрунтування доцільності закриття шахти - одне із важливих завдань збере-

ження економічного потенціалу конкретного регіону. Поряд з суттєвим структурним 

економічним ефектом, закриття шахт супроводжується вкрай несприятливими соціаль-

ними наслідками – втратою робочих місць. З іншого боку, необхідною складовою час-

тиною комплексу заходів з диверсифікації виробництва є працевлаштування працівни-

ків на спеціально організовані для цього нові робочі місця. Велику їх частину дово-

диться створювати для випуску продукції, яка раніше була непрофільною для вугільно-

го підприємства. У свою чергу, така диверсифікація виробництва сама по собі може 

бути високорентабельною і приносити додатковий економічний ефект. 

Незважаючи на антикризові заходи протягом багатьох років і значну підтримку 

галузі з боку держави, динаміка основних показників стану державного сектора вугіль-

ної промисловості продовжує погіршуватися. Повна відсутність робіт з реконструкції 

та модернізації державних шахт призвела до незадовільної структури шахтного фонду. 
Особливо загрозлива ситуація склалася в галузі після початку військових дій на сході 

держави, внаслідок чого було порушене залізничне сполучення, поставка матеріалів і 

обладнання на шахти, значно погіршились розрахунки за спожиту електроенергію і 

відвантажену вугільну продукцію. Враховуючи складну ситуацію в економіці України, 
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