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УДК 552.311:551.24.03. 

В.І. Альохін 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, Україна 

ГРАНІТОЇДИ КАР’ЄРА «ОКТЯБРЬСКИЙ» ТА ЇХ ДЕФОРМАЦІЇ 
(м. Кривий Ріг)  

Досліджені розривні тектонічні деформації докембрійських гранітоїдів в межах  
старого гранітного кар’єру «Октябрьский». В стінках кар’єру спостерігаються 
плагіограніти та мігматити саксаганського комплексу пізньоархейського віку. В 
гранітоїдах і дайках діабазу  досліджені крихкі деформаційні структури. За даними 
вимірів елементів залягання дзеркал ковзання та борозн на їх площинах  проведена 
реконструкція полів палеонапружень.  

Ключові слова: граніт, дайка, діабаз, дзеркала ковзання, поля напружень 

Вивчення деформацій докембрійських утворень Криворізької 

структури та її рами є актуальною задачею. Такі деформації ускладнюють 

будову залізорудних родовищ та  супроводжуються змінами складу і якості 

залізних руд Криворізького басейну. Тектонофізичні дослідження 

Криворізької структури і  Інгулецького блоку Українського щиту, до якого 

входить ця структура, в останні  роки проводилися Гінтовим О.Б. та його 

співавторами [1, 2].  В цих дослідженнях вивчалися деформаційні структури 

докембрійського віку з  використанням методики структурно-

парагенетичного аналізу.  В регіональному плані встановлені етапи 

формування розломних зон, їх кінематика та узагальнені дані  щодо 

елементів залягання осей різновікових полів палеонапружень. 

Нами проведені тектонофізичні та структурно-геологічні дослідження 

розривних дислокацій локального рівня (тектонічних тріщин, розривів, даєк 

діабазів, жил пегматиту і кварцу)   в східному борту Криворізької структури 

в межах старого кар’єру.  Розривними дислокаціями в кар’єрі порушені 

граніти та мігматити. 

Геологічна будова району досліджень показана на рисунку 1. Ділянка 

досліджень розташована в межах поширення гранітів та мігматитів 

саксаганського комплексу пізнього архею в 1,5 км на схід від східної межі 
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Криворізької структури протерозойського віку. В районі поширення 

протерозойських порід Криворізької серії добре простежуються  розломи 

північно-східного простягання  системи Криворізько-Кременчугський 

глибинного розлому.  

При проведені тектонофізичних досліджень використовувався 

кінематичний  метод. Метод  базується на принципах, розроблених   

Гущенко О.І. [3]  і Angelier J [4].  

 

 
1 – гранітоїди саксаганського комплексу пізнього архею; 2 – гранітоїди інгулецького 
комплексу пізнього архею; 3 – відкладення криворізької серії раннього протерозою;   
4 – Криворізько-Кременчугський глибинний розлом; 5 – розривні порушення: а 
встановлені, б – ймовірні; 6 – дайки діабазу; 7 – пункт тектонофізичних досліджень в 
гранітному кар’єрі «Октябрьский» 

Рис. 1.  Геологічна схема району досліджень  
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Методика польових тектонофізичних робіт  включала: виміри 

елементів залягання тектонічних тріщин і розривних порушень; 

встановлення їх кінематичного типу за особливостями переміщень їх крил 

та зміщень реперних геологічних структур; виміри елементів залягання 

борозн та штрихів на дзеркалах ковзання з визначенням напрямку 

переміщення крил розривів; встановлення  відносного віку переміщень за 

різними борознами та штрихами на одному дзеркалі.  

Особлива увага приділялася встановленню напрямків переміщень 

крил розривів за борознами та штрихами. При цьому використовувалися 

такі ознаки переміщень, як гладкість, напрям виклинцьовування  борозн, 

трикутники викришування. Найбільш достовірними   приймалися такі 

ознаки, які спостерігалися на жильному заповненні розривних структур. 

Обробка польових даних з реконструкцією полів напружень 

виконувалася комп’ютерною програмою «Tenzor» ( розробники D. Devlaux 

та B. Sperner) [5].  Програма дозволяє  у разі неоднорідної вибірки даних, які 

формувалися в полях різного типу і віку,  виділити однорідні групи даних, 

для кожної групи встановити тип поля палеонапружень та положення у 

просторі  головних нормальних осей кожного поля. 

Геолого-структурні дослідження проводилися за класичною 

методикою – визначалися форми прояву тектонічних дислокацій, 

вимірялися  напрями простягання та падіння розривів,  жил, даєк,  вивчався 

склад вміщуючих порід та жильних тіл і даєк. Виконувався статистичний 

аналіз розповсюдження дислокацій з побудовою троянд-діаграм 

простягання.   

Всього було вивчено дві ділянки в північній  частині кар’єру. В першій 

спостерігалися тектонічні  тріщини і розривні порушення  та дзеркала 

ковзання в них. На другій ділянці була вивчена дайка діабазу та  гранітоїди, 

які вона прориває.  Ця остання ділянка відрізняється багатьма 

дислокаціями – тектонічні тріщини з дзеркалами ковзання, розривні 
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порушення з дробленням порід та глинкою тертя,  пегматитові  та кварцові 

жили. Всього на другій  ділянці було три пункти спостережень.  Перший 

пункт був розташований в 15 м в північно-східному  напрямі від дайки 

діабазу, другий пункт включав саму  дайку діабазу, третій пункт 

розташований за дайкою діабазу в південно-західному напрямі.  На пунктах 

були зроблені виміри структурних елементів згідно тектонофізичної 

методики  кінематичного аналізу. Дані вимірів розбиті на кілька груп за 

просторовим розміщенням та типом породи (граніт, діабаз). Для кожної 

групи проведена реконструкція полів палеонапружень.  

Результати реконструкції показали що в гранітах встановлюється 

чотири  типи поля палеонапружень – скидово-зсувне, два поля зсувного 

типу з різною орієнтацією осей стиснення та скидове поле.  

Для  дислокацій в дайці діабазу, яка орієнтована в північно-західному 

напрямі,  встановлено два типи поля палеонапружень – зсувне та скидове. 

Остання поле має напрям вісі розтягання в хрест дайки діабазу. Скидове 

поле з такою же орієнтацією осі розтягнення фіксується в третьому пункті 

спостереження в гранітах за дайкою. Все це вказує на те, що дайка діабазу 

формувалася  саме в цьому полі. Зсувні поля і в гранітах, і в діабазовій дайці 

молодші за віком від скидового поля, що визначається за більшою кількістю 

дзеркал ковзання зсувного типу та накладанням зсувних борозн та штрихів 

на більш старіші скидові.   

Аналіз співвідношення осей стиснення зсувних полів палеонапружень 

з орієнтацією розломних зон системи Криворізько-Кременчугський 

глибинного розлому в протерозойських покладах Криворізької серії 

показав, що вздовж цієї системи були проявлені як ліві так і праві зсуви, вік 

яких пізніший за палеопротерозойський. 

В якості висновків треба відзначити, що виявлені скидові поля мають 

найдавніший вік та саме вони сприяли формуванню дайок діабазів в 

гранітоїдах саксаганського комплексу. Дайки діабазів в гранітоїдах цього 
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комплексу мають інші простягання, ніж дайки діабазів в протерозойських 

утвореннях  Криворізької серії.  

Розломні зони системи Криворізько-Кременчугський глибинного 

розлому в протерозойських покладах мали як мінімум два етапи тектонічної 

активізації зсувного типу.  

Всі встановлені багатоетапні деформації змінювали склад як 

протерозойських порід,  так і залізорудних покладів в них. Характер цих 

змін та їх співвідношення з деформаціями в залізорудних покладах є 

подальшою задачею тектонофізичних досліджень в регіоні.  
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ З “ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ” У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

Запропонована нова методика навчання дисциплін професійної підготовки 
майбутніх фахівців з цивільної безпеки, яка припускає вирішити проблему ізольованого 
вивчення окремих навчальних дисциплін шляхом проектування інтегрованого змісту 
навчання в дисциплінарно-модульній системі навчання. 

Ключові слова: цивільна безпека, навчальні дисципліни, методика навчання, 
навчальні знання, система навчання, інтегративно-модульний підхід, професійна 
компетентність. 

У ДонНТУ з нинішнього (2019-го) року передбачається набір та 

навчання на бюджетній основі бакалаврів за спеціальністю 263 “Цивільна 

безпека”. Затверджена освітньо-професійна програма має мету: підготовка 

висококваліфікованих фахівців до практичної та управлінської 

діяльності у сфері цивільного захисту, виробничої та техногенної 

безпеки. Вказана програма має академічну та прикладну орієнтацію, 

тобто включає цикли загальної та професійної підготовки. Програма 

передбачає комплексний підхід до вирішення сучасних проблем 

цивільної безпеки на локальному, регіональному та національному 

рівнях. 

Підготовка майбутніх фахівців у галузі цивільної безпеки має ряд 

проблем, серед яких належить виділити організаційну, змістову, науково-

методичну та ін., вирішення яких дозволить підготовити кваліфікованих 

фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності. Зокрема, 

змістова (освітня) підготовка ґрунтується на циклах дисциплін загальної та 

професійної підготовки, а освітньо-професійна програма бакалавра 

передбачає динамічне та інтерактивне навчання.  

Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, 

які тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє 
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студентам набути спектр необхідних умінь і навичок у галузі цивільного 

захисту, а також компетентностей, які відповідають чинним стандартам 

вищої освіти. У свою чергу, науково-методичне забезпечення за 

структурою, складом та призначенням передбачає практичну реалізацію 

основних закономірностей і принципів навчання, сприяє інтенсифікації 

підготовки майбутніх фахівців із безпеки людини. Великі надії 

покладаються на впровадження інноваційних інформаційно-

комунікаційних технологій у підготовці фахівців у галузі безпеки людини 

до управлінської діяльності. 

Підґрунтям змісту навчальних дисциплін професійної підготовки, 

яких більше 40, є власне три базові дисципліни, які вивчаються в широкому, 

розгалуженому масштабі. Це традиційні “Безпека життєдіяльності” (БЖД), 

“Основи охорони праці” (ООП) та  “Охорона праці в галузі” (ОПГ).  

Інваріантною основою вказаних дисциплін є система “людина – 

середовище”, де під середовищем розуміють як природне середовище 

(біосфера), так і штучне середовище (техносфера, соціальна сфера, 

промислове виробництво). У вказаній системі досліджуються засоби і 

заходи щодо створення та підтримання здорових і безпечних умов життя та 

діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і 

в умовах надзвичайних ситуацій [3]. Проте зміст кожної із дисциплін (БЖД, 

ООП, ОПГ) висвітлює різні аспекти функціонування системи “людина – 

середовище”, що суперечить методологічному принципу універсального 

взаємозв’язку явищ і процесів. Ця суперечність визначила проблему 

дослідження – розробка, теоретичне обґрунтування й експериментальна 

перевірка методики навчання дисциплін професійної підготовки майбутніх 

фахівців з цивільної безпеки. 

Як відомо, методика навчальної дисципліни (часткова дидактика) 

– це “… одна із педагогічних наук ” [1, с. 5], яка проводить теоретичні та

прикладні дослідження на матеріалі певної навчальної дисципліни.
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Прикладні дослідження є розвитком і конкретизацією теоретичних 

(пошукових) досліджень, які мають безпосередній вихід на застосування. 

Прикладом можуть бути дослідження з визначення мотивів, цілей, 

змісту, засобів, методів, технологій та форм організації навчання. Такі 

складові, як методика дослідження, методика навчальної дисципліни, 

методика навчання, загальна методика комплексу взаємопов’язаних 

дисциплін, методика підготовки викладачів тощо утворюють методичну 

систему. Зокрема, методика навчання – це конкретне втілення сукупності 

методів практичного досягнення цілей заняття на основі змісту певної 

навчальної дисципліни (інтегрованого курсу) та створених способів 

організації спільної діяльності студентів і викладача або взаємодії 

студента та навчальної програми комп’ютера. 

Навчання у вищому навчальному закладі є процесом взаємопов’язаної 

діяльності викладача (викладання) і діяльності студента (учіння). Сучасна 

інформатизація освіти, адаптація вищої освіти України до вимог 

Болонського процесу, зміщення акценту від інформаційно-когнітивної до 

особистісно-діяльнісної парадигми освіти істотно підвищила роль учіння, 

тобто самостійної, індивідуалізованої праці студента. Як відзначає І.А. 

Зязюн, учіння зумовлюється активністю і самостійністю, суттєво залежить 

від мотиваційних, інтелектуальних і творчих чинників “…і може  

розглядатися як об’єктивний процес, з властивими йому законами, власною 

діалектикою і логікою ” [2, с. 47].  

Наведене вище припускає стверджувати, що нині правильно 

використовувати термін не “методика викладання ”, а “методика 

навчання”. Останнє словосполучення означає поняття про сукупність 

способів, прийомів, правил, методів і технологій викладання та учіння.  

Зміст навчання є “... головним, системоутворюючим елементом… Він 

визначає методи, засоби, мотиви, механізм засвоєння знань і т. ін.” [6, c. 

124]. Нами показано [5], що зміст навчання – це результат гомоморфного 
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відображення, відбору та методичної обробки системи наукових знань, 

необхідних для забезпечення ієрархії цілей вищої освіти. Ядром цього змісту 

є навчальні знання, організація яких є системно-дисциплінарна, що 

притаманно змісту та логіці традиційних навчальних дисциплін і відповідає 

дисциплінарній системі навчання (ДСН). 

Гомоморфність змісту навчальної дисципліни відповідному змісту 

наукової дисципліни або галузі науково-практичної чи виробничої 

діяльності, аспектно-аналітичний опис основних положень тієї чи іншої 

наукової, технічної, виробничої чи гуманітарної галузі знань або досвіду 

професійної діяльності − це ознаки, які незаперечно показують ефективність 

ДСН при підготовці студентів з гуманітарних, математичних, природничо-

математичних (фундаментальних) і загальнотехнічних навчальних 

дисциплін (наприклад, з електротехніки, з електроніки тощо), у яких 

теоретичні знання і досвід способів діяльності приведені в систему.  

Проте ДСН має ряд недоліків, серед яких належить виділити:  

• термінологічне та понятійне перенасичення кожної навчальної

дисципліни; 

• ізольованість дисциплінарних навчальних знань, їх надмірність і

неузгодженість їх обсягу з рівнем складності; 

• дублювання навчальної інформації спорідненими навчальними

дисциплінами; 

• автономність змісту кожної навчальної дисципліни перешкоджає

формування у свідомості студента цілісної, багатоаспектної картини 

реального об’єкта, виробничих, технологічних або трудових процесів як 

єдиного цілого; 

• спроби (у першому наближенні) розв’язати проблему

розрізненості навчальних знань шляхом конструювання 

міждисциплінарних зв’язків далеко не завжди дозволяє систематизувати 

персональні знання студентів; 
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• багатодисциплінарність не сприяє ефективному досягненню цілей 

вищої освіти.  

Розв’язати проблему ізольованого вивчення окремих навчальних 

дисциплін (зокрема, БЖД, ООП і ОПГ, а також інших професійно-

спрямованих дисциплін), об’єднання розрізнених знань про об’єкти 

предметної галузі “людина – середовище” можливо шляхом інтегративно-

модульного підходу, який не може обмежуватися рівнем 

міждисциплінарних зв’язків, а вимагає використання більш високих рівнів і 

відповідних типів інтеграції знань (об’єктна, проблемна, операційна та ін.), 

форм інтеграції знань  (крупноблочна або модульна, синтетична, інтегровані 

курси та ін.) і моделей інтеграції знань (вербально-формалізована, 

інтегративно-логічна, графово-семантична, формалізовано-продукційна, 

мережева тощо).  

Нами запропонована методика проектування інтегрованого змісту 

навчання в дисциплінарно-модульній системі навчання (ДМСН), до якої 

відноситься кредитно-трансферна (кредитно-модульна) організація 

навчального процесу, що нині діє у вищій школі. Вказаній системі 

притаманна модульно-інтегрована організація навчальних знань, яка 

одержується шляхом інтеграції та модуляризації змісту навчання [5]. 

Розглянутий тип організації навчальних знань є основою проектування 

змісту інтегрованого курсу (ІК), тобто системи узагальнених, зінтегрованих 

навчальних знань й алгоритмів діяльності студентів, яка відображає цілі 

освітньої та професійної підготовки фахівця визначеної галузі знань за 

певною спеціальністю і визначеним освітньо-кваліфікаційним рівнем.  

Об’єктом БЖД, як навчальної дисципліни, є безпека особи як явище, 

а також суспільні відносини, що виникають у процесі гарантування безпеки. 

При переході до ООП акцентується увага на такому виді суспільних 

відносин, як виробничі відносини та конкретизуються  правові, економічні, 

політичні, моральні, духовні та психологічні відносини.  

14



VІI Міжнародна науково-практична конференція ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві» 23-25 квітня 2019р

 

У змісті ОПГ вказані відносини підлягають ампліфікації (лат. 

amplificatio – розширення, більш детальний і конкретний виклад) у межах 

певної галузі виробництва чи сфери послуг.  

Якщо в БЖД розглядається динамічна система “людина – життєве 

середовище (природне, побутове)”, то в ООП і в ОПГ – “людина – виробниче 

середовище” (точніше: “людина – техніка – середовище”), тобто це сфера 

дослідження ергономіки.  

Разом з тим інваріантною характеристикою є предмет вказаних 

навчальних дисциплін – моделі безпеки, які розглядаються як в природному 

так і в штучному (техніко-організаційному, виробничому) середовищі. 

Вказані моделі розробляються на основі аналізу шкідливих і небезпечних 

факторів і чинників природної, техногенної та соціальної сфер [4].  

Таким чином, робочі програми навчальних дисциплін професійної 

підготовки треба розробляти в одному стратегічному ключі, а саме в аспекті 

інтеграції навчальних знань й алгоритмів діяльності студентів, ґрунтуючись 

на виробничих функціях, типових завданнях діяльності та вміннях, якими 

повинні володіти випускники вузу визначеного напряму підготовки та 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зафіксованих у відповідній 

освітньо-кваліфікаційній характеристиці, а також на цілях і завданнях 

вивчення, поданих у “Загальних положеннях” типових програм 

нормативних навчальних дисциплін (БЖД, ООП, ОПГ). 

Зміст отриманих робочих програм професійної підготовки буде 

відповідати поліаспектному і полісистемному принципах вивчення або 

дослідження об’єктів предметної галузі, що дозволить перейти від 

моноаспектних знань (наприклад, фізика) і моносистемних знань 

(наприклад, електротехніка), до поліаспектних знань (наприклад, 

психологія безпеки праці, електробезпека на виробництві) і до 

полісистемних знань (наприклад, ергономіка, техногенна безпека об’єктів і 

технологій, державне управління охороною праці). 
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Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що при 

розробці методики навчання циклу дисциплін професійної підготовки 

необхідно застосовувати сучасний методичний інструментарій 

дослідження, який дозволяє отримати адекватні моделі змісту та процесів 

навчання (методів і технологій навчання), які спроможні здійснити 

підготовку висококваліфікованих фахівців до практичної та 

управлінської діяльності у сфері цивільного захисту, виробничої та 

техногенної безпеки, і які будуть здатні розв’язувати спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у галузі цивільного захисту щодо 

запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, 

профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ РОДОВИЩ КАРБОНАТНОЇ 
СИРОВИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

КАРТУВАННЯ 

Наведені результати аналізу технологій видобутку карбонатної сировини. 
Доведено, що оптимальною є технології відпрацювання родовищ вапняків і доломітів за 
певними промисловими сортами. Застосування принципів геолого-технологічного 
картування дозволяє отримати закономірності просторового розподілу сортів в межах 
непорушених стратиграфічних горизонтів карбонатних порід. Оптимальне 
відпрацювання родовищ карбонатної сировини можливе за побудованими сортовими 
планами.    

Ключові слова: родовища карбонатної сировини, тектонічне порушення, 
карстові порожнини, корисні компоненти, шкідливі домішки, просторово-статистичний 
аналіз, геолого-технологічне картування, сортові плани. 

Карбонатна сировина, що включає вапняк, доломіт, мергель, 

використовують в сільському господарстві і в багатьох галузях 

промисловості. Найбільш широко воно застосовується металургійною 

галуззю в якості флюсу. Залежно від хімічного складу і змісту лімітуючих 

компонентів на родовищах карбонатної сировини виділяються: 

феросплавні, конверторні, доменні сорти карбонатних порід. Вимогами 

промисловості регламентуються нижні межі змістів цінних компонентів - 

оксидів кальцію і магнію (СаО + MgО), і верхні межі вмісту шкідливих 

домішок - нерозчинного залишку (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3), сірки і фосфору. 

Збагачення карбонатної сировини практично не проводиться при 

пошаровому відпрацюванні непорушених пластів вапняків і доломіту. 

Тектонічна порушеність родовищ карбонатної сировини призводить до 

значного поширення процесів вилуговування, які супроводжуються 

значним підвищенням піщано-глинистого матеріалу [Рєпіна]. 

Відпрацювання такої сировини вимагає організації процесу промивання 

вапнякового щебеню, що є дорогим і енергоємним процесом, який погіршує 

властивості міцності вапняку [Дрешпак]. Тому, оптимальне відпрацювання 
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родовищ карбонатної сировини повинне виконуватися за сортами, яке 

призначене певним споживачам. 

Просторові закономірності розподілу сортів сировини 

встановлюються відповідно до принципів геолого-технологічного 

картування [Пирогов, Волкова]. Вони полягають у наступному: 

• виділяти природні типи і сорти руд у межах певних родовищ;

• визначати відмінності речового складу виділених природних типів;

• виявляти зв'язок між показниками речового складу та показників

збагачуваності сировини;

• обирати методи геолого-технологічного моделювання родовища;

• відображати просторову мінливість сортів.

Статистична обробка даних хімічного аналізу проб з різних родовищ

карбонатної сировини Донецької області показала, що при осередненні 

значень показників на всю потужність продуктивної товщі, відбувається 

значне зниження якості, у порівнянні з пошаровими значеннями: корисні 

компоненти (CaO і MgO) зменшуються; шкідливі (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, 

S. P) - збільшуються.

За допомогою просторового аналізу розподілу змістів корисних і 

шкідливих компонентів карбонатної сировини встановлено, що 

максимальна мінливість якісних показників на всіх родовищах 

спостерігається поблизу тектонічних порушень. Тут широко поширені 

процеси вторинних змін карбонатних порід, які супроводжуються 

підвищенням нерозчинного осаду, що корелює з вмістом шкідливих 

домішок сірки, оксидів кремнію, заліза, глинозему [Репина]. Вплив 

структурно-тектонічного фактора на інтенсивність розвитку вторинних 

процесів позначається на зміні гідрогеологічних умов, ступеня відслонення 

первинних порід, утворенні карстових воронок і порожнин. Відбуваються 

значні втрати обсягів сировини, оскільки закарстованість породи 

прибирають у відвал. На виробництві вони враховуються введенням 
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коефіцієнта закарстованості, що розраховується на кожному горизонті за 

формулою (1): 

К= 100×∑
L

l

, 

де К – коефіцієнт закарстованості, %; ∑ l – сумарна протяжність інтервалів 
некондиційної сировини за свердловинами; L – загальна протяжність 
свердловин, що приймають участь у підрахунку запасів. 

Просторово-статистичний аналіз вивчення якості по горизонтах 

показав, що закономірності розподілу сортів в карбонатної товщі і характер 

вторинних змін зберігається у межах непорушених стратиграфічних 

горизонтів. Поява тектонічних порушень, які прогнозують за даними 

геологорозвідувальних робіт, переводить якість карбонатної сировини в 

некондиційне. Обсяги порід, що підлягають видаленню в відвал, приблизно 

оцінюються зоною впливу тектонічного порушення. 

Таким чином, відпрацювання родовищ карбонатної сировини слід 

проводити пошарово, з урахуванням обстановки осадконакопичення 

кожного стратиграфічного горизонту і зоною впливу епігенетичних 

факторів на зниження якості пластів продуктивної товщі. З урахуванням 

просторових закономірностей, встановлених на кожному стратиграфічному 

горизонті, з'являється можливість відпрацювання карбонатної сировини за 

сортами. 
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(на прикладі ДП «Шахта ім. М.С. Сургая») 

Наведений аналіз досвіду обробки рядового вугілля на поверхневих комплексах 
шахт. Запропоновані технічні рішення по створенню збагачувального комплексу 
переробки вугілля ДП "Шахта ім. М.С. Сургая», яке дозволить знизити зольність 
відвантаженого товарного вугілля. 

Ключові слова: вугілля, породні домішки, збагачувальний комплекс, зольність. 

Ріст обсягу збагачуваного вугілля обумовлюється вимогами 

підвищення їхньої якості, яка визначає ефективність використання вугілля. 

Збагачення вугілля спрямовано на комплексне використання його 

органічної та мінеральної складової. Це потребує необхідність подальшого 

удосконалення техніки і технології збагачення вугілля.  

У сучасних умовах видобування, які характеризуються підвищеним 

вмістом породних домішок у вугіллі, особливо у крупних класах, 

поширення набули схеми із застосуванням ефективних процесів збагачення: 

важкосередовищної сепарації, відсадки, флотації, гвинтової сепарації. 

Збагачення вугілля крупністю більше 0,5 мм здійснюється гравітаційними 

процесами, а крупністю менше 0,5 мм – флотацією. Але технологічні схеми 

вуглезбагачувальних фабрик значно відрізняються, що у першу чергу 

обумовлюється характеристикою збагачуваного вугілля і вимогами до 

якості і асортименту товарних продуктів збагачення. 

Сучасні умови видобутку малопотужних вугільних пластів у Донбасі 

характеризуються підвищеним вмістом породних домішок у видобутому 

вугіллі, особливо в крупних класах. Тому основною метою збагачення 

вугілля є видалення породи, яка потрапила при видобутку з покрівлі та 

підошви пласта, або з породних прошарків малопотужних вугільних 

пластів. Крім того, збільшення вмісту дрібних і тонких класів в рядовому 
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вугіллі спричиняє  значне утворення шламових продуктів, у тому числі 

крупнозернистих шламів крупністю 0,5 – 3 мм. Це обумовило необхідність 

знешламлення вугілля перед гравітаційними процессами збагачення і 

класифікації шламів перед флотацією. Зміна якості рядового вугілля, 

необхідність скорочення його втрат з відходами, підвищення вимог до 

асортименту і якості товарних продуктів збагачення, жорсткі умови 

охорони навколишнього середовища, збільшення потужності фабрик і 

прагнення до однопоточності визначили напрямки розвитку технологічних 

схем, аппаратурного оснащення вуглезбагачувальних фабрик, застосування 

збагачувального обладнання високої продуктивності [1]. 

Для більшості шахт, що працюють на енергетику, зниження зольності 

видобутого вугілля на збагачувальних фабриках, розташованих від шахт на 

відстані більше 50 км, економічно невигідно через підвищення 

транспортних витрат [2]. У цих випадках будівництво збагачувальних 

установок безпосередньо  на видобувних підприємствах не викликає 

сумнівів. 

Технологічна схема збагачувальної установки для зниження зольності 

вугілля, що видобувається, мають відповідати таким вимогам: 

- малопоточність;

- малоопераційність;

- малоенергоємність;

- максимальне зниження зольності товарного вугілля;

- максимальна зольність відходів при оптимальному виході товарного

продукту. 

Тому, в даній роботі пропонуємо технологію зниження зольності 

енергетичного вугілля за рахунок розробки збагачувального комплексу по 

переробці вугілля, що видобувається на ДП «Шахта ім.М.С.Сургая». 

Сутність запропонованої технології полягає у виділенні і збагаченні 

крупного машинного класу (+25 мм або +13 мм), приєднання отриманого 
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великого концентрату і шламу до відсіяного в сухому вигляді  

класу 0-25 мм (0-13 мм). Вугілля, що складається з суміші трьох 

перерахованих вище продуктів, є товарною продукцією, що 

відвантажується споживачам. 

За перевагами вище вказаного, включаємо чотири технологічних 

процеси: 

- попередня підготовка вугілля з операціями: просівання по граничній 

крупності розділення 100 мм, виділення негабаритної породи і сторонніх 

предметів, дроблення вугілля крупністю більше 100 мм; 

- підготовка машинного класу до збагачення з операціями: сухе 

підготовче грохочення, знешламлення; 

- збагачення крупного машинного класу з операціями збагачення, 

зневоднення продуктів розділення; 

- обробка шламових продуктів з операціями: згущення, зневоднення, 

освітлення шламової води. 

Як встановлено результатами тестування запропонованої технології,  

продукти збагачення вугілля мають значно нижчу зольність, сірчистість і 

вологість. Застосування цього обладнання та зазначеної технології 

забезпечать відповідність товарного продукту кондиціям, що 

задовольняють вимогам будь-яких споживачів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ФОТОГРАММЕТРІЇ  
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ВІДСЛОНЕНЬ 

Наведені результати пілотного проекту із використання цифрової 
фотограмметрії для створення віртуального геологічного відслонення. Досліджуваний 
об’єкт - кластичні дайки в олігоценових відкладах Українських Карпат, що 
відслонюються в селі Станківці Долинського району Івано-Франківської обл. Наведено 
схему робочого процесу для збору, опрацювання та представлення 3D моделі. 
Охарактеризовані переваги та недоліки використання даних цифрової фотограмметрії 
для цілей структурної геології.  

Ключові слова: мезоструктури, кластичні дайки, цифрова фотограмметрія, 
програмне забезпечення Move, 3D модель  

Кластичні дайки, що розвинуті у флішових відкладах Українських 

Карпат є важливими геодинамічними показниками [1]. Вони є додатковими 

джерелами інформації про паленапруження разом з розломами, тріщинами 

та дзеркалами ковзання. Чим детальніша модель відслонення, тим кращі 

будуть наші висновки про розвиток комлексу, що досліджують і точніші 

дані для подальших побудов.  

Для дослідження нами вибрані кластичні дайки, що відслонюються на 

лівому березі ріки Лужанки в селі Станківці Долинського району Івано-

Франківської області. Завдання дослідження – продемонструвати 

корисність використання цифрової фотограмметрії для структурної геології, 

виявити переваги та недоліки цього підходу. Другим завданням є побудова 

3D моделі відслонення з кластичними дайками, що в подальшому буде 

використана для моделювання утворення цих мезоструктур.  

Модель відслонення була зроблена фотограмметричним методом. Для 

цього було застосовано цифрову камеру Sony Alpha 7, електронний 

тахеометр Leica TCR405, а також ГНСС приймач South Galaxy G1.  

На об’єкті були закріплені 4 маркери у вигляді зафарбованих секторів 

квадрату. Їх координати визначалися електронним тахеометром полярною 
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засічкою. В свою чергу тахеометр був зорієнтований в просторі за 

допомогою ГНСС приймача. Координати тимчасового базису були 

визначені в RTK режимі від системи перманентних станцій НУ «ЛП». Після 

чого було проведено знімання об’єкту фотокамерою з двох 

відстаней – 15м і 30м. Перекриття сусідніх знімків складає не менше 70%. 

Опрацювання результатів виконувалося в ПЗ Agisoft Photoscan. В результаті 

ми отримали 3D модель і хмару точок об’єкта. 

Рис. 1. Розташування маркерів та позиції тахеометра на 
досліджуваному відслоненні 

Опрацювання результатів виконувалося в ПЗ Agisoft Photoscan [2]. 

В програмі Agisoft PhotoScan реалізована сучасна технологія 

створення тривимірних моделей високої якості на основі цифрових 

фотографій. Основні задачі, які можна вирішити за допомогою Agisoft 

PhotoScan: побудова 3D-поверхні, ортофотоплану і ЦММ.  
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Робота з проектом включає чотири основні етапи: 

1. Визначення параметрів внутрішнього і зовнішнього

орієнтування. На цьому етапі PhotoScan знаходить спільні точки на 

фотографіях і визначає по них всі параметри камер: положення, орієнтацію, 

внутрішню геометрію тощо. Результатами цього кроку є хмара точок в 3D-

просторі моделі і дані про положення і орієнтацію камер. 

2. Побудова щільної хмари точок. На другому етапі Agisoft

PhotoScan будує щільну хмару точок на основі розрахованих положень 

камер і фотографій.  

3. На третьому етапі Agisoft PhotoScan будує тривимірну

поверхню: полігональну модель або карту висот. Полігональна модель 

описує форму об’єкта на основі щільної хмари точок. Для побудови карти 

висот є можливість обирати проекцію (географічна, циліндрична і проекція 

на площину). 

4. На останньому етапі в Agisoft PhotoScan можна будувати

текстури  для полігональної моделі, а також створювати ортофотоплан. 

Обробка зображень з допомогою Agisoft PhotoScan включає наступні 

кроки: 

• завантаження фотографій;

• огляд завантажених зображень і видалення непотрібних кадрів;

• вирівнювання фотографій;

• побудова щільної хмари точок;

• побудова тривимірної полігональної моделі;

• накладання текстур;

• побудова тайлової моделі;

• побудова цифрової моделі місцевості;

• побудова ортофотоплану;

• експорт результатів.
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Отримана модель є вхідними даними для подальшого опрацювання в 

інших ПЗ, наприклад в Move.  

 

 
Рис. 2. 3D модель відкладів олігоцену, що вміщують кластичні дайки  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН ВЕРХНЕЙ 

ЧАСТИ РАЗРЕЗА (VS
30) 

Приведена методика и результаты оценки средней скорости поперечных волн 
верхней части разреза на основании топографических данных спутниковой 
интерферометрии. Обсуждается опыт и возможность применения данной 
характеристики для целей сейсмического микрорайонирования. 

Ключевые слова: спутниковая интерферометрия, скорость поперечных волн, 
сейсмическое микрорайонирование. 

Цель работы – расчет и анализ карт скорости распространения 

поперечных волн в приповерхностном 30-метровом слое (VS
30) на 

основании топографических данных спутниковой интерферометрии. 

Значения скорости распространения поперечных (S-волн) в верхней 

толще разреза – основной физический параметр, определяющий класс 

грунта в отношении сейсмических воздействий, как в отечественных, так 

и зарубежных нормативных документах [1,2]. 

В международной практике измерение и построение карт скорости 

распространения поперечных волн в приповерхностном 30-метровом слое 

VS
30 является стандартным подходом для картирования сейсмических 

условий. 

Большинство современных методик прогнозирования вероятных 

сейсмических движений (пиковых ускорений, скоростей и смещений) 

непосредственно используют параметр VS
30 для оценки вероятностной 

сейсмической опасности и построения карт сейсмической интенсивности. 

Основной методикой построения карт VS
30 в пределах ограниченных 

областей является простая интерполяция измерений скорости 

распространения поперечных волн в 30-метровом слое по материалам 

наземной и/или скважинной сейсморазведки. 
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Следует отметить, что такие достаточно плотные сети 

сейсморазведочных измерений редко имеются в наличии даже для 

густонаселенных сейсмоактивных областей. В силу этого, а также 

высокой стоимости сейсморазведочных работ, построение карт VS
30 в 

региональном масштабе только по измеренным по сейсморазведке 

значениям VS
30 практически невозможно. 

В тоже время известно, что геоморфологические, геологические и 

тектонические факторы являются определяющими скорость 

распространения поперечных волн в верхней части разреза. 

Доступность высокоразрешающих унифицированных 

топографических данных по всему миру привело к разработке 

альтернативной методики построения карт VS
30 [3]. 

Рельеф Земли, это результат взаимодействия эндогенных и 

экзогенных процессов. Разнообразие морфографических и 

морфометрических показателей заставляет искать причину этих различий, 

которая может заключаться в неоднородности геологического строения 

изучаемой территории, в характере и интенсивности новейших 

тектонических движений, в неоднородности воздействия экзогенных 

рельефообразующих процессов, а также в истории развития рельефа. 

Эндогенные процессы, источником энергии которых является 

внутренняя энергия Земли, обуславливают тектонические движения 

земной коры, сопровождаемые образованием разломов, перемещением 

блоков коры, складчатостью и магматизмом. Однако, создаваемые этими 

процессами формы рельефа в нетронутом виде в природе встречаются 

редко, так как уже с момента своего зарождения они подвергаются 

воздействию экзогенных процессов, преобразуются ими. Главный 

источник энергии экзогенных процессов – лучистая энергия Солнца, 

трансформируемая на земной поверхности в энергию движения воды, 

воздуха, вещества литосферы. К числу экзогенных процессов относятся 
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рельефообразующая деятельность поверхностных текучих вод и водных 

масс океанов, морей, озер, растворяющая деятельность поверхностных и 

подземных вод, а также деятельность ветра и льда. 

Земная кора сложена горными породами разного генезиса и 

разнообразного химического и минералогического состава. Эти различия 

находят отражение в свойствах пород и, как следствие этого, в их 

устойчивости по отношению к воздействию внешних сил. Различают 

породы стойкие и не стойкие, податливые и не податливые. В первом 

случае обычно имеют в виду стойкость пород по отношению к процессам 

выветривания, во втором – к воздействию на них текучих вод, ветра и 

других экзогенных сил. 

Для грунтов распределение скорости поперечных волн в 30-ти 

метровом приповерхностном слое в первую очередь будет определяться 

коэффициентом пористости. Коэффициент пористости зависит от 

текстуры грунта и от степени зернистости. Так как более мелкозернистые 

отложение характерны для более пологих форм рельефа, то прямо 

пропорциональная корреляция между углами наклона форм рельефа и 

скоростью поперечных волн может быть вполне обоснована. 

В работе [3] было предложено использовать градиент наклона 

дневной поверхности для определения скорости VS
30. Авторы 

основываются на том, что вариации дневного рельефа является 

индикатором приповерхностной геоморфологии и литологии. Более 

прочные (плотные) отложения, характеризующиеся большей скоростью 

поперечных волн, залегают на крутых склонах, в то время как для пологих 

областей характерные менее прочные, низкоскоростные отложения. 

Данная методика может быть реализована для любой области земного 

шара. 

На сегодняшний день, в рамках программы Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) при помощи интерферометрического радара выполнена 
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топографическая съемка 80% земной поверхности. Карты рельефа 

дневной поверхности получены с шагом 30 сек (∼1 км на экваторе). 

Абсолютные погрешности по вертикали и горизонтали составляют 

соответственно 16 м и 20 м. Это наиболее полная съемка, имеющаяся на 

сегодняшний день в открытом доступе. Именно поэтому в работе [3], 

несмотря на наличие более высокоточных съемок для некоторых регионов 

Земного шара, выбрано SRTM съемку для разработки своей методики, 

основываясь на ее унифицированности и глобальном покрытии. 

Авторы методики [3] утверждают, что полученные ими зависимости 

между градиентом наклона дневной поверхности и скорости позволяют 

получать карты VS
30первого приближения в пределах любого участка 

земного шара. Подкупает тот факт, что для построения не требуется сколь 

либо значительных временных и материальных затрат. Достаточно 

воспользоваться базой данных SRTM, которая находится в свободном 

доступе на информационном ресурсе. 

В настоящей работе на основании данных SRTM был выполнен 

расчет VS
30 для территории Среднеприднепровского мегаблока 

Украинского щита. 

Расчеты выполнялись с использованием online программы на сайте 

Геологической службы США (U.S. Geological Survey). 

Характерной особенностью данной карты является возможность 

регионального выделения в пределах территории исследований областей 

с различными сейсмическими свойствами грунтов. 
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ РИФІВ 
КАРБОНУ ПІВНІЧНОЇ МЕЖІ ДОНБАСУ 

Органогенні споруди, що виникли наприкінці раннього – на початку середнього 
карбону на північній межі Донбасу, були результатом змін навколишнього середовища, 
які сприяли утворенню і еволюції рифів, Дослідження коралів дають змогу більш глибоко 
уявити умови існування цих організмів і відповідно умови накопичення осадків, а отже 
визначити умови формування родовищ нафти і газу. 

Ключові слова: карбон, рифи, корали, північна окраїна Донбасу, 
нафтогазоносність 

Північною окраїною Донбасу називають умовно виділений район між 

складчастим відкритим Донбасом і південним крилом Воронезької 

антеклізи. Цю площу розглядають, як перспективну нафтогазоносну.  

Відкладення нижнього-середнього карбону північної окраїни Донбасу 

представлені, головним чином, морськими карбонатними фаціями. В той же 

час у розрізах нижнього карбону суміжних територій Донбасу більша 

частина порід – теригенні породи, а відкладення башкирського ярусу 

середнього карбону Московської синеклізи зовсім цілком відсутні. Таким 

чином, на межі нижнього-середнього карбону у зоні зчленування Донбасу з 

Воронізької антеклізою існувало тривале некомпенсоване осадами 

занурення дна прогину, де в теплому епіконконтинентальному морі 

будувалися рифи і накопичувалися карбонатні відклади [1,2].  

Існує уявлення про дві моделі формування коралових рифів: 1) в 

умовах тривалого некомпенсованого занурення дна епіконтинентального 

моря; 2) в умовах компенсації занурень, що перериваються і періодичними 

трансгресіями моря [3] . Ймовірно, що біогенні споруди північної межі 

Донбасу виникли в умовах некомпенсованого прогину, тому їх товщина 

могла бути значною. 
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Подібні коралові органогенні споруди були широко поширені з 

візейського часу раннього карбону в Бельгії, Великої Британії, Ірландії, 

Південної Франції, Японії [3]. Це свідчить про встановлення 

найсприятливіших умов існування для коралів наприкінці раннього карбону 

не тільки на півночі Донбасу, а й по всьому світу.  

Виникнення моря на кордоні Донецького прогину обумовило появу 

товщі органогенних вапняків, які називають «воронезьким карбоном» [4]. 

Наприкінці раннього карбону то була площа седиментації чистих 

карбонатних порід платформного типу, що обмежена з півночі Воронезьким 

островом. З півдня її ізолював від басейну Донбасу поріг, ймовірно, 

бар'єрний риф. Рифова будівля північної окраїни Донбасу являла собою 

ланцюг відособлених карбонатних масивів, висотою від 100 м до 250м і 

діаметром до 3,5 км. Вони просліджуються в зоні тектонічної активності, 

у зоні скидних порушень. Саме рифи являють собою пастку для 

нафти і газу [5]. 

Каркас рифової будівлі утворювали водорості і гідроїдні, рідше корали, 

поряд з якими зустрічаються форамініфери, брахіоподи, пелеціподи, 

губки, кріноідеї [8]. 

Корали з’явилися в розрізі «воронезького карбону» на початку турне і 

до серпуховського часу раннього карбону серед них не відзначається 

кількісна ієрархія. Ймовірно, кораловий біоценоз того часу – система зі 

слабкими взаємодіями. У серпуховський час раннього карбону 

відзначається виняткове багатство і розмаїтість організмів, що строїли 

рифи – ругози, хететиди, табуляти, водорості, строматопороідеї – усе це 

виділяє кам'яновугільний розріз північної окраїни Донбасу і дозволяє 

припускати, що даний регіон у серпухові був природною моделлю 

древнього генезису рифів [6]. Формування рифу починалося з дрібних 

масивних і фацелоідних колоній, серед яких особливо переважали 

колоніальні ругози і хететіди. Далі біотоп заселявся ругозами, починався 
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розвиток екосистеми рифового типу. В цей системі найбільш 

різноманітними були колонії з крупними осередками. Ймовірно, що в таких 

умовах склалася система із сильними взаємодіями, а конкуренція виражена 

була поблизу положення рівноваги. 

На початку башкирського віку середнього карбону почалася зміна 

розвитку морських трансгресій, яка призвела до перебудови екологічних 

систем. Після короткочасного часткового осушення на межі раннього - 

середнього карбону південний схил Воронезької антеклізи знову занурився 

під рівень моря. Проте в кораловій фауні відбулися значні зміни в видовому 

складі, а також відбулася зміна хімічного складу кістякових елементів і 

спрощення кістяка коралової фауни [7]. Під кінець башкірського віку 

середнього карбону завершується формування рифового біогеоценозу 

північної межі Донбасу.  

Таким чином, наприкінці раннього карбону на північній межі 

Донецького басейну були найсприятливіші умови для утворення і еволюція 

рифів, а також для подальшого формування родовищ нафти і газу. 
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СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВУГІЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Розглянуті професійні захворювання, які часто зустрічаються серед шахтарів 
вугільних підприємств України. Встановлено причини та наслідки їх розвитку, а також 
представлена динаміка профзахворюваності на протязі 50 років. 

Ключові слова: професійне захворювання, динаміка структури, пневмоконіоз, 
радікулопатія, виробничі фактори. 

З кожним роком гірничо-геологічний умови відпрацювання вугільних 

пластів ускладнюються, що призводить до погіршення умов праці шахтарів, 

і, як наслідок, до зростання кількості звернень робітників до лікарів з питання 

розвитку професійних захворювань.  

У списку професійних захворювань, затвердженому Міністерством 

охорони здоров'я України вказані такі професійні хвороби, які можуть 

реєструватися на підприємствах вугільної промисловості: пневмоконіози, 

хронічні бронхіти, захворювання периферичних нервів і гангліїв, вібраційна 

хвороба, хронічні артрити, бурсити, зниження слуху і т.ін.  

У порівнянні з іншими галузями народного господарства рівень 

професійної захворюваності у вугільній промисловості один з найвищих [1]. 

Найбільший його рівень у ГРОВ і прохідників, які за величиною ризику 

можуть бути віднесені до професій високого (неприпустимого) 

професійного ризику за всіма основними формами професійних 

захворювань: вібраційною хворобою, радікулопатією, пневмоконіозом, 

пиловим бронхітом, професійною приглухуватістю, бурситами. Професійна 

захворюваність шахтарів в інших професійних групах, як правило, на 

порядок нижче, а їх професійний ризик може бути оцінений як середній. Зі 

1 під керівництвом канд. техн. наук Т.О. Негрій 

35



VІI Міжнародна науково-практична конференція ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві» 23-25 квітня 2019р

 

збільшенням стажу роботи професійний ризик у всіх гірників багаторазово 

зростає і переходить від нижчої категорії до більш високої [2]. 

Провідними шкідливими чинниками робочого середовища для 

шахтарів-вугільників є аерозолі переважно фіброгенної дії, побутова та 

інша загальна вібрація, шум, несприятливий мікроклімат, а також 

підвищена тяжкість і напруженість праці [2]. 

Вібраційна хвороба характеризується хронічним і поступово 

прогресуючим перебігом з ураженням периферичної судинної, нервової 

системи, м'язового та опорно-рухового апарату при впливі виробничої 

вібрації вище граничнодопустимого рівня (ГДР). Найбільш часто вібраційна 

хвороба виникає у робітників, які мають контакт з машинами й 

устаткуванням, створюють локальну вібрацію. [11-13]. 

Не менш значущим серед професійних захворювань у шахтарів є 

нейросенсорна (сенсоневральна) туговухість, яка за останні роки стабільно 

займає 5-е місце в структурі профзахворювань [17].У підземних гірничих 

виробках джерелами технологічного шуму є працююче обладнання та 

механізми, що рухаються з безперервним і непостійним циклами роботи. 

При постійному перебуванні у вимушеній позі та виконанні робіт з 

нахилом тулуба, обтяження важкими фізичними навантаженнями в 

результаті переміщення вантажів і ручної праці, розвиваються професійні 

захворювання опорно-рухового апарату, нервової та судинної систем - 

радікулопатія, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, захворювання 

хребта [15, 22-24]. 

Від робочих поз залежать характер і тяжкість травмування окремих 

частин тіл робітників, у яких вони перебували, коли стався нещасний 

випадок. Так в положенні лежачи (на пластах до 0,7 м) рівень пошкодження 

хребетного стовпа ГРОВ в поперековому відділі становить 58,3%, а в 

положенні стоячи (на пластах більш 1,8м) - 28,4% [7]. 
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Дія вугільно-породного пилу позначається, в першу чергу, на 

органах дихання, викликаючи при багаторічному впливі на організм такі 

важкі професійні захворювання, як хронічний пиловий бронхіт і 

пневмоконіоз [6, 7, 28]. Концентрації пилу, що перевищують 

граничнодопустимі мають місце в повітрі робочих зон гірників очисних 

вибоїв (перевищення норми в 28,9 разів), прохідників і машиністів гірничих 

виїмкових машин (перевищення норми в 16-20 разів), машиністів бурових 

установок, породовантажних машин, електровозів (перевищення в 2,4-4,7 

рази), а також підривників (в 5,8 раз) [20]. 

Крім того, при високій запиленості окремих частин поверхні шкіри 

збільшується ймовірність захворювання піодермітами. 

До професійних захворювань опорно-рухового апарату шахтарів від 

функціональних перенапруг відносяться бурсити, [15]. 

Як показує проведений аналіз професійних захворювань шахтарів, 

всі вони мають довгостроковий розвиток і обумовлені впливом шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів. У короткостроковому періоді досить 

складно діагностувати наявність того чи іншого захворювання і, з огляду на 

те, що протягом спеціального трудового стажу робітник може змінити 

кілька професій від менш до більш шкідливих, з точки зору набуття 

професійного захворювання, встановити строгі залежності рівня 

захворюваності та умов праці гірника є складним завданням. Все це, в 

більшій мірі, відноситься до досліджень в різних областях медицини 

(профілактичній, клінічній та ін.). 

Якщо розглянути динаміку рівнів та структури професійних 

захворювань за час інтенсивного вуглевидобутку в Донецькому вугільному 

басейні, можна відзначити зменшення рівня професійної захворюваності з 

одночасним вдосконаленням технологій ведення гірничих робіт і 

збільшенням рівня їх механізації. Причому варто відзначити, що ці зміни 

відбувалися при ускладненні гірничо-геологічних умов відпрацювання 
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вугільних пластів (збільшенням газонасиченості пластів, обводненості 

масивів, підвищенні температури шахтного повітря, труднощами в 

забезпеченні сталого провітрювання зі збільшенням довжини виробок і 

глибини розробки). 

Динаміка рівнів і зміна структури профзахворюваності в галузі, 

починаючи з1968 р. представлена на рис. 1. 

Особливості динаміки зниження захворюваності може бути 

пояснена темпами зміни рівнів виробничих факторів (рівень механізації, 

рівень видобутку, зміна гірничо-геологічних і гірничотехнічних факторів і 

ін.), що впливають на шахтарів, а також правовими нормами і економічною 

складовою. Оскільки професійне захворювання розвивається протягом 

декількох років, то різке падіння загального рівня захворюваності з 1968 по 1979 

р пояснюється розвитком технологій видобутку, а зниження захворюваності 

бурситами - впровадженням ефективних наколінників. З 1978 по 1990 р 

відзначається низький рівень за всіма видами захворювань, що пояснюється 

тим, що в цей період факти захворюваності ретельно приховувалися шахтарями 

через те, що їм це було економічно невигідно. Різке зростання професійних 

захворювань з 1990 р зумовлене ускладненням гірничо-геологічних умов 

відпрацювання пластів, а також складною економічною ситуацією в країні, коли 

був відзначений спад виробництва, зростання інфляції, затримки з заробітними 

платами. 

Після стабілізації економіки з'явилися підзаконні акти, які регулювали 

правовідносини роботодавця, працівника, фондів соціального страхування та 

держави, були збільшені розміри виплат за втрату працездатності. Це вплинуло 

на вихід з тіні прихованої професійної захворюваності.  
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Рис. 1. Професійна захворюваність на підприємствах вугільної промисловості 
(1965-2016 рр.) 

Рис. 2. Розподіл найпоширеніших професійних захворювань у 2016 р. 
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Висновки. У статті розглянуті найпоширеніші професійні 

захворювання, які зустрічаються серед шахтарів гірничовидобувних 

підприємств України, а також представлена динаміка профзахворюваності на 

протязі 50 років. Встановлено, що в ранговій структурі професійних 

захворювань гірників вугільних шахт перше місце займають пневоканіози і 

бурсіти, друге – захворювання периферичної нервової системи ( 

радікулопатія).  

Але це питання потребує детального вивчення на рівні окремих 

підприємств та об’єднань. 
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УДК 620.172 

Я.О. ШУЛЯК, І.Г. САХНО 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, Україна 

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ВОДОПОРОШКОВОГО ВІДНОШЕННЯ НЕВИБУХОВОЇ 

РУЙНУЮЧОЇ СУМІШІ НА ШВИДКІСТЬ ЇЇ ГІДРАТАЦІЇ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУЙНУВАННЯ ПОРІД 

Наведені результати лабораторних досліджень впливу співвідношення 
компонентів невибухових руйнуючих сумішей, в основу яких входить оксид кальцію, на 
швидкість їх гідратації.  

Ключові слова: невибухова руйнуюча суміш, реакція гідратації, температура 
гідратації, швидкість реакції. 

В даний час усе частіше застосовують у гірничодобувної 

промисловості невибухові руйнуючі суміші (НРС), в основу яких входить 

оксид кальцію. Ці суміші вже застосовуються більше 30 років у будівництві, 

з метою безпечного невибухового руйнування несучих конструкцій і 

фундаментів будівель, що демонтуються. Аналізуючи цей досвід, можна 

сказати, що застосування НРС є перспективним для відкритого видобування 

корисних копалин, наприклад, при безпечному вторинному руйнуванні 

гірських порід, дробленні негабаритних блоків. Для ефективного 

руйнування потрібна максимальна продуктивність, яка характеризується 

швидкістю гідратації, та тиском розширення, що зростає під час реакції.   

Згідно [1] водо порошкове співвідношення має бути 1:3, чи 25% води, 

та 75% НРС. Але практичне застосування такої суміші пов’язане з 

ускладненнями дотримання точних пропорцій. Тому авторами статті було 

проведене дослідження для виявлення впливу на характеристики роботи 

НРС порушення вказаного співвідношення. Раніше було проведено декілька 

експериментів, які показали що, якщо у склад додається 31% води, то 

реакція значно сповільнюється, а коли додається 43% - об’єм суміші взагалі 

не зростає. За результатами цього випробування було зроблено висновок, 

що при додаванні води більше ніж 30% суміш втрачає свою ефективність. 
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Тому було проведено дослідження, коли до НРС додавалася вода у 

наступній кількості:  

1) 20%;
2) 23,1%;
3) 25%;
4) 26,8%;
5) 29,4%.
З початку було проведено серію експериментів, коли НРС об’ємом 4

см3 поміщали у тонку резинову оболонку через 5 хвилин після приготування 

суміші, що пов’язано з технічною стороною експерименту. Температура 

довкілля становила 220С. Індикатором швидкості гідратації може бути 

температура НРС [2]. Тому проводилось вимірювання часу від 

приготування суміші до нагрівання її до максимальної температури. 

Результати експерименту показані на рис. 1. 

1 – 20%; 2 – 23,1%; 3 – 25%; 4 – 26,8%;  5 – 29,4% 

Рис. 1. Залежність часу (t) нагрівання НРС до максимальної 
температури від процентного вмісту води в умовах вільного розширення 

Аналіз рис. 1 показує, що за умов вільного розширення від збільшення 

вмісту води час реакції гідратації суміші сповільнюється. Різниця в часі між 

1 і 5 зразками досягає 21 хвилину, при цьому перший зреагував зразок з 

найменшим вмістом води. 
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Оскільки для руйнування об'єктів НРС поміщається в шпури, у другій 

серії експериментів імітувався шпуровий заряд. Моделювання проводилося 

з урахуванням умов термодинамічної подібності Фур'є. Імітувався шпур 

діаметром 2 см пробурений у піщанику, в якому розміщували суміш. З 

урахуванням теплопровідності і теплоємності матеріалів шпур у піщанику 

імітувався циліндром наповненим водою. В процесі реакції гідратації, 

проводили виміри температури лабораторним термометром з точністю  

до 0,10С. Результати дослідження показані на рисунку 2. 

Помітно, що за умови розміщення НРС в шпурі час реакції гідратації 

прискорюється від зменшення вмісту в суміші води. Різниця в часі між 1 і 5 

зразками досягає 25 хвилин, при цьому першим зреагував зразок з 

найбільшим вмістом води. Що характерно максимальна температура, що 

досягається сумішшю з різним вмістом води, сильно відрізняється. Але слід 

враховувати той факт, що інтенсивне зростання температури суміші 

призводить до її мимовільного викиду з шпуру, і тому є негативним явищем. 

З досліджень, описаних в [2] відомо, що протікання реакції гідратації 

суміші можна розділити на 4 стадії, причому час протікання кожної 

встановлено при водопорошковом відношенні 1: 3. Перша стадія характерна 

пастоподібним станом матеріалу, при цьому вода знаходиться в розчині в 

адсорбованому стані і гідратація оксиду кальцію не відбувається. Друга 

стадія характеризується переходом матеріалу з пастоподібного стану в 

твердий, починається перехід води з адсорбованого стану в хімічно 

пов'язаний, початок перебігу гідратації оксиду кальцію. Третя стадія 

характеризується різким стрибкоподібним зростанням температури в часі, 

що може бути пояснено протіканням активного періоду гідратації суміші. 

На четвертій стадії велика частина суміші вже прореагувала і відбувається 

зниження температури, яка супроводжується незначним зростанням обсягу, 

та має затухаючий характер. 
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Аналізуючи результати, отримані у другій серії експериментів, можна 

сказати, що час протікання першої стадії однаковий незалежно від вмісту 

води в суміші. Час протікання другої стадії різниться і зменшується від 

збільшення вмісту води в суміші, час протікання третьої і четвертої стадії 

мало відрізняється. 

 
1 – 20% ; 2 – 23,1%; 3 – 25%; 4 – 26,8%;  5 – 29,4% 

Рис. 2. Графіки зміни температури (T) невибухового руйнівного складу 
 в часі (t) 

 
Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок, 

що коливання водопорошкового відношення в межах 20-30% викликають 

значні зміни в швидкості гідратації, та максимальній температурі, що 

досягається сумішшю. Що встановлює високі вимоги до дотримання водо 

порошкового співвідношеня. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МАЛОВІДХОДНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ 

 
 Проаналізовано вплив технологічних факторів на екологію вугледобувних 
регіонів. Запропоновано для розробки малопотужних пластів використовувати 
технологію селективного виймання вугілля з закладкою виробленого простору. Наведені 
основні особливості технології, визначені параметри, що впливають на екологічну 
ситуацію.  
 Ключові слова: селективне виймання, закладка виробленого простору, 
деформації земної поверхні, присікання бічних порід. 
 

Метою роботи є розробка маловідходних технологій  

видобутку вугілля. 

Поліпшення екологічної ситуації вугледобувних регіонів неможливе 

без вирішення двох питань: зниження обсягів породи, що видається з шахт 

та зменшення деформацій земної поверхні, викликаних веденням  

гірничих робіт. 

В результаті проведення підготовчих виробок та присікання бічних 

порід при веденні очисних робіт з шахт України видаються значні обсяги 

пустих порід. Ці породи обсягом більше ніж 2 млрд. т розміщені в майже 

1500 відвалах, які займають площу близько 30 тис. га [1]. З 300 породних 

відвалів Донбасу в атмосферу щорічно викидається до 500 тис. т 

газоподібних шкідливих речовин. 

Другою складовою заходів з охорони довкілля є захист природних 

об'єктів, сільськогосподарських угідь, будівель і споруд від підробки. 

Донецький басейн розташований на території густонаселених, промислово-

розвинених Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей з великою 

щільністю забудови вугленосних площ. Тому залишається все менше 

ділянок, на яких можна вести гірничі роботи без урахування деформацій 

земної поверхні [1]. 

46



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

Найбільш гостро зазначені екологічні проблеми стоять в Західному 

Донбасі, де розробляються малопотужні пласти, значна частина запасів яких 

розташована під заплавами річок, промисловими та цивільними об’єктами. 

На території шахт ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» розташовано 8 породних 

відвалів, в яких розміщено більше 40 млн т породи, а площа відведених 

земель досягла 200 га [2]. У перспективі планується відведення додаткових 

земель для розширення 3-х відвалів і спорудження одного нового. 

Під  заплавами  річок Самара,  Тернівка,  Мала Тернівка залягає 

186,3 млн. т вугілля, а під цивільними і промисловими будівлями і 

спорудами – 412 млн. т [3]. У зону підробки потрапляють такі населені 

пункти, як Благодатне, Вербки, Тернівка, Росишки, Самарське та ін. Крім 

того, на території шахтних полів частково розташовані автомагістраль і 

залізниця Київ – Донецьк. 

Кількість вугільних пластів робочої потужності на кожній шахті 

різна і змінюється від 4 до 11. Сумарна потужність їх виймання становить 

4,2-11,5 м. При відпрацюванні всіх вугільних пластів без охорони поверхні, 

і способі управління покрівлею повним обваленням, повні осідання земної 

поверхні  складуть 3,8-10,4 м. Об'єктивно це означає безповоротну втрату 

земель. У цьому випадку буде затоплено або підтоплено близько 15 тис. га 

поверхні землі, з яких 1,7 тис. га – лісові масиви, 2,4 тис. га – населені 

пункти. 

Деформації поверхні, що з'являються під впливом гірничих робіт, 

поряд з порушенням ґрунтового шару ускладнюють механізовану обробку 

сільськогосподарських земель. Встановлено, що просадка поверхні на 

глибину до 3 м знижує родючість ґрунту на 10%, до 6 м – на 50%.  При 

просіданнях поверхні більш, ніж на 8 м, родючий шар ґрунту руйнується. 

Мульди осідання часто заповнюються водою, що викликає заболочування 

земель. Підвищення ґрунтових вод вище рівня, до якого дерева 

пристосувалися в процесі росту, призводить до порушення фізіологічних 
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процесів. Порушується дихання коренів і дерева усихають. 

Більшість діючих лав на шахтах Західного Донбасу відпрацьовують 

пласти потужністю менше 1 м, тому практично всі очисні вибої ведуть 

видобуток з присіканням бічних порід. Слід підкреслити, що на 

сьогоднішній день величина присікання бічних порід становить від 5-10 см 

до 30-40 см, в середньому – до 20-25 см. Такий видобуток призводить до 

засмічення вугілля породою, яке досягає 36-40%. 

За рахунок присікання бічних порід значно знижується якість 

вугілля, що видобувається. Зольність гірничої маси становить 40-50% при 

материнській зольності 8-12%. Втрати вугілля при збагаченні становлять 

10-15%, тобто в шламосховищах або відвалах відходів збагачення 

втрачається кількість вугілля, порівнянне з обсягом видобутку однієї з шахт 

«ДТЕК Павлоградвугілля». 

Розробку вугільних пластів потужністю 0,55-0,8 м пропонується 

виконувати з використанням технології селективного виймання вугілля з 

закладкою присічних порід у вироблений простір. 

Сутність технології полягає в тому, що виймання вугілля і породи 

при розробці тонких пластів проводиться окремо, за два проходи комбайна. 

Для цього використовується очисний комбайн зі шнековими виконавчими 

органами. При першому проході комбайн виймає масив вугілля, при 

другому проході – породний уступ. Одночасно з виїмкою породного уступу 

проводиться закладка породи у вироблений простір з використанням 

пневмозакладного або механічного обладнання . 

Порода, що закладається може розміщуватися у виробленому 

просторі поблизу штреків у вигляді приштрекових смуг або у вигляді 

бутових смуг, що викладаються вздовж виїмкового стовпа. При значній 

величині присікання порід може здійснюватися повна закладка виробленого 

простору [4,5]. 
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Випробування технології селективного виймання із закладкою порід 

у вироблений простір проводилося в двох лавах шахти «Благодатна», а 

також на шахті «Західно-Донбаська». В результаті експериментальної 

апробації доведена працездатність запропонованої технології, отримані дані 

для її подальшого удосконалення. 

В результаті аналітичних та натурних досліджень установлені 

параметри мульди зрушення земної поверхні при різних способах 

управління покрівлею через 300 діб після закінчення очисних робіт,  

при довжині лави 150 м. Опускання земної поверхні при закладці  

виробленого простору складали в умовах шахти "Благодатна" 453мм  

або 38% від виїмкової потужності пласта, а в умовах шахти  

"Західно-Донбаська" – 290мм (29% від виїмкової потужності), що на 52 і 

46% відповідно менше, ніж при повному обваленні. Крім цього, при 

закладці зменшуються розміри мульди зрушення. Її площа для умов 

зазначених шахт зменшилася на 4,0-4,9% у порівнянні з традиційним 

способом керування покрівлею. 

При відпрацюванні пластів потужністю 0,7-0,8м з присіканням 

породи близько 0,2м, її буде досить для закладки 35-45% виробленого 

простору, а при застосуванні комбінованої системи розробки – близько 50%. 

Для повної закладки виробленого простору відсутній обсяг породи 

необхідно доставити від інших джерел, наприклад від підземного 

дробильно-сортувального пункту, на який надходить порода від проведення 

і ремонту підготовчих виробок. 

Таким чином, впровадження технології селективного виймання 

вугілля з закладкою виробленого простору дозволить знизити вплив 

виробничих факторів на екологічну ситуації у вугледобувних регіонах, а 

саме дозволить: 

• зменшити деформації земної поверхні від ведення гірничих робіт; 
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• припинити відведення додаткових земельних ділянок на поверхні 

для розміщення відвалів породи і відходів збагачення. 

• залишити у виробленому просторі шахт десятки млн тон породи; 

• знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу при спалюванні 

вугілля за рахунок підвищення його якості. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДВГРС УКРАЇНИ 

 
Розглянуто стан гірничорятувальної справи в Україні після набуття нею 

незалежності. Показаний її тісний зв'язок з економічним станом як вугільної 
промисловості так і держави в цілому. Проведений порівняльний аналіз результатів 
діяльності ДВГРС у останні роки, який показує ефективність гірничорятувальної 
служби. Зазначені проблеми, що знижують цю ефективність  Наведена дислокація 
підрозділів ДВГРС на території України. 

Ключові слова: вугільна промисловість, ДВГРС, аварійність, ефективність 
діяльності, дислокація. 
 

Вугільна промисловість - небезпечніша галузь в Україні. Для 

зменшення ризику негативного впливу небезпечних факторів, які 

виникають при аваріях у вугільних шахтах у нашій країні, як і у всіх інших 

вугледобувних країнах, розроблена система безпеки. Однією з важливіших 

та обов’язкових її компонентів є – гірничорятувальна служба. За радянську 

добу вона пройшла великий шлях від 40 гірничорятувальних станцій у 

дореволюційній Росії, повністю зруйнованих у роки громадянської війни до 

найпотужнішої в світі структури, яка на той час мала найкращі в світі зразки 

техніки, створені у науково-виробничому об’єднані ВНВО «Респіратор»[1]. 

В ті роки гірничорятувальники СРСР, висока кваліфікація яких була визнана 

світом, з їх унікальною технікою залучались до ліквідації найскладніших 

аварій на шахтах: Болгарії, Польщі, Іспанії, Індії, Чехословаччини, 

Монголії, Китаю та інших країн; брали участь у ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС; проводили рятувальні роботи після землетрусів та  інших  

природних катастрофах у Вірменії (1988- 1989 рр.), Ірані (1990),  

Турції, Індії[2]. 

У 1991 р. після розпаду Радянського Союзу і проголошення України 

суверенною державою єдиний комплекс із забезпечення гірничорятувальної 

справи був зруйнований: інститут гірничорятувальної справи, заводи, 
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гірничорятувальні загони стали незалежними суб’єктами. Всі оперативні, 

наукові та виробничі підрозділи ДВГРС, розташовані на території України, 

перейшли в підпорядкування створеного Комітету з вугільної 

промисловості, воєнізовані гірничорятувальні частини Постановою 

Кабінету міністрів України від 5 листопада 1992 р. № 608 реорганізовано в 

«Державну воєнізовану гірничорятувальну службу (ДВГРС)». Зазначеною 

Постановою було затверджено «Положення про Державної воєнізованої 

гірничорятувальної служби у вугільній промисловості». У зв'язку 

створенням ДВГРС був розроблений і 25 жовтня 1993 року затверджений 

новий «Статут ДВГРС по організації і ведення гірничорятувальних робіт». 

У листопаді 1994 року організовано Міністерство вугільної промисловості 

України і  ДВГРС перейшла до його складу. В «Положення про ДВГРС» 

відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27.09.93 р, № 765 були 

внесені деякі зміни щодо завдань, структури та підпорядкованості служби. 

Головним завданням ДВГРС/3/ визначено - здійснення екстрених і 

невідкладних заходів на підприємствах вугільної промисловості з 

порятунку людей, надання кваліфікованої медичної допомоги 

постраждалим, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів, раптових 

викидів вугілля, породи і газу, обвалень гірських порід і виконування інших 

робіт, що потребують застосування засобів захисту органів дихання і 

спеціального оснащення.  

6 червня 1997 року Мінвуглепромом України затвердив нову 

редакцію Статуту ДВГРС по організації і ведення гірничорятувальних робіт 

з 23 додатками, в яких були відображені останні досягнення в області 

підготовленості шахт до ліквідації аварій, тактики і технології ведення 

гірничорятувальних робіт. У зв’язку з закриттям низки шахт в Україні перед 

гірничорятувальниками повстало нове завдання - забезпечення 

технологічної та екологічної безпеки на шахтах, що закриваються та 

прилеглих територіях.  
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Складнощі перехідного періоду, що викликали різке зниження 

економічного потенціалу України, в тому числі і у вугільній промисловості, 

призвели до тяжкого матеріально-технічного стану підрозділів ДВГРС: 

заборгованість у виплаті зарплати, не оновлювалася оснащення та техніка, 

різко скоротився обсяг науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт, погіршилося постачання загонів матеріалами аварійного 

призначення. Для виключення залежності ДВГРС від фінансового стану 

підприємств вугільної галузі Кабінет міністрів перевів ДВГРС на 

держбюджетне фінансування. Однак це не дозволило зняти напруженість 

фінансового стану ДВГРС. У кризові роки економіки України бюджет 

ДВГРС, який залежить від фінансування вугільної промисловості був 

зменшений у зв’язку з чим і скорочена кількість гірничорятувальних 

відділень, хоча на той час кількість шахт, що обслуговується – не 

змінилось»[3]. Фізичний і моральний знос гірничого устаткування, 

некваліфіковані дії посадових осіб шахт та гірничорятувальників, в першу 

чергу командного складу, зниження технологічної та трудової дисципліни, 

багатодобові простої вибоїв та інші негативні фактори призвели до 

збільшення кількості аварій та їх тяжкості, які  супроводжувалися великими 

людськими жертвами серед гірників  і гірничорятувальників. Всього за роки 

незалежності внаслідок 40 найкрупніших аварій на гірничих підприємствах 

загинуло більше 850 гірників, а всього за 10 перших років незалежності – 

більше ніж 3400 гірників»[4]. Це порівняно з радянськими часами дуже 

великі втрати, а з урахуванням зменшення видобутку вугілля – колосальні! 

Центральним штабом ДВГРС розроблена і в міру можливості 

реалізується програма науково-технічного переоснащення ДВГРС 

передбачає вдосконалення методів управління ліквідацією аварії та 

порятунку людей, розробку засобів попередження і гасіння пожеж, 

вдосконалення способів управління газовиділенням і вентиляцією в 

аварійних умовах, створення надійних засобів захисту 
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гірничорятувальників від газу і рішення інших актуальних проблем[5]. По 

завданню ДВГРС виконувалися роботи по розробці протитеплового захисту 

гірничорятувальників, респіратора зі зниженою об’ємною часткою кисню у 

вдихуваній газоповітряній суміші, малогабаритного приладу для 

визначення складу пожежних газів, створення піноутворювача з вітчизняної 

сировини та нормативно-правових актів з підвищення безпеки та 

покращення технічних схем ведення гірничорятувальних робіт. В НДІГС 

«Респіратор» створені респіратори Р-40Е, ДАХ, Р-30Е, саморятівники 

ШСС-1П, ШСС-1ПУ, Сі-30, Сі-40, апарати колективного захисту АСП і 

ППС, засоби малої механізації, полімерні покриття для підвищення 

вогнестійкості матеріалів, які застосовуються в шахтах[6]. У МакНДІ була 

модернізована до умов України автоматична система попередження 

аварійних ситуацій УТАС[7], на Луганському заводі гірничорятувальної 

техніки – малогабаритні саморятівники ШСМ-30У з пусковим брикетом, 

повітряні дихальні апарати з композитними балонами. 

Однак через істотне зниження обсягів фінансування ДВГРС, в тому 

числі і за статтею витрат НДДКР, ведення багатьох робіт, що були замовлені 

ДВГРС було призупинено і тільки декілька виробів дійшло до споживача. 

Натомість, як і в дореволюційні часи, підрозділи ДВГРС оснащуються 

імпортними технікою та технологіями хоча порівняльні випробування 

імпортних зразків та вітчизняних розробок показали, що техніко-економічні 

показники, останні, принаймні, –не гірші. 

До складу ДВГРС на початок 2014 року входило 12 воєнізованих 

гірничорятувальних загонів (в т.ч. навчально-оперативний загін - Центр 

підготовки рятувальників), до складу яких входило 33 гірничорятувальних 

взводів і 226 відділень, 23 реанімаційно-протишокових груп (РПГ), 24 

газоаналітичних лабораторій, 11 груп депресійних зйомок: 

• оперативний воєнізований гірничорятувальний загін (ОВБРЗ) у 
м. Донецьк; 
• перший воєнізований гірничорятувальний загін (1ВГРЗ) у м. Горлівка; 
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• другий воєнізований гірничорятувальний загін (2ВГРЗ) у м. Стаханов; 
• третій воєнізований гірничорятувальний загін (3ВГРЗ) у м. Макіївка; 
• четвертий воєнізований гірничорятувальний загін (4ВГРЗ) у 

м. Луганск; 
• п'ятий воєнізований гірничорятувальний загін (5ВГРЗ) у м Красний 

Луч; 
• шостий воєнізований гірничорятувальний загін (6ВГРЗ) у м. Торез; 
• сьомий воєнізований гірничорятувальний загін (7ВГРЗ) у 

м. Краснодон; 
• восьмий воєнізований гірничорятувальний загін (8ВГРЗ) у 

м. Павлоград; 
• десятий воєнізований гірничорятувальний загін (10ВГРЗ) у 

м. Димитров (нині Мирноград); 
• Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний загін (ЛВ 

ВГРЗ) у м. Червоноград. 

 
 

Рис.1. Схема розташування підрозділів ДВГРС України[8]. 

Після початку бойових дій в Донбасі у 2014р. ЦШ ДВГРС переїхав у 

м. Димитров (нині Мирноград) і зараз на території підконтрольній Україні 

дислокуються 4 гірничорятувальних загони: 

• 10ВГРЗ (м. Мирноград), в складі якого знаходиться 5 взводів, 40 

відділень. 5 міжрегіональних оперативних служб швидкого реагування, 
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учбово-оперативний центр, спеціалізована газоаналітична лабораторія, 4 

протишокові групи, 5 служб депресійних зйомок;  

• 8ВГРЗ (м. Павлоград), у складі якого знаходяться 3 взводи, 24 

відділення, 2 спеціалізовані газоаналітичні лабораторії та 1 реанімаційно-

протишокова група; 

• 2ВГРЗ (м. Лисичанськ), у складі якого знаходяться: 2 взводи, 12 

відділень спеціалізована газоаналітична лабораторія та реанімаційно-

протишокова група; 

• Львівсько-Волинський ВГРЗ (м. Червоноград) у складі якого 

знаходяться 1 взвод та реанімаційно-протишокова група. 

Загальна чисельність особового складу цих загонів на теперішній час 

трохи перевищує 1000 осіб, а кількість підприємств, що обслуговується 

ними складає: 

- Міненерговугілля – 45 

- інших підприємств – 43 

Аналіз діяльності ДВГРС у останні роки показує, що, незважаючи на 

численні проблеми служби, вона досить ефективно виконує свої функції та 

вирішує завдання. Так, зокрема, У 2017 році підрозділи ДВГРС на 

обслугованих підприємствах ліквідували 13 аварійних ситуацій та 11 аварій 

(що, більше ніж у 2016р. – 7 і 11 відповідно). Кількість гірників, що були 

виведені з зони ураження – 2283 людини (що теж на 370 більше ніж  2016р.), 

в середньому - 95 осіб на одну надзвичайну ситуацію. У 2017р. 

гірничорятувальниками було врятовано матеріальних цінностей на суму 1,3 

млрд. грн.(у 2016р. - 712.7 млн. грн.) Таким чином, економічна ефективність 

діяльності ДВГРС зростає - у 2016 році вона склала 2,9, а у 2017 - 4,3. 

Для забезпечення хоча б часткової енергетичної незалежності 

Україні потрібно вугілля, а для зменшення професійних ризиків, гірникам, 

які добувають «чорне золото», необхідна надійна, ефективна 

гірничорятувальна служба, якій, в свою чергу, для цього потрібна державна 
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підтримка для модернізації обладнання та розробки нових виробів техніки і 

засобів захисту гірничорятувальників, бажано вітчизняного виробництва, 

які відповідатимуть сучасним складним умовам вуглевидобутку в Донбасі. 
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УДК 622.7 
О.О. Шмідт  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, Україна 
 

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВОДНОШЛАМОВОЇ СХЕМИ НА 
ПАТ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЬСКА ЦЗФ» 

 
Проаналізовано сучасну ефективність роботи водно шламових схем збагачення 

стосовно стабільної роботи збагачувальних фабрик. Запропоновано переоснащення 
процесів збагачення шламу класу 0-1 мм з метою збільшення виробничої потужності, 
виходу концентрату і підвищення зольності відходів, за рахунок впровадження 
сучасного обладнання. 
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В останній час у зв'язку із ростом кількості шламів при переробці 

вугілля на збагачувальних фабриках одною із найбільш гострих стала 

проблема водно-шламового господарства фабрик. Фактично, зберігши 

виробничі потужності по переробці рядового вугілля, фабрики у більшості 

випадків мають водно-шламові схеми, які не підлягають реконструкції 

внаслідок змін у гранулометричному складі рядового вугілля. У зв'язку із 

цим їх водно-шламові системи перевантажені циркулюючим шламом, 

значна частка горючої маси втрачається із відходами. 

В першу чергу це впливає на якісну характеристику, як рядового 

вугілля, так і продуктів збагачення. Ефективна робота вуглезбагачувальної 

фабрики залежить, в першу чергу, від стабільної та стійкої роботи водно-

шламової системи. Ефективність роботи водно-шламової системи можна 

визначити ступенем вилучення і виведення з системи зернистих і 

тонкодисперсних частинок або кількістю циркуляційного навантаження. 

Накопичення шламу в шламової, оборотної та освітленої водах 

збагачувальної фабрики негативно позначається на роботі основних 

технологічних процесів збагачення і погіршує їх техніко-економічні 

показники[4]. 
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Водно-шламові схеми збагачувальних фабрик відрізняються між собою 

типом обладнання, що застосовується, кількістю стадій регенерації 

оборотної води і складністю технологічного виконання[5]. 

Від типу прийнятої водно-шламової схеми, її досконалості і режиму 

експлуатації залежать не тільки ефективність регенерації шламових вод і 

стабільна робота технологічних апаратів, а й втрати цінного компонента з 

відходами збагачення.  

Накопичення шламу в системі водно-шламового господарства веде в 

різній мірі до забруднення води, що використовується на  

збагачувальних фабриках.  

В даний час процес накопичення шламу в водно-шламової системи 

збагачувальної фабрики досить складний і нестабільний. 

За останніми дослідженнями в області накопичення шламів у водно-

шламових системах у роботах А.С. Голікова і О.І. Назимко [2,3] доведено, 

що оцінка процесу накопичення шламу в водно-шламової системи з позиції 

змісту твердої фази в оборотній воді після встановленої рівноваги не є 

вичерпною. У зв'язку з тим, що даний процес змінюється в часі, і тривалість 

цієї зміни впливає на ефективність роботи основних вузлів і системи в 

цілому [3].  

Проаналізувавши водно-шламові схеми деяких вуглезбагачувальних 

фабрик Донбасу: ПАТ «ДТЕК Кураховська ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК Октябрьська 

ЦЗФ» і ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» можна зробити висновок, що 

нинішнє обладнання застаріло, водношламове господарство фабрик не 

витримує сучасних навантажень. Водно-шламові схеми переповнені 

дрібнозернистими частками і тієї кількісті шламу, яка виводилося з системи 

раніше - на даний момент недостатньо. За рахунок збільшення 

навантаження на фабрику, шлами затримуються в системі, тим самим 

піднімаючи щільність оборотної води. Щільна оборотна вода є головним 

чинником зменшення ефективності процесів збагачення відсадкою, пінної 
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флотації і так само впливає на в'язкість суспензії для важкосередовищного 

збагачення.  Виходячи з цього, припускаємо, що слід оновити принципову 

водно-шламову схему, яка нині використовується на цих підприємствах. 

В результаті багаторазового використання великих обсягів води в 

технологічних процесах у замкнутих циклах водно-шламової схеми, 

відбувається накопичення шламів в системі вуглезбагачувальної фабрики, 

що призводить до погіршення показників поділу частинок, отже, і 

погіршення якісних і кількісних показників продуктів збагачення. Тому, для 

водно-шламового господарства вуглезбагачувальних фабрик, значимо 

вивчення впливу шламу, як на технологічні процеси, так і на технологію 

збагачення в цілому [1]. Необхідне глибоке дослідження шламових, 

оборотних і освітлених вод замкнутого циклу водно-шламових схем 

збагачувальних фабрик, оскільки накопичення тонкого шламу в системі 

повністю виключається тільки при не замкнутому водно-шламовому циклі.  

В даний час сировинна база ЦЗФ «Добропільська», в порівнянні з 

проектною, змінилася і представлена, в основному, вугіллям Західного 

Донбасу, що характеризуються високою розмочуваністю глинистих порід. 

При цьому необхідно зазначити, що при зміненій сировинній базі існуючі 

технологічні процеси збагачення крупних та дрібних машинних класів 

вугілля і встановлене обладнання забезпечують їх переробку. Існуюча 

технологічна схема збагачення шламу класу 0 - 0,5 мм водно-шламова схема 

має ряд недоліків, які суттєво впливають на якість товарної продукції: 

недостатній фронт флотації, що не забезпечує переробку всього обсягу 

шламу; виняток зі схеми операцій згущення призводить до збільшення 

вмісту твердого в оборотній воді до 140г/л, накопичення шламу в схемі, що 

негативно впливає на процеси збагачення, скидання в мулонакопичувач 

значної кількості високозольних відходів до 90т/год твердого, 565 м3/ч 

пульпи.  
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Наявність в технологічній схемі великої кількості циркуляційних 

навантажень призводить до розмокань глинистої складової вихідного 

вугілля, що, в свою чергу, негативно впливає на весь процес збагачення, 

починаючи від погіршення роботи відсадження і флотації, закінчуючи 

збільшенням вологи концентрату і підвищенням втрат вугілля в відходи. 

Циркуляційні навантаження водно-шламової схеми роблять її вельми 

інерційної, що не дозволяє оперативно її регулювати при змінах якості 

вугілля у поточному режимі. Це, в свою чергу, знижує вихід і якість  

товарної продукції. 

Тому, для підвищення якості товарної продукції необхідно 

передбачити переоснащення водно-шламової схеми, яке забезпечить: 

- малоопераційну побудову схеми з мінімізацією  

циркуляційних навантажень; 

- збагачення вузьких класів найбільш ефективним для них методом; 

- заміну флотації, як самого витратного процесу збагачення, на 

збагачення в спіральних сепараторах; 

- скорочення кількості високозольних відходів, що скидаються в 

мулонакопичувач, на першому етапі, з переходом на замкнуту водно-

шламову схему без скидання в мулонакопичувач на другому етапі. 

 Таким чином, пропонується переоснащення процесів збагачення 

шламу класу 0-1 мм з метою збільшення виробничої потужності, виходу 

концентрату і підвищення зольності відходів, за рахунок впровадження 

сучасного обладнання. 
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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК 
 

Наведено результати аналізу способів забезпечення стійкості підготовчих 
виробок на різних етапах їх експлуатації в умовах вугільних шахт. Обґрунтовано 
необхідність вдосконалення та розширення області застосування деяких з них, зокрема, 
анкерного кріплення, технологій охорони виробок штучними охоронними конструкціями 
з обмеженою піддатливістю та спеціальними конструктивними особливостям. 

Ключові слова: стійкість підготовчих виробок, спосіб охорони, засіб охорони, 
вантажонесуча здатність порід 
 

На цей час є великий комплекс наукових досліджень проявів 

гірського тиску в умовах глибоких шахт, який дозволяє узагальнити основні 

особливості процесів деформування бічних порід навколо гірських виробок, 

проаналізувати існуючі способи підвищення їх стійкості та визначити 

основні напрямки подальших досліджень в умовах ускладнення гірничо-

геологічних і гірничотехнічних умовах. 

Ускладнення умов відпрацювання вугільних пластів, як правило, 

пояснюють збільшенням глибини ведення гірничих робіт. Але під терміном 

«збільшення глибини ведення робіт» мається на увазі не тільки зниження 

рівня виконання робіт щодо земної поверхні, але і зумовлені ним 

геомеханічні, тектонічні і газодинамічні явища. 

В роботі [5] обґрунтовується величина «критичної глибини» ведення 

гірничих робіт Н*, при перевищенні якої умови можна відносити до великих 

глибин. Вираз за визначенням цієї величини має вигляд  

 
де Rc– усереднена межа міцності порід на одновісний стиск; kc– усереднений 

коефіцієнт структурно-механічного послаблення; kw– усереднений 
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коефіцієнт обводненості гірських порід; γ– об’ємна вага гірських порід;  

εν– середня величина об’ємного розпушення гірських порід. 

Наявність тектонічних порушень є ускладнюючим фактором,  

врахування якого необхідне при прогнозуванні стійкості гірничих виробок, 

оскільки будь-яке порушення залягання порід під дією тектонічних процесів 

призводить до зміни напружено-деформованого стану масиву гірських 

порід. 

Як бачимо, цей вислів враховує тільки гірничо-геологічні чинники, 

але, як відомо, стійкість виробок залежить і від гірничотехнічних факторів. 

Причому для забезпечення експлуатаційного стану виробки ми не маємо 

можливості впливати на гірничо-геологічні умови, але можемо цього 

досягти за рахунок зміни параметрів гірничотехнічних факторів, тобто 

удосконалення способів підвищення стійкості виробки. Це може бути як 

зміна параметрів кріплення виробки, часу та місця його установки, 

застосування заходів щодо зміцнення (знеміцнення) бічних порід й ін. 

Для підготовчих виробок особливу роль відіграє опорний тиск від 

впливу очисних робіт. Дані виробки знаходяться, як правило, в найгірших 

умовах, потребують значних матеріальних і трудових витрат на ремонтні 

роботи та на забезпечення безпеки ведення очисних робіт, як на кінцевих 

ділянках лав, на сполученнях і на протяжних ділянках цих виробок, що 

знаходяться поза зони і в зоні впливу лави, як попереду, так і позаду неї. 

Тому не випадково в роботі [12] умови експлуатації підготовчих 

виробок ділять на дві групи: за межами зони активного впливу очисних 

робіт та в зонах опорного тиску або зрушення порід в межах виробленого 

простору. 

Стійкість підготовчої виробки необхідно розглядати на різних етапах 

її експлуатації по відношенню очисного вибою або вибоїв (при повторному 

використанні виробки) і, відповідно, до зон опорного тиску. 
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Хоча в роботі [25] автором вказуються 12 зон опорного тиску, ми 

віддамо перевагу класичному уявленню (рис. 1) [26]: 

I зона – поза зоною впливу очисних робіт і виробленого простору; 

II зона – в зоні впливу очисних робіт попереду лави; 

III зона – в зоні впливу очисних робіт позаду лави при первинному 

використанні виробки; 

IV зона – в зоні усталеного опорного тиску позаду лави; 

V зона – в зоні впливу очисних робіт попереду другої лави (при 

повторному використанні виробки); 

VI зона – в зоні впливу очисних робіт позаду другої лави (при 

повторному використанні виробки); 

VII зона – в зоні повторного сталого опорного тиску позаду другої 

лави.  

При різних системах розробки підготовчі виробки можуть 

підтримуватися в різних зонах,  їх різній кількості і комбінаціях. 

У першій зоні виробка підтримується в масиві і розглядається як 

одиночна, в другій - виробка піддається сильній деформації від дії лави, в 

третій - опорний тиск досягає свого максимуму з подальшим загасанням і 

стабілізацією в четвертій зоні. У разі, коли ця виробка використовується  
 

 
Рис. 1. Схема розміщення зон опорного тиску [26] 

 
для відпрацювання другої лави, характер зміни опорного тиску в V, VI і VII-

ій зонах схожий з зонами, відповідно, II, III і IV. Хоча в зонах VI і VII 
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абсолютна величина виникаючих напруг буде трохи менше, ніж в III і IV 

зонах, тому що в цих зонах виробка перебуває між виробленими просторами 

лав і охороняється в системі «засіб охорони - засіб охорони». 

Обробка результатів шахтних інструментальних спостережень за 
станом підготовчих виробок в умовах пласта с11 шахти ім. М.С. Сургая  
(рис. 2, 3) [18]  дозволила нам отримати залежності конвергенцій порід 
покрівлі і підошви виробок від відстані до лави в різних зонах опорного 
тиску (рис. 4, 5).  

 
Рис. 2. Викопіювання з плану гірничих виробок по пласту с11 і місце 

розташування вимірювальної ділянки у вентиляційній виробці 4-ої східної 
лави 

 
Конвеєрний хідник 5-ої східної лави підтримувався в зонах I-IV, а 

вентиляційний 4-ої східної - IV-VII. Ці виробки знаходилися в подібних 
умовах, тому можна зробити висновок про те, що їх підтримання в зоні  

 
Рис. 3. Викопіювання з плану гірничих виробок по пласту с11 і місця 

розташування вимірювальної ділянки в конвеєрній виробці 5-ої східної 
лави 
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Рис. 4. Графік залежності конвергенції порід покрівлі та підошви ∆U 

вентиляційного хідника 4-ої східної лави пл. с11 від відстані до лави L із 
зазначенням зон опорного тиску 

 
впливу першої і другої лави практично однакове по величині кінцевих зсувів 
порід покрівлі і підошви, але в зоні тимчасового опорного тиску другої лави 
відзначаються великі деформації контуру виробок, що обумовлено 
повторним збільшенням розмірів зони зруйнованих порід навколо виробки 
від дії лави.  

 
Рис. 5. Графік залежності конвергенції порід покрівлі та підошви ∆U 
конвеєрного хідника 5-ої східної лави пл. с11 від відстані до лави L із 

зазначенням зон опорного тиску 
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Динаміка зміни напруг навколо виробки (рис. 1) супроводжується 

розвитком зони непружних деформацій (ЗНД), а кінетика зсувів порід на її 

контурі (рис. 4, 5), що проявляється у витісненні порід в порожнину виробки 

та деформаціями елементів кріплення у виробках (рис. 6, 7) і на прилеглих 

до них кінцевих ділянках лав - результатом збільшення ЗНД. Все це вказує 

на необхідність розробки ефективних засобів підвищення стійкості 

гірничих виробок або удосконалення наявних для забезпечення їх 

експлуатаційного і безпечного стану. 

Ці засоби повинні ґрунтуватися на зменшенні напруги навколо 

виробок або застосуванні заходів, що пригнічують розвиток зони 

непружних деформацій. 

Не варто абстрагуватися від впливу на стан виробок ускладнюючих 

факторів. Адже відомо про погіршення стану гірничих виробок при їх 

знаходженні в зоні впливу тектонічних порушень [1] або при раптових 

обваленнях покрівлі [21].  

До теперішнього часу досить глибоко досліджені особливості 

механізму деформування гірського масиву, а також зміни форми і 

кількісних параметрів зони непружних деформацій навколо виробок. 

Детально вивчено особливості прояву опорного тиску та його вплив на 

деформації контуру виробок, що примикають до очисних вибоїв. Створені 

надійні передумови для розробки ефективних способів охорони та 

підтримання підготовчих виробок в складних умовах експлуатації. 

Детальний розгляд всіх способів кріплення, підтримання та охорони 

виїмкових виробок, що застосовуються на ділянці активного впливу 

очисних вибоїв, вельми складний через численність і різномасштабність 

проведених досліджень, різнорідність і несумісність отриманих при цьому 

позитивних і негативних результатів. Крім того, у цьому немає великої 

потреби. 
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Рис. 6.  Деформування контуру вентиляційного хідника 4-ої східної лави 

пл. с11 на замірній станції № 38 в залежності від відстані до лави: 1- 101 м; 
2- 44 м; 3- 14 м; 4- 2 м; 5- 12 м; 6- 19 м; 7- 43 м; 8- 94 м 
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Рис. 7. Фотографії стану вентиляційного хідника 4-ої східної лави пл. с11 

на сполученні його з лавою та позаду неї 
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Більш раціональним, з нашої точки зору, є розгляд нових і найбільш 

успішно застосовуваних в даний час способів і засобів  

підтримання виробок.  

До заходів з підтримання виробок відносяться: вибір способу охорони 

виробки, її форми та способу проведення, засобів і способу кріплення, 

засобів зміцнення (знеміцнення) бічних порід, засобів охорони виробки 

позаду лави і посилення кріплень в процесі її експлуатації, а також заходи 

щодо ліквідації наслідків деформування контуру виробки і т.д. 

Кріплення – це комплекс робіт щодо зведення гірничотехнічних 

конструкцій для забезпечення стійкості гірничої виробки й управління 

гірським тиском, спосіб охорони – оптимальне за фактором гірського тиску 

розташування гірничих виробок в шахті відносно очисних робіт, а засоби 

охорони – штучні споруди з боку очисних робіт для зменшення зсувів  

порід [19]. 

Як бачимо, способи охорони зумовлюють розміщення виробок щодо 

очисного вибою. Найбільш поширеним в умовах високонавантажених лав є 

спосіб з повторним використанням виробок від раніше відпрацьованих 

очисних вибоїв при комбінованих системах розробки [24]. Також  в 

складних гірничо-геологічних умовах, на великих глибинах 

рекомендуються до застосування проведення виробок вприсічку до 

виробленого простору [23]. Проведення виробки позаду лави на межі з 

масивом або з випередженням очисного вибою, як правило, застосовується 

для транспортних виробок при суцільних системах розробки і комбінованих 

на основі суцільних [22]. Проведення виробок по порожніх порід доцільно 

в умовах великих глибин і нестійких бічних порід [19].  

Дослідження по створенню стійких форм гірничих виробок інтенсивно 

проводилися в 60-70-ті роки минулого століття, але до цих пір вони не 

втратили свою актуальність. Так форми поперечного перерізу гірничих 

виробок, які були стійкими в одних умовах, зі збільшенням глибини ведення 
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гірничих робіт можуть бути віднесені до нестійких у зв’язку зі зменшенням 

міцності бічних порід та ступенів тріщинуватості й порушеності масиву 

(рис. 8). З існуючих форм найбільш поширеними для підготовчих виробок 

є: склепінна, трапецієвидна, прямокутна і підковоподібна (рис. 9). Найбільш 

стійкі (кільцева і еліптичні) не знайшли широкого застосування при 

підготовці виїмкових дільниць через досить велику вартість та малий термін 

служби цих виробок. Проте, останнім часом робляться спроби щодо 

створення нових стійких форм. Зокрема, варто відзначити асиметричні 

форми з криволінійними контурами і розташуванням сегмента з найменшим 

радіусом в напрямку максимальних зсувів з боку бічних порід або 

підковоподібні з прямолінійною частиною в покрівлі виробки для 

виключення порушення цілісності міцних порід покрівлі та ін. 

 
Рис. 8. Номограма для визначення стійкої форми виробки в залежності від 

глибини робіт Н та міцності бічних порід на одновісний стиск σст 
 

Для існуючих форм виробок розроблено велику кількість конструкцій 

кріплень, але знову-таки, для умов підготовчих виробок, в силу своєї 

дорожнечі, не всі конструкції доцільні до застосування. До широко 

застосовуваних варто віднести прямокутні і трапецієподібні металеві та 

дерев'яні кріплення, арочні та підковоподібні металеві, а також комбіновані. 
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Вони обов'язково мають бути піддатливими внаслідок впливу очисних 

робіт. Можуть застосовуватися як самостійно, так і спільно з додатковими 

підсилюючими елементами: кріпленнями посилення, анкерним кріпленням, 

набризкбетоном й ін. 

Велика увага в даних конструкціях кріплень приділяється типу 

застосовуваних профілів, вузлів піддатливості і міжрамних огорож. Так, до 

недавнього часу, концепцією забезпечення експлуатаційного стану 

гірничих виробок було збільшення несучої здатності кріплень за рахунок 

збільшення її металоємності застосуванням «важких» профілів. Але, як 

показала практика, ця концепція не увінчалася успіхом, тому що 

економічний ефект від даних заходів не дозволив покрити витрати на їх 

реалізацію. Та й самі заходи не забезпечили безремонтного стану виробок. 

Було доведено, що збільшення несучої здатності кріплень не може істотно 

вплинути на геомеханічну ситуацію навколо виробки та при створенні 

ресурсозберігаючих технологій кріплення необхідно йти по шляху 

максимального залучення в роботу породного масиву [6]. 

 
Рис. 9. Існуючі форми поперечного перетину гірничих виробок  

(а- прямокутна; б, в – трапецієподібні; г – полігональна; д- діжкоподібна;  
є, ж, з, і - склепінні з вертикальними та похилими стінками; к, л, м, - 

підковоподібні; н, о – еліптичні; п - кругова) 

а) б) в) г) д)

є) ж) з) і) к)

л) м) н) о) п)

73



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

Саме цей підхід послужив основою розробки технологій, що 

передбачають застосування анкерних кріплень, способів розвантаження 

масиву та зміцнення порід по контуру виробки, попереднього розпору 

кріплення, застосування кріплень посилення та підсилюючих елементів 

спільно з основним кріпленням і т.д. 

Запропоновано спосіб підтримання виробки [2], в основу якого 

покладено принцип активного силового впливу на породи безпосередньої 

покрівлі. Він реалізується за допомогою вдавлення гідравлічних стійок в 

сторону раніше зруйнованого масиву на ділянці виробки довжиною 1 - 3 м 

безпосередньої покрівлі, що встановлюються між рамами безпосередньо в 

покрівлю, а також верхняка кріплення - гідравлічними стійками, 

встановленими по його кінцям під спеціальний кронштейн. Встановлено, 

що при вдавлюванні безпосередньої покрівлі з зусиллями 1,5 - 3,0МН 

подальше руйнування порід покрівлі на контурі припиняється. 

У зв'язку з переходом гірничих робіт на великі глибини розробки, 

анкерне кріплення при довговибійних системах розробки в передових 

вугледобувних країнах Європи застосовується як допоміжний засіб, для 

посилення і підвищення ефективності роботи основного кріплення. 

Застосування комбінованого рамно-анкерного кріплення в виробках, 

що інтенсивно деформуються, дозволило, в значній мірі, зберегти стійкість 

виробок в зоні впливу очисних робіт [11]. Наявність в кожному анкері вузла 

піддатливості дозволяє узгодити роботу анкера і піддатливого рамного 

кріплення в режимі заданої деформації. На підставі аналізу результатів 

досліджень [11] запропонована раціональна схема розташування жорстких 

і піддатливих анкерів з урахуванням зональності прояви гірського тиску. 

Жорсткі анкери, взаємодіючи з породним контуром, формують в секторних 

зонах вантажонесучі породні блоки, а піддатливі анкера створюють в своїх 

зонах систему «кріплення-порода», що забезпечує підтримання виробок в 

зоні впливу очисних робіт в стійкому стані. 
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Ефективна робота кріплення підготовчої виробки, нарівні з її 

високою несучою здатністю і конструктивною піддатливістю, багато в чому 

залежить від якості тампонажу закріпного простору. 

З геомеханічних способів збереження стійкості підготовчих виробок, 

в зоні шкідливого впливу очисних робіт, найбільшого поширення в даний 

час отримали способи проведення польових виробок, вприсічку до 

виробленого простору раніше відпрацьованих лав і по обваленим і 

ущільненим породам виробленого простору. 

Польове проведення виробок, з різним розташуванням їх щодо 

елементів залягання пласта, з урахуванням подальшого впливу тимчасового 

фактора й очисних робіт на деформаційні процеси, що відбуваються на 

контурі навколо виробки, було розглянуто багатьма дослідниками і 

випробувано на значній кількості шахт. Польовими проводяться переважно 

капітальні гірничі виробки зі значним терміном служби. 

Проведення підготовчих виробок вприсічку до виробленого 

простору раніше відпрацьованих лав, із залишенням вузьких вугільних 

ціликів (або без них) також знайшли широке використання [3, 20, 23]. Його 

ефективність полягає в можливості проведення виробок в приконтурної 

частини тріщинуватого масиву в зоні дії мінімальних значень залишкового 

опорного тиску. 

У складних умовах особливу роль відіграє кріплення посилення, що 

дозволяє підсилити функції лінійної кріплення в зонах її інтенсивного 

деформування на кінцевих ділянках лав. Кріплення посилення є додатковим 

силовим елементом по відношенню до існуючого кріпленню виробки, який 

встановлюється в зонах інтенсивного прояву гірського тиску: перед 

очисним вибоєм, на сполученні з лавою і на ділянці виробки, що примикає 

до виробленого простору, де після виймання пласта відбувається інтенсивне 

деформування бічних порід зі значними зсувами їх в порожнину виробки. 
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При всіх цих способах охорони важливим залишається питання 

правильного вибору засобів охорони гірничих виробок позаду лави, тому 

що від цього безпосередньо залежить не тільки стійкість виробок, а й 

забезпечення безпечних умов праці робітників на кінцевих ділянках лави і 

безпосередньо в виробках. 

До традиційних засобів охорони відносяться вугільні цілики та штучні 

охоронні споруди: бутові смуги, костри, бутокостри, кусти, литі смуги, 

тумби із залізобетонних блоків, органні ряди. Всі ці споруди не один десяток 

років застосовувалися в умовах вугільних шахт і досить добре 

зарекомендували себе в різних умовах. Але, в силу того, що ускладнилися 

гірничо-геологічні умови, погіршився фінансовий стан підприємств, 

змінилися їхні потреби в обсягах видобутку, ці засоби в певних умовах 

можна визнати недостатньо ефективними з точки зору забезпечення 

стійкості виробок, трудомісткості робіт або через дорожнечу [16]. 

На допомогу або на зміну прийшли нові засоби охорони, які, знову-

таки, були досить ефективні, але для конкретних гірничо-геологічних і 

гірничотехнічних умов [16]. До таких «нетрадиційним» засобів охорони 

можна віднести цілики трикутної [13] та трапецієподібної форм, породні 

блоки [14], породні стійки [8], бутові смуги з армуючими елементами [17], 

дерев'яні стійки СКУ, стрічкові смуги з породноцементних полублоків, 

тумби з дерев'яно-бетонних блоків БДБ [4], газобетоні опори [7] і багато 

інших. Велика кількість засобів охорони ґрунтуються на використанні 

закономірностей формування вантажонесучих конструкцій в системі «засіб 

охорони - бічні породи» і, як показує практика, це дає позитивні результати. 

До таких варто віднести спосіб охорони виробки прямокутними жорсткими 

охоронними елементами, що розташовуються перпендикулярно осі 

виробки, з залишенням між ними компенсаційних порожнин [10], спосіб 

охорони з використанням смуг змінної жорсткості для створення склепіння 

рівноваги [15] тощо. 
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При всьому різноманітті заходів з підтримання підготовчих виробок 

на жодному підприємстві не обходяться без комплексу заходів по ремонту 

виробок. Практично повсюдно здійснюється перекріплення виробок, 

підривок порід підошви для забезпечення їх експлуатаційного стану. Всі ці 

операції не можна назвати ефективними, тому що будь-яке втручання в малу 

геомеханічну систему «кріплення - вміщає масив» обов'язково веде до 

порушення усталеного рівноважного стану, інтенсифікації зсувів на контурі 

виробки і необхідності проведення повторного ремонту [16]. Крім того, ці 

операції досить трудомісткі, виконуються переважно вручну, місця ж 

проведення перекріплення виробок травмонебезпечні. Тому в сучасних 

умовах удосконалюються технології з перекріплення гірничих виробок, в 

тому числі технології, що ґрунтуються на використанні вантажонесучої 

здатності вміщуючих порід [9]. 

Наявний масив даних дозволяє нам зробити висновок про те, що 

існує достатня кількість способів охорони підготовчих виробок, з яких 

можна вибрати найбільш оптимальні з точки зору стійкості та витратності 

для певних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов. Але в деяких 

випадках їх впровадження потребує удосконалення та розширення області 

використанння. Особливу увагу, на нашу думку, заслуговують способи 

підвищення стійкості виробок, що передбачають застосування анкерних 

кріплень, використання недорогих матералов для зведення штучних 

охоронних конструкцій з обмеженою піддатливістю. Також доцільне 

використання несучої здатності вміщуючих порід для створення 

вантажонесучих конструкцій спільно з кріпленнями та засобами охорони 

або за рахунок їх специфічних параметрів перанаправити сили, що 

видавлюють, від гірничих виробок.  
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АНАЛІЗ ЗМІНЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ  

ТОВ «ЦЗФ «КУРАХІВСЬКА» 
 

Наведено аналіз причин майбутньої зміни сировинної бази ТОВ «ЦЗФ 
«Курахівська». Визначені основі властивості рядового вугілля Павлоградського и 
Добропільського родовища. Запропоновані рішення по зміні сучасної технології 
збагачення на ТОВ «ЦЗФ «Курахівська». 

Ключові слова: вугілля, родовище, категорія збагачуваності, відсадження, 
ситовий аналіз, фракційний аналіз.  
 

 

ЦЗФ «Курахівська» - одна з чотирьох вугільних збагачувальних 

фабрик, що входять в бізнес - блок «Вугілля» компанії ДТЕК. Фабрика 

головним чином випускає енергетичний концентрат марок «Г» і «ДГ» 

зольністю до 28%. 

Як відомо, здобичі рядового вугілля компанії ДТЕК ведуться в двох 

великих родовищах: Західно - Донбаському (ш. «Самарська», ш. 

«Тернівська», ш. «Павлоградська», ш. «Західно - Донбаська» і ін.), Та 

Добропільському (ш. «Добропільська», ш. «Білозерська», ш. «Алмазна», ш. 

«Ново Донецька»). Дані родовища характеризуються пластами не високою 

робочої потужності (менше 0,8 метра), що залягають на глибині 400-1800 

метрів. Ці фактори вплинули на  зольність видобутого рядового вугілля, що 

направляється на збагачення, яка становить 40-60%. У переробці рядового 

вугілля ЦЗФ «Курахівської» в 2019 році переважають вугілля Західно - 

Донбаського родовища (Павлоградвугілля) і становлять близько 80% від 

загального обсягу. Павлоградське вугілля належить до легкої категорії 

збагачуваності (з вмістом проміжних фракцій до безпородної маси менше 

5%) [1], з переважною більшістю крупного машинного класу. Такий 

висновок можна зробити, вивчивши ситовий (таблиця 1) і фракційний 

(таблиця 2) аналіз рядового вугілля ш. «Тернівська»: 
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Таблиця 1 – Ситовий аналіз ш. «Тернівська» 
Клас крупності, мм Маса, кг Вихід класів, % Зола, % 

+10 51,7 52,5 38,0 
1-10мм 32,8 33,3 49,6 
0,5-1мм 6 6,1 52,7 
-0,5мм 8 8,1 57,8 
Всього 98,5 100,0 43,8 

 
Таблиця 2 – Фракційній аналіз рядового вугілля ш. «Тернівська» 
Щільність, кг/м3 Вихід, % Зольність, % 

Менше 1500 
1500-1800 

Більше 1800 

48,1 
1,8 
35,9 

7,1 
36,3 
88,8 

Крім цього клас, мм 
0,5-1 
1-0,5 

 
6,1 
8,1 

 
52,7 
57,8 

Всього 100 43,8 

Т =
γ1

100 − γ2
∗ 100 =

1,8
100 − 35,9

∗ 100 = 2,8%, 

 
 де 𝛾𝛾1 − вихід промежних фракцій,𝛾𝛾2 − вихід породних фракцій 

 
Вугілля ж Добропільського родовища (Добропільвугілля), можна 

віднести до середньої категорії збагачуваності [1] (з вмістом проміжних 

фракцій до безпородної маси 5,4%), які містять глинисті породи що 

розмокають, з високим виходом класу 1-13 мм (таблиця 3 і таблиця 4): 
 

Таблиця 3 – Ситовий аналіз рядового вугілля ш. Білозірська 
Клас крупності, мм Вихід, % Зольність, % 

13 - 100 30,78 44,42 
1-13 59,54 50,08 
0 - 1 9,68 45,50 

Всього 100 47,89 
 

Таблиця 4 – Фракційний аналіз рядового вугілля ш. Білозірська 
Щільність, кг/м3 Вихід, % Зольність, % 

Менше 1500 
1500-1800 

Більше 1800 

40,36 
2,84 
47,1 

5,7 
37,2 
85,3 

Крім цього клас, мм 
0-1 

 
9,7 

 
45,5 

Всього 100 47,9 

Т =
γ1

100 − γ2
∗ 100 =

2,84
100 − 47,1

∗ 100 = 5,4%, 

 де γ1-вихід проміжних фракцій, γ2-вихід породних фракцій 
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Окрім постійного збільшення зольності здобутого вугілля 

«Павлоградвугілля», збільшується обсяг видобудку «Добропільвуггілля» 

[3]. Тому, враховуючи всі наведенні фактори, ми маємо уявлення про 

можливу майбутню сировину базу ЦЗФ «Курахівська», представленої в 

переважанні ресурсом Добропільвугілля, котра має більш важку категорію 

збагачуваності. Виходячи із цього робимо висновок що треба змінити 

існуючу технологію збагачення ТОВ «ЦЗФ «Курахівська», тому що в 

існуючих умовах, при існуючій технологічній схемі збагачення [2] немає 

можливості переробляти Добропільське вугілля не знижуючи обсягу 

переробки та якості випущеної продукції. Одним з найкращих рішень 

ситуації що склалася можна вважати вдосконалення процесу гідравлічного 

відсадження класу 0-13мм, з виділенням проміжного продукту, та 

подальшим його додатковим збагаченням. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМ ЗБАГАЧЕННЯ РЯДОВОГО 
ВУГІЛЛЯ КЛАСУ 1-13 ММ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНИХ ГІДРОЦИКЛОНІВ 
 

Наведений аналіз технології збагачення дрібного вугілля важкосередовищними 
гідроцклонами. Викладені переваги переробки рядового вугілля класу 1-13мм 
важкосередовищними гідро циклонами 

Ключові слова: вугілля, важкосередовищні гідроциклони, щільність, збагачення, 
технологічна схема 

 
У зв'язку з тим, що сучасні тенденції розвитку видобутку корисних 

копалин припускають підвищення вимог до якості концентратів на фоні 

показників, що знижуються, значення збагачення, як проміжної ланки 

технологічного ланцюжка в вугільній промисловості зростає.  

Збагачувальні фабрики змушені шукати різні шляхи підвищення 

якісних характеристик вихідного матеріалу, не втрачаючи при цьому в 

економічних відносинах. Низький технічний рівень збагачувальних фабрик 

так само, як і неможливість піддати механічному збагаченню весь обсяг 

гірської маси, що добувається, ведуть до збільшення втрат палива з 

відходами збагачення. Тому, на даний час стоїть гостре питання серед 

фабрик Донбасу, які були побудовані у 50-60р двадцятого сторіччя, щодо 

реорганізації і перебудови вузлів збагачення до сучасної технології 

переробки вугілля. Виникла необхідність, замість класичної відсадки при 

переробки дрібного вихідного вугілля, яка використовується на більшості 

збагачувальних фабрик України, застосувати важкосередовищні 

гідроциклони. 

Результати аналізу і практика вуглезбагачення в Україні і за кордоном 

свідчить про те, що в теперішній час ефективність збагачення вугілля 

досягається, в основному, за рахунок удосконалення технологічних схем і 
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їх апаратурного оформлення, а також різноманітних компонувальних 

рішень технологічних операцій. Особливості сучасних технологій 

визначаються пошуком раціональних рішень вуглепереробки з ціллю 

отримання позитивного максимального ефекту від вихідної сировини при 

заданих параметрах товарного продукту, відходів і екологічної безпеки. 

Одним із сучасних напрямків вдосконалення технологічних схем 

вуглезбагачувальних фабрик є застосування для збагачення дрібного 

вугілля важкосередовищних гідроциклонів, в яких інтенсивний поділ 

частинок вугілля і породи відбувається в магнетитової суспензії під дією 

відцентрової сили [1]. 

Технологія збагачення в важкосередовищних гідроциклонах 

передбачає регулювання щільності поділу шляхом зміни мінімального 

числа параметрів; густини вихідної суспензії, діаметра зливного патрубка і 

нижньої насадки [1]. Інші фактори, що впливають на процес (тиск суміші 

вугілля і суспензії на вході в гідроциклон, співвідношення в живленні 

твердого до рідкому і ін.), залишаються постійними (рис.1). Управління 

процесом поділу легко здійснюється за допомогою засобів автоматизації. 

Залежно від збагачуваності вугілля і вимог споживачів до якості 

продуктів, збагачення в важкосередовищних гідроциклонах може бути [2] 

одностадійним (поділ на два продукти) і двохстадійною (поділ на три 

продукту). В останньому випадку використовуються два послідовно 

встановлених гідроциклону і суспензія двох щільності. 

Важкосередовищний гідроциклон це збагачувальний пристрій, який 

діє за принципом сепарації (розділення) по щільності. Важкосередовищний 

гідроциклон складається з центрифужної впускний секції, яка дає 

можливість матеріалу надходити в плоскопаралельну циліндричну секцію 

корпусу гідроциклона. Діаметр гідроциклону визначається, виходячи з 

внутрішнього діаметра цієї паралельної корпусної секції. Корпус 
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гідроциклону переходить в конусоподібну або клиноподібну секцію, яка 

закінчується у знімного розтруба. 

 

 
Рис. 1. Фактори, що впливають на процес важкосередовищної 

сепарації у гідроциклоні 
 
Переваги важкосередовищних гідроциклонів перед апаратами, в яких 

поділ відбувається тільки під дією сил тяжіння, полягає в наявності 

відцентрового поля, яке призводить до значного (в десятки разів) 

збільшення швидкості розподілу матеріалу по щільності. Крім того, в 

гідроциклонах утворюється турбулентний гідродинамічний потік, що 

руйнує структуру суспензії, завдяки чому в них можна збагачувати тонкі 

класи вугілля до межі 0,15 мм. 

Гідроциклони прості в експлуатації, та мають величезний ряд переваг, 

таких як: відсутність обертових механізмів, призначених для генерування; 

процес руху здійснюється за рахунок тангенціального або евальвентного 

введення стічної води; використовувана суспензія обробляється з високою 

питомою продуктивністю; можливість створити компактні автоматизовані 

установки; порівняно не витратна установка і експлуатація. 

Ефективність поділу

Фактори матеріалу Ситовий склад
Фракційний склад
В'язкість суспензії

Щільність середовища
Стійкість суспензії

Фактори обладнання

Тип гідроциклону (конструкція)
Підготовка  живлення гідроциклону

Діаметр вхідного отвору
Діаметр вихідного отвору

Тиск на вході в гідроціклон
Швидкість подачі живлення в 

гідроциклон
Конструкція плотносредного зумпфу
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Незважаючи на деяке ускладнення технології, збагачення дрібного 

вугілля в важкосередовищних гідроциклонах знаходить все більш широке 

застосування і має такі переваги [1]:можливість точного поділу по щільності 

вугілля важкою і дуже важкою категорії збагачуванності з високим вмістом 

породи при мінімальному засміченні продуктів збагачення сторонніми 

фракціями; широкий діапазон крупності ефективно збагачуємого вугілля – 

від 0,15-0,2 до 40-50 мм, можливість вибору необхідної щільності поділу в 

межах від 1300-1350 до 2000-2200 кг / м3 і її регулювання засобами 

автоматики, мала чутливість до коливань навантаження і зміни якісного 

складу збагачуваної сировини. 

У важкосередовищних гідроциклонах можна збагачувати вугілля і 

антрацит в широкому діапазоні крупності. Верхня межа крупності для 

великогабаритних гідроциклонів (діаметром до 700 мм) може досягати 30-

40 і навіть 50 мм, однак найчастіше він становить 10, 30 і 40 мм. Нижня межа 

крупності зазвичай приймається рівним 0,6 (0,5) мм. Причиною вибору 

нижньої межі крупності машинного класу 0,6 (0,5) мм є оптимальний розмір 

щілин шпальтових сит вібраційних грохотів, на яких проводяться операції 

дешламації вугілля перед збагаченням, а також промивання і зневоднення 

продуктів. Застосування на вібраційних грохотах шпальтових сит з меншим 

розміром щілин призводить до різкого зниження питомої продуктивності і 

погіршення ефективності класифікації [2]. 

Технологічні схеми нових фабрик, введених в останні роки в 

експлуатацію в США, Канаді, Росії, Україні і в інших країнах, а також 

знаходяться в стадії будівництва і проектування, використовують в 

основному важкосередовищної обладнання (сепаратори і гідроциклони), що 

забезпечує найбільше витяг вугільних фракцій в продукти збагачення при 

незначних коливаннях якості товарної продукції [3]. 

Таким чином, важкосередовищне збагачення займає одне з провідних 

місць в вуглезбагачувальної галузі, що обумовлено погіршенням якості 

86



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

вугілля, що добувається і високими техніко - економічними показниками 

цього процесу. До недавнього часу важкосередовищне збагачення 

застосовувалося в основному для вугілля крупних класів. Однак прийшов 

час впроваджувати цей процес для збагачення важкозбагачувального 

вугілля дрібних класів і дробленого промпродукту відсадки в 

важкосередовищних гідроциклонах на збагачувальних фабриках України. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРОТИВОТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ 

 
Рассмотрены средства индивидуальной противотепловой защиты, применяемые 

в угольной промышленности при воздействии на горноспасателя нагревающего 
микроклимата, их комплектация, принцип работы и технические параметры. 
Проанализирован  алгоритм выбора аккумуляторов холода различных типов в зависимости от 
условий микроклимата и цели  применения. Намечены пути по повышению эффективности 
средств противотепловой защиты, позволяющие улучшить их основные эксплуатационные 
параметры на 20-30%. Разработка и внедрение таких средств повысят безопасность 
ведения горноспасательных работ в зонах с повышенной температурой. 

Ключевые слова: угольная промышленность, ГВГСС, средства индивидуальной 
противотепловой защиты, нагревающий микроклимат 
 

В настоящее время на 30 шахтах Донецкой и Луганской областей 

Украины ведется добыча угля на глубинах от 1000 до 1500 м. При значениях 

геотермического градиента 0,029-0,032°С/м, характерных для многих 

шахтных полей, температура горного массива на отрабатываемых глубоких 

горизонтах составляет 40-50 °С. Кроме того, анализ практики 

горноспасательных работ в угольной промышленности Украины 

показывает, что более половины от их общего объема выполняется при 

повышенных температурах. С увеличением протяженности выемочных 

полей, увеличивается время пребывания горноспасателей в зонах 

повышенных температур, что снижает производительность их труда 

Пребывание спасателей в таких условиях приводит к перегреванию 

организма и тепловым ударам. Как показывает статистика в 

горнодобывающей отрасли, за последние годы ежегодно с диагнозом 

«острый перегрев» в больницу попадает 30-40горняков. Следовательно, для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности необходима реализация 

эффективных мероприятий защиты от высоких температур воздуха в горных 

выработках 
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Анализ ликвидации подземных аварий на предприятиях 

Минэнергоуголь Украины показал, что вследствие пожара и/или нарушения 

вентиляционных режимов доля работ, выполняемых горноспасателями при 

температурах выше 270С составляет 60%, из них 10% работ выполнялись 

при температуре свыше 400С. В условиях нагревающего микроклимата, 

происходит нарушение теплообмена человека с окружающей средой, 

выражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней границы 

оптимальной величины (более 0,87 кДж/кг). Нарушение теплового баланса 

может привести к перегреванию организма и как следствие к потере 

трудоспособности, утомляемости, потери сознания и смерти. Для того, 

чтобы физиологические процессы в организме человека протекали 

нормально, выделяемая организмом теплота должна отводиться в 

окружающую среду. Величина и направление конвективного теплообмена 

человека с окружающей средой определяется, в основном, температурой 

окружающей среды, атмосферным давлением, подвижностью и 

влагосодержанием воздуха, Количество теплоты, отдаваемое человеком в 

окружающую среду с поверхности тела при испарении влаги и выделяемой 

человеком с выдыхаемым воздухом, также, в первую очередь, зависят от 

температуры воздуха, а также от интенсивности работы, выполняемой 

человеком, скорости окружающего воздуха и его относительной влажности 

и теплопроводности материала, из которого выполнена защитная одежда. 

Таким образом, величина риска получения тепловой травмы в 

условиях нагревающего микроклимата зависит от параметров 

микроклимата и от технических характеристик средств противотепловой 

защиты, которые определяются степенью теплоизоляции и ресурсом 

охлаждающих элементов. Задача снижения величины риска, может быть 

решена за счет улучшения теплоизоляционных характеристик  

Для безопасного выполнения работ в зоне повышенных температур 

необходимо либо осуществлять мероприятия по нормализации параметров 
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рабочей среды, либо использовать средства индивидуальной 

противотепловой защиты. Основные мероприятия, направленные на 

улучшение температурных условий в выработках на глубоких горизонтах 

действующих шахт следующие [1]: интенсификация проветривания 

очистных и подготовительных очистных забоев, теплоизоляция горного 

массива и герметизация стенок участковых воздухоподающих выработок со 

стороны выработанного пространства лавы, внедрение искусственного 

охлаждения (кондиционирования) воздуха холодильным оборудованием.  

Эти способы дают положительные результаты, однако мероприятия 

по снижению температуры рудничной атмосферы не всегда технически 

возможны как, например, при проведении аварийно-спасательных работ. 

Другая возможность, при невозможности проведения мероприятий, 

указанных выше, является использование индивидуальных средств 

противотепловой защиты. Они по степени противотепловой защиты в 

диапазоне температур от 26 до 16000С подразделяются на пять  

категорий [2]. По конструктивному исполнению все средства 

индивидуальной противотепловой защиты подразделяются на 

неавтономные, полуавтономные и автономные.  

Горноспасателями в настоящее время применяются средства 

категории II, к которой относятся автономные устройства, локально 

охлаждающие определенные участки тела, температурный диапазон 

применения которых от плюс 300С до плюс 3000С. Наиболее широкое 

распространение на предприятиях угольной промышленности Украины 

получили разработанные в НИИГД «Респиратор» в 2003 г. 

противотепловых средств для горноспасателей [3], состоящий из 

противотепловой одежды (ПТО) с охлаждающими элементами.  

Куртка ТК-50 выполнена в виде трехслойной оболочки, к подкладке 

которой, крепятся полиэтиленовые решетчатые карманы для водоледяных 

охлаждающих элементов ОЭ-2. Куртка комплектуется капюшоном, в 
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котором по бокам головы размещается два ОЭ-2, а всего ОЭ-2 в зависимости 

от размера – от 15 до 17 шт. На базе куртки ТК-50 был сконструирован и 

введен в эксплуатацию охлаждающий комплект «Дон» [5]. В состав 

комплекта входят теплозащитная куртка, теплосъемный жилет и 

теплозащитный шлем. Куртка выполнена с возможностью надевания 

поверх респиратора. Закрыв респиратор теплоизоляцией, изолируем 

холодильник и сам респиратор от тепловой атмосферы, снижается 

температура вдыхаемого воздуха, что в конечном итоге улучшает тепловой 

баланс человека.  

 

Таблица 1 – Техническая характеристика типоряда ПТО [4]  
Технические данные ПТК-300 ПТК-80 ТК-60М ТК-50 

Время  защитного действия, мин, не 
менее 

   при температуре     300 оС 
                                60-150 оС 
                                  30-60 оС 

Время устойчивости наружной 
оболочки к воздействию открытого 
пламени, с, не менее 
Масса охлаждающих элементов ОЭ-2, 
кг, не более 
Масса в снаряженном состоянии, кг, не 
более   

 
 

20 
120-60 

– 
 
 

10 
 

7,2 
 

30,0 

 
– 
 

100–45 
– 
 
 
– 
 

6,9 
 

29,0 

 
– 
– 
 

120–90 
 
 
– 
 

6,2 
 

25,0 

 
– 
– 
 

80–10 
 
 
– 
 

2,5 
 

4,3 
 

Костюм ТК-60М в дополнение к ТК-50 комплектуется брюкам с 

калошами и внутренними – теплоизолирующими брюками и бурками. 

Данный костюм имеет более толстое объемное полотно, чем ТК-50. 

Наружные поверхности элементов костюма пропитаны алюминиевой 

краской, отражающей тепловую радиацию до 60 %.  

В костюмах ПТК-8 и ПТК-80 в предусмотрено дополнительное 

охлаждение кистей рук и стоп ног горноспасателя. Костюм ПТК-300 

отличается наличием наружной оболочки, выполненной из термостойкого 

материала с высокой отражательной способностью (до 90 %). В зависимости 
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от значений температуры воздуха и тепловых лучистых потоков 

горноспасатели используют тот или иной тип костюма. 

В 2010 г был разработан Охлаждающий жилет (ОЖГ) предназначен 

для защиты от воздействия на человека окружающей среды при 

температурах от 27 до 40 оС, влажностью до 100 % Действие охлаждающего 

жилета обеспечивается за счет использования охлаждающих элементов, 

размещенных в карманах с внешней полиэтиленовой решетчатой стенкой. 

Одним из основных элементов, определяющих противотепловые 

характеристики одежды является вида хладагента для аккумуляторов 

холода. В современной практике наиболее широкое распространение 

получили два вида охлаждающих элементов, разработанные в НИИГД 

«Респиратор»: водоледяной охлаждающий элемент (ОЭ-2) и гелевый, 

который может использоваться в противотепловой одежде. Кроме того, в 

охлаждающих жилетах фирмы «Дрегер» используются охлаждающие 

элементами из РСМ – материала с изменяемым фазовым состоянием.  

ОЭ-2 –охлаждающие водяные элементы второй модификации 

выполненные из полиэтилена высокого давления методом 

термосклеивания. ОЭ наполняют дистиллированной водой и замораживают 

при температуре минус 10oC, хранят в замороженном состоянии, в 

контейнерах жесткого типа и предназначены для закладки в карманы 

комплекта перед выходом в зону повышенных температур. Основа  

ОЭ-2 – лед, который является естественным и простейшим источником 

холода и в контакте с более нагретыми телами плавится, поглощая при этом 

теплоту в количестве 400 кДж/кг льда, переходя в жидкое состояние, он 

достаточно дешев, недефицитен, абсолютно нетоксичен, прост в подготовке 

к работе и в применении Температура фазового превращения льда (00С) 

близка к оптимальной для этих целей. Более эффективное охлаждение 

может быть достигнуто на материале, который является эластичным, 

"твердым" хладагентом, содержащим значительное количество воды, 
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способным к неоднократному замораживанию и оттаиванию без потерь 

воды, сохраняющим состояние охлаждения в течение длительного времени 

и обеспечивающим хороший теплоотвод. Таковым является гелевый 

аккумулятор холода. Температура плавления геля ниже температуры 

плавления льда. Коэффициент теплопроводности геля также ниже, чем у 

воды, а, следовательно, водоледяной аккумулятор холода будет более 

эффективно участвовать в процессе охлаждения, чем гелевый. Однако гель 

обладает пластичностью при отрицательных температурах и 

продолжительность протекания фазы плавления у геля меньше, чем у льда, 

что объясняется меньшим количеством кристаллов льда в его структуре. 

Именно благодаря этой особенности гель в замороженном состоянии 

остается пластичным, а также именно эта особенность обуславливает 

долговечность функционирования гелевого охлаждающего элемента. 

Удельная теплоемкость геля в 1,3 раза ниже, чем водяного льда, а 

температура плавления – ниже на 6 градусов. Однако для эффективной 

работы хладоаккумулятора важна не только теплоемкость, но и 

теплопроводность хладагента. При высокой теплопроводности даже на 

быстрые изменения наружных условий хладоаккумулятор отреагирует всей 

своей массой, а, следовательно, и всей запасенной энергией — то есть 

максимально эффективно. В случае же плохой теплопроводности часть 

вещества такого аккумулятора холода будет фактически исключена  

из работы.  

Наиболее чувствительные и эффективные относительно теплосъема 

зоны на теле человека – голова и воротниковая область туловища являются 

достаточно рельефными и потому применение для их охлаждения 

водоледяного элемента затруднено вследствие непластичности брикета при 

отрицательных температурах, что обуславливает малую площадь 

соприкосновения охлаждающего элемента с телом человека, и снижению 

КПД брикета, вследствие потери части тепла, отводимого в окружающую 
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среду. В данном случае гелевый аккумулятор холода имеет преимущество 

перед водоледяным т. к. способен более плотно прилегать к телу человека. 

Это делает возможным использовать гелевый наполнитель не только в 

прямоугольных брикетах, но и при разработке различных элементов 

одежды, форма которых повторяла бы необходимый участок тела человека. 

Например, эффективным по теплосъему был бы гелевый охлаждающий 

подшлемник, повторяющий контуры головы.  

Фирма «Дрегер» в качестве хладоаккумуляторов в средствах 

индивидуальной противотепловой защиты использует охлаждающие 

элементы из РСМ, базовым материалом которых является глауберова соль, 

которая при температурах ниже + 22 °C является твердым телом, а при 

температуре поверхности + 28 °C содержимое охлаждающих элементов 

переходит в жидкое состояние, поглощая тепловую энергию. В этом 

состоянии жилет может уменьшить растущую температуру тела 

пользователя на три - четыре градуса. Теплота реакции гидратации-

дегидратации велика и составляет 251 кДж/кг, однако она на треть меньше, 

чем теплота плавления льда.  

Возможностью использования отдельных элементов. в случае 

необходимости экстренного охлаждения организма при гипертермии, а 

также при различных травмах и ушибах, когда необходимо охладить 

отдельные части тела обладают оба вида охлаждающих элементов. 

Экспериментальным путем было установлено, что количество поглощаемой 

теплоты для обоих охлаждающих элементов одинаково, Срок эксплуатации 

гелевого брикета длительнее, нежели водоледяного. Это объясняется 

меньшим количеством кристаллов льда в его структуре при замораживании. 

По стоимости гелевый аккумулятор холода дороже водоледяного в среднем 

в 3,5 раза, но этот недостаток компенсируется более длительным сроком 

использования первого.  
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Произведенный анализ показывает, что в настоящее время по 

совокупности параметров наиболее рациональным в качестве аккумулятора 

холода для противотепловой одежды является водоледяной охлаждающий 

элемент вследствие возможности его многократного использования, 

наибольшей теплоемкостью, низкой стоимостью, доступностью хладагента, 

не токсичностью. 

Химический охлаждающий пакет (ПХО), разработан НИИГД 

«Респиратор»., который включает в себя емкости с химическими 

ингредиентами теплоизолирующую и внешнюю оболочки из 

полиэтиленовой пленки[6]. В ПХО охлаждение происходит в результате 

эндотермической реакции с поглощением теплоты при смешивании солей с 

водой. После взаимодействия компонентов температура раствора в пакете 

снижается до 265-263К [7]. Охлаждающие пакеты с химическими 

ингредиентами можно содержать в любых условиях, для них не требуется 

специального оснащения для хранения и транспортирования, они постоянно 

готовы к применению и сохраняют охлаждающие свойства в течение 

длительного срока хранения. Они предназначены для однократного 

использования. Применение ПХО в качестве хладоаккумуляторов для 

средств индивидуальной противотепловой защиты не предусмотрено их 

рекомендуется использовать для экстренного охлаждения организма в 

момент оказания помощи пострадавшим при перегревании 

непосредственно в горных выработках шахт, что позволит сохранить 

здоровье и жизнь пострадавшим. 

Направления совершенствования индивидуальны х средств 

противотепловой защиты можно условно разделить на две группы: 

модернизация ОЭ и одежды [8].  

1.  Снижение начальной температуры замораживания охлаждающих 

элементов. Для обеспечения условий, при которых поверхность тела 

человека не будет подвергаться угрозе переохлаждения, введены 
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ограничения по температуре замораживания ОЭ-2. Она не должна быть 

ниже минус 18°С. Нижний предел температуры ОЭ-2, который считается 

наиболее комфортным для человеческого организма, составляет минус 10°С. 

2. Увеличение массы ОЭ-2 при сохранении его размера. Сейчас на 

вооружении ГВГСС находятся аккумуляторы холода, заполненные 

питьевой водой на 85-90% для предотвращения разрыва пленки при 

замораживании брикета. Однако эксперименты показали, что при 

заполнении ампул более, чем на 95% повреждения пленки при 

замораживании охлаждающего элемента не происходит, а увеличение 

массы охлаждающего элемента на 30% увеличивает время его теплосъема 

на 23%. Однако необходимо учитывать, что увеличение массы ОЭ-2 

повлечет за собой увеличение массы противотепловой одежды, что 

нежелательно для условий работы в горной выработке, так как сильно 

ограничит маневренность и увеличит энергозатраты человека. 

3. Изменение  химического состава наполнителей ОЭ-2. Нижний 

предел температуры замораживания ОЭ-2, составляет  минус 10°С. Для 

понижения температуры замерзания теплоносителей используют водные 

растворы солей. Чем больше растворено соли в воде, тем ниже температура 

замерзания раствора. Температура замерзания снижается до тех пор, пока 

концентрация солей не достигнет эвтектической концентрации. 

Наибольшее распространение в практике получили два водный раствор 

хлористого натрия NaCl и хлористого кальция СаСl2. Минимальная 

температура раствора NaCl при эвтектической концентрации 23% соли в 

воде - минус 21°С. Водный раствор СаС12 используют, когда температура 

охлажденного теплоносителя должна быть ниже минус 18°С. Эвтектическая 

температура раствора хлористого кальция составляет – 55°С при 

концентрации, около 30 %. Однако, если учесть, что максимальной удельной 

теплоемкостью обладает чистая вода в жидком состоянии, то удлинение 

фазы таяния льда не принесет существенного увеличения времени 
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теплосъема охлаждающих элементов. 

4. Снижение интенсивности теплового потока от тела человека. 

Данный вариант увеличения времени теплосъема ОЭ-2 можно 

реализовать посредством размещения в пододежном пространстве 

дополнительного слоя с лучеотражающей поверхностью, который 

размещается между охлаждающим элементом и телом отражающей 

поверхностью в сторону тела человека. Расположение отражающего экрана 

в данной последовательности слоев спецодежды позволит увеличить время 

теплосъема, ОЭ-2.  

5. Уменьшение интенсивности теплового потока со стороны 

окружающей среды. Это можно реализовать, разместив 

металлизированную пленку на поверхности теплозащитной одежды, т.е. 

покрыв одежду отражающим материалом или улучшив 

теплоизоляционные свойства изолирующего слоя одежды. Первый способ 

эффективен в борьбе с лучистой тепловой энергией, однако в условиях 

горной выработки (за исключением наличия открытого пламени) с 

температурой до +500С мы имеем дело с инфракрасным излучением, в 

борьбе с которым вышеописанный метод малоэффективен. Более 

эффективными методами сокращения теплового потока со стороны 

окружающей среды является применение лучеотражающего слоя и 

воздушной прослойки, расположенных между теплосъемной и 

теплоизоляционной частями противотепловой одежды. Применение в 

качестве лучеотражающего слоя алюминиевой фольги, у которой 

коэффициент излучения на 19,25% ниже, чем у хлопковой ткани 

обеспечивает сокращение потерь холода до 20%, что позволяет увеличить 

время защитного действия комплекта ОЭ в среднем на 30%. 

Результаты исследований модернизированного в соответствии с 

этими рекомендациями ОЖГ[8] показали, что температура пододежного 

пространства, ЧСС испытуемого ниже оказалась на 25% ниже чем в 
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базовой модели, что говорит о корректности предложенных мероприятий по 

совершенствованию индивидуальных средств противотепловой защиты. 

Разработка и внедрение таких средств повысят безопасность ведения 

горноспасательных работ в зонах с повышенной температурой. 
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Селидівський гірничий технікум, м. Селидове, Україна 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОТІКАННЯ 
ГЕОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПУЧІННЯ ПОРІД 

 
Постійне збільшення глибини розробки та інтенсифікація гірничих робіт на 

шахтах України вимагають реалізації комплексу заходів, спрямованих на підвищення 
надійності і безпеки праці, а також на зниження вартості і матеріаломісткості 
технологічних засобів. В цьому плані повторне використання виробок при відпрацюванні 
вугільних запасів дозволить скоротити витрати і час на підготовку нових видобувних 
дільниць, що знизить собівартість вугілля і підвищить рентабельність підприємств.  

Надзвичайно актуальним є це питання як для шахт ДП «Селидіввугілля», так і 
для шахт Західного Донбасу, а  також  шахти «Південнодонбаська №1» та шахти  
імені М.С. Сургая, та ін. 

Ключові слова:  гірський тиск, глибина розробки, пучіння порід, 
перекріплення, рамно-анкерне кріплення, підривка порід підошви, моделювання, методи 
досліджень. 

 
Одним з негативних проявів гірського тиску, який істотно ускладнює 

експлуатацію виробок, є здимання порід підошви. В умовах великих глибин 

розробки пучіння не є якимось локальним процесом, зачіпаючим тільки 

породи підошви. Деформаційні процеси охоплюють весь приконтурний 

масив, викликаючи руйнування елементів кріплення і необхідність 

перекріплення виробки (1). 

Найбільш поширеним способом боротьби з наслідками пучіння на 

шахтах Донбасу є підривка порід підошви. Однак, проведення підривки в 

умовах великих глибин призводить до порушення рівноважного стану порід 

підошви, полегшення доступу води до нижчележачих пластів, порушення 

рівноваги порід в боках виробки.  

Як зазначається в (2), швидкість пучіння після підривань може 

зростати в 6...9 разів і більше порівняно з середніми швидкостями, 

зафіксованими безпосередньо перед підриванням.  
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Таким чином, для підвищення ефективності роботи протяжних 

виробок необхідне зниження величини пучіння порід підошв і скорочення 

числа підривок. 

В умовах великих глибин при значно збільшених величинах 

гірського тиску, традиційне металеве рамне кріплення, яке застосовується 

майже повсюди, практично не перешкоджає розшаруванням вміщуючих 

виробку порід. 

Ефективним засобом забезпечення стійкості протяжних виробок є 

рамно-анкерне кріплення, з установкою анкерів відразу після їх проведення. 

Це дозволить попередити розшарування приконтурного масиву, великі 

деформації порід, в тому числі знизить здимання порід підошви. 

При виконанні чисельного моделювання поведінки геомеханічної 

системи «КРІПЛЕННЯ-ВИРОБКА-МАСИВ», для умов відпрацювання 

вугілля на шахті «Південнодонбаська №1», та враховуючи конкретні 

геологічні умови,  початкове поле напруг, створюване вагою 

вищерозміщених порід для заданої глибини визначається:  
 

σy = γ · Н = 10 МПа 
 

де γ = 25 кН/м3 - об'ємна вага порід,  

 Н= 400 м – глибина розробки.  

Граничні умови задаються в переміщеннях – всі межі жорстко 

закріплені. Межа виробок вільна від напруг. Перший етап розрахунків був 

направлений на адаптацію деформаційної моделі породного масиву і 

розрахункового алгоритму до реальних умов експлуатації виробок, тобто 

здійснювалося «калібрування» моделі і обчислювальна процедура. На 

рисунку 1 показана розрахункова схема до вирішення плоскої задачі про 

ПДВ породного масиву. 
 

100



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

 
Рис.1. Розрахункова схема для виробки в незайманому масиві 

 

Моделювалася одиночна виробка (конвеєрний хідник) в 

недоторканому масиві порід. Для оцінки стану виробки в заданих умовах 

розглядалися варіанти моделей з пученням порід підошви з їх підриванням. 

Застосовуваний метод досліджень дозволяє визначити зміщення 

контуру виробки і область зруйнованих порід, які і створюють 

навантаження на кріплення. 

Отримані значення переміщень (0,69 м -в підошві, 0,39 м- в покрівлі, 

1,02м- в боках) відповідають величині переміщень в реальних умовах 

експлуатації хідника 12-ї західної лави пл. С18 (рисунок 2 (а). Збіг 

розрахункових і спостережувальних значень досягнуто шляхом 

коригування констант, що враховують структуру породного масиву на 

основі аналізу геологічної інформації та візуального обстеження виробки. 

Пучення підошви унеможливлює експлуатацію виробки. Тому до 

підходу лави проводиться підривка порід. Цей процес змодельований 

шляхом «виїмки» порід у виробці на величину здимання  підошви. На  

рисунку 2 (б) показані зсуви порід після проведення підривки підошви. 
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Підтвердженням негативного впливу підривки підошви є різке 

збільшення площі зруйнованих порід навколо виробки – на 15,5м2. Це також 

збільшує їх подальше розпушення. Так, у зв'язку з цим (3) встановлено, що 

коефіцієнт пластичного розпушення масиву порід β навколо виробки 

лінійно зростає з збільшенням кількості підривок і становить: після першої 

підривки-β = 1,12; після другої β = 1,25; після третьої β = 1,33. 

 
Рис.2. Результати чисельного моделювання одиночної виробки поза 

зоною впливу очисних робіт: а –зона зруйнованих порід 
 

Порівняння розрахункових зсувів контуру і реального стану виробки 

показує, що деформаційна модель середовища в рамках програми «Phase-2» 

відкалібрована, і на її основі, можна виконувати прогноз проявів гірського 

тиску для інших ситуацій і типів кріплення. На етапі до підходу першої лави 

в якості елементів посилення будуть використані анкера. 

Економічна ефективність від впровадження рамно-анкерного 

кріплення обумовлена зниженням рівня експлуатаційних витрат на 

проведення, підтримання підготовчих і капітальних гірничих виробок, 

зменшенням витрат часу і підвищення безпеки робіт на виконання кінцевих 

операцій в лавах на шахті «Південнодонбаська №1». 
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Рис. 2. Результати чисельного моделювання одиночної виробки 

поза зоною впливу очисних робіт: б – переміщення на контурі 
 

 
Рис. 3. Переміщення на контурі виробки після підривання порід 

підошви 
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Д.О. Ладичук, Н.М. Шапоринська 
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна 
 

ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЗАГЛИБЛЕНИХ 
ЧАСТИН СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬ НА ПІДТОПЛЕНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ 

В роботі розглянуті теоретичні та практичні аспекти забезпечення надійної та 
довгострокової експлуатації фундаментів та заглиблених частин споруд у зоні 
підтоплених земель, для захисту яких розроблена протифільтраційна система, яка 
передбачає, що заглиблені частини споруд за периметром і знизу захищаються 
суцільним глинистим екраном і вміщують водозбірник з системою видалення 
акумульованої у ньому води. 

Ключові слова: шкідлива дія вод, заглиблені частини споруд, протифільтраційна 
система. 
 

Ризики проявів шкідливої дії вод приносять збитки для України в 

середньому у 1,5-2,0 млрд гривень на рік [1]. 

На сьогодні площа підтоплених земель в Херсонській області 

складає 11 000км2, (39,7% від площі області, і це тільки за офіційними 

даними). За даними досліджень площа підтоплених земель в області, в 

залежності від критичного рівня ґрунтових вод та його нормованих значень, 

може досягати 69%. Визначальним чинником розвитку процесу 

підтоплення тут є інтенсивне й довготривале проведення меліоративних 

робіт, які супроводжувалися зовнішньою водоподачею і будівництвом 

техногенних водних об’єктів. Площі підтоплення та інтенсивність процесу 

постійно змінюються. Так у 1978р. на території Херсонської області вже був 

підтоплений 51 населений пункт, а у 2017 році кількість населених пунктів 

Херсонщини, що потерпають від підтоплення та затоплення, сягнула 258. 

Крім цього під загрозою підтоплення знаходяться майже 300 населених 

пунктів та біля 100 000 га сільськогосподарських угідь [2].  

Відзначається підйом середньорічного рівня ґрунтових вод за 

багаторічний період в середньому зі швидкістю 0,1-0,3 м/рік. 
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В урбанізованих ландшафтах підвищення рівня ґрунтових вод 

сприяє водонасиченню ґрунтів зони аерації, погіршує їх фізико-механічні 

властивості, що призводить до розвитку негативних явищ (таких як карст, 

зсуви, ущільнення лесових ґрунтів, просідання ґрунтової товщі тощо), які 

впливають на стан будівель та споруд, збільшують сейсмічність ділянок на 

1-2 бали. Також насторожує той факт, що у зв’язку з обмеженим 

фінансуванням польові роботи з моніторингу екзогенних процесів на 

території Херсонської області у останні роки не проводились [3]. 

Рівні ґрунтових вод під будівлями та спорудами повинні 

розташовуватись нижче закладення підошви фундаменту не менш  

ніж на 0,5м. У той же час гранична глибина до рівня ґрунтових вод від 

підлоги підвалів багатоповерхової капітальної забудови з підвальними 

приміщеннями повинна складати не менше 1,0м [4, 5]. При цьому захист 

фундаментів та підвальних приміщень від капілярної вологи здійснюється 

шляхом влаштування відповідної гідроізоляції. Але при виникненні 

негативних явищ, що спричинені процесом підтоплення можливе 

порушення у просторі конструктивних елементів заглиблених частин 

будівель та споруд (рис. 1), і будь-якою надійною не була б гідроізоляція 

поверхонь заглиблених частин, вона не врятує від підтоплення всередині 

будівлі або споруди. 

 
Рис.1. Руйнація будівель внаслідок підтоплення у с. Нова Маячка 

Олешківського району Херсонської області (квітень 2017 р.) 
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Для забезпечення попередження та боротьби з підтопленням можна 

застосовувати різні заходи. Але вони зводяться до одного – зменшити 

шкідливе водонадходження та збільшити водовідведення.  

Для запобігання процесам підтоплення на території міської забудови 

можна застосовувати дренаж, протифільтраційні екрани та завіси. Але 

дренажні системи, які побудовані 30-40 років тому, особливо з насосним 

водовідведенням, не завжди виконують свої функції повною мірою, 

особливо в населених пунктах [6]. 

Також відомі прилади протифільтраційних завіс та екранів 

фундаментів будівель та споруд, розроблені способи їх  

облаштування [7- 14]. Недоліком даних конструктивних рішень є те, що 

вони захищають фундамент від притоку ґрунтових вод ззовні, не 

враховують капілярну кайму, не враховують самоущільнення лесових 

ґрунтів, які характерні для зони досліджень, не знижують агресивну дію 

ґрунтових вод на фундамент та заглиблені частини споруд, що зменшує  

їх ефективність. 

Тому для захисту заглиблених частин будівель та споруд від 

шкідливої дії вод запропонований варіант протифільтраційної системи, яка 

дозволяє збільшити термін безаварійної роботи будівель та споруд у зоні 

підтоплених земель на 3-5 років і значно скоротити експлуатаційні витрати. 

Теоретична основа конструкції протифільтраційної системи 

базується на дослідженнях, які наведені в наукових роботах [15-18].  

Схема роботи, принципова схема та поперечний переріз А – А 

протифільтраційної системи наведені на рисунках 2 - 4.  

Протифільтраційна система має заглиблену частину споруди (1), 

захищену ззовні за периметром та знизу суцільним глинистим екраном (2), 

водозбірник (3), об’єм якого заповнений водопроникним  

ґрунтом – заповнювачем і вміщує в собі декілька ниток теплопровідного 
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електричного кабелю (4), параметри якого визначаються теплотехнічним 

розрахунком. 

 
Рис.2. Схема роботи протифільтраційної системи  

 

У верхній частині водозбірника (3) безпосередньо під вимощенням 

(5) влаштовується за периметром заглибленої частини споруди (1) 

перфорована у верхній частині горизонтальна дрена (6), параметри якої 

визначаються гідравлічним розрахунком, а дренажна вода збирається в 

стандартний дренажний колодязь (7) [19]. 

Протифільтраційна система працює наступним чином. 

На нитки теплопровідного електричного кабелю (4) поступово, 

починаючи з самої верхньої, подається напруга. Електричний струм, що 

проходить по нитках кабелю (4) розігріває їх, після чого виникає пошаровий 

(зверху-донизу) нагрів ґрунту – заповнювача водозбірника (3) і 

перетворення накопиченої у кожному шарові води до паровидного стану з 

наступним підняттям цієї субстанції по водозбірнику (3) вверх. 

Досягаючи вимощення (5), паровидна субстанція перетворюється у 

воду, завдяки зниженню температурного градієнту і під дією гравітаційних 

сил починає рух вниз по водозбірнику (3), де перехоплюється 

перфорованою у верхній частині горизонтальною дреною (6) і відводиться 

у дренажний колодязь (7) (рис. 3,4). 
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Рис.3. Система протифільтраційної системи 

 

 
 

Рис.4. Поперечний переріз А - А протифільтраційної системи 

 

Після висушення водозбірника (3) напруга на кабель (4) 

припиняється. При виникненні необхідності цикл повторюється. 

Висновки. Територія Херсонської області потерпає від шкідливої дії 

вод. Площа підтоплених земель складає 39,7 % від площі області, під 

загрозою підтоплення знаходяться майже 300 населених пунктів. 

Відзначається підйом середньорічного рівня ґрунтових вод за багаторічний 

період в середньому зі швидкістю 0,1-0,3 м/рік. 
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Це призводить до зростання кількості будівель та споруд різного 

призначення, які знаходяться в аварійному стані і не підлягають 

відновленню. При виникненні негативних явищ (зсуви, карст, абразія, 

осідання ґрунтів), що спричинені процесом підтоплення можливе 

порушення у просторі конструктивних елементів заглиблених частин 

будівель та споруд, і будь-якою надійною не була б гідроізоляція поверхонь 

заглиблених частин, вона не врятує від підтоплення всередині будівлі або 

споруди. 

Одним із рішень проблеми може бути запропонований спосіб, який 

передбачає, що заглиблені частини споруд за периметром і знизу 

захищаються суцільним глинистим екраном і вміщують водозбірник з 

системою видалення акумульованої у ньому води, яка дозволяє збільшити 

термін безаварійної роботи будівель та споруд у зоні підтоплених земель на 

3-5 років і значно скоротити експлуатаційні витрати. 
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ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ЗА УМОВАМИ 
ПРАЦІ МАШИНІСТА УСТАНОВОК ЗБАГАЧЕННЯ ТА 

БРИКЕТУВАННЯ ВУГІЛЛЯ ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ 
«СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» 

 
У даній статті розглянуті санітарно-гігієнічні умови праці робочого місця 

машиніста установок збагачення та брикетування вугілля ТОВ «Збагачувальної 
фабрики «Свято-Варваринська». У виробничих умовах технологічного процесу 
збагачення та брикетування вугілля були проведені дослідження шкідливих чинників 
робочого місця машиніста. Наведено Порядок та методичні рекомендації щодо 
проведення атестації робочого місця машиніста за умовами праці. Запропоновано 
заходи щодо зниження рівня шуму за рахунок звукоізолюючого поста керування. 

Ключові слова: дослідження, умови праці, шкідливі чинники, вуглезбагачення, 
звукоізолююча кабіна. 
 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на 

підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й 

господарювання, де технологічний процес, обладнання, що 

використовується, сировина та матеріали є потенційними джерелами 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо 

впливати на стан здоров’я працюючих. Атестація проводиться згідно 

Порядку та методичним рекомендаціям щодо проведення атестації робочих 

місць за умовами праці відповідно «Держпраці» і «Мінсоцполітики» згідно 

Постанови Кабінету Міністрів № 741 від 5 жовтня 2016 р.  

Стан умов праці є найважливішим соціальним показником, оскільки 

виробниче середовище суттєво впливає на психофізіологічний стан людини 

і, відповідно, на його відношення до праці. Праця у несприятливих умовах 

викликає перевтому і захворювання, що призводить до зниження якості і 

продуктивності праці. Несприятливі умови праці мають низку негативних 

наслідків соціально-економічного характеру. До них належать: професійна 

захворюваність і виробничий травматизм, які призводять до передчасної 

інвалідності, зниженню середньої тривалості життя людини, підвищенню 
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рівня смертності; виплати за травми і захворювання на виробництві, що 

завдають значного економічного збитку; маральна травма колективу при 

нещасному випадку, що призводить до зниження продуктивності праці 

внаслідок психологічного стресу, який переніс колектив; плинність кадрів – 

часта змінюваність членів трудового колективу внаслідок незадоволеності 

умовами праці, результатами якої є низька кваліфікація працюючих, слабка 

дисципліна, низька продуктивність.  

Результати впровадження заходів щодо покращення умов і охорони 

праці оцінюються чотирма групами показників: показниками зміни стану 

умов праці; соціальними показниками; соціально-економічними 

показниками; економічними показниками. 

Зміна стану умов праці оцінюється на робочих місцях згідно  

ГОСТ 12.0.003 – 2015. ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. 

При цьому враховуються наступні фактори виробничого середовища: 

підвищення рівня безпеки праці, зростання кількості й питомої ваги машин 

і механізмів, виробничих приміщень, що приведені у відповідність до вимог 

стандартів безпеки праці; покращення санітарно-гігієнічних показників 

(зниження вмісту шкідливих речовин у повітрі; покращення мікроклімату; 

зниження шуму, вібрації; покращення освітленості); покращення 

психофізіологічних показників (зниження підвищених фізичних 

навантажень; зниження нервово-психічних навантажень,  

монотонність праці). 

Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на 

здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності. 

Гігієнічна класифікація базується на принципі диференціації умов праці 

залежно від фактично визначених рівнів чинників виробничого середовища 

і трудового процесу в порівнянні з гігієнічними нормативами. До чинників 
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робочого місця машиніста установок збагачення та брикетування вугілля 

належать: параметри мікроклімату; вміст шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони; рівні шуму. вібрації, пилу, освітленості. Трудовий процес 

визначається показниками важкості та напруженості праці. Важкість праці 

відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і 

функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну), що 

забезпечують його діяльність. Напруженість праці відображає 

навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуття, 

емоційну сферу працівника.  

Головна мета атестації – регулювання відносин між роботодавцем та 

працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров’я і безпечні 

умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах.  

Організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням всіх 

етапів атестації на підприємстві здійснює призначена наказом керівника 

постійно діюча комісія.  

Результати аналізу чинників робочого місця машиніста установок 

збагачення та брикетування вугілля наведені в таблиці 1. 

За результатами атестації робочих місць заповнюються карти умов 

праці робочих місць, які є основою для вирішення питань надання пенсій за 

віком на пільгових умовах, інших пільг та компенсацій, а також розроблення 

і реалізації організаційних, технічних заходів щодо поліпшення умов праці. 

Розробка заходів щодо покращення умов праці машиніста 

установок збагачення та брикетування вугілля. Відповідно аналізу 

основних чинників технологічного процесу вуглезбагачення (освітлення, 

дозування, фільтрації, зневоднення, розділення вугілля на класи, флотації 

шламів, дроблення, завантаження / розвантаження шламів тощо), 

наведеного в таблиці 1, найбільш шкідливим з них визначено шум.  

З метою захисту від шуму обслуговуючого персоналу на виробничих 

дільницях з шумними технологічними процесами або з шумним 
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обладнанням необхідно влаштовувати кабіни спостереження та 

дистанційного контролю. 

 
Таблиця 1 – Чинники робочого місця машиніста установок збагачення 

та брикетування вугілля 

№
 з/

п Чинники технологічного 
процесу вуглезбагачення 

Д
ат

а 
до

сл
ід

ж
ен
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ор
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ти

вн
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ач

ен
ня

 (Г
Д

К
) 

Ф
ак

ти
чн

і в
ел

ич
ин

и 

III клас -
шкідливі та 
небезпечні 

умови, 
характер 

праці 

Тр
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ть
 д

ії 
чи

нн
ик

ів
, %

 

I  
 с

ту
пі

нь
 

II 
ст

уп
ін

ь 

III
 с

ту
пі

нь
 

1 
Пил переважно фіброгенної дії з 
вмістом вільного діоксиду 
кремнію до 5 % (4,1 %), мг/м³  

05.06.2018 10 11,0 1,1 - - 82,1 

2 
Вібрація (загальна): 
еквівалентний скоригований 
рівень віброшвидкості / вібро-
прискорення, дБекв./разів 

05.06.2018 5/1,8 4,8/1,
6 - - - - 

3 
Вібрація (локальна): 
еквівалентний скоригований 
рівень віброшвидкості / вібро-
прискорення, дБекв./разів 

05.06.2018 2/1,2 1,8/1,
0 - - - - 

4 Шум (рівень звуку, дБА; 
еквівалентний рівень звуку, дБА) 05.06.2018 80 105,0 - - 25,0 - 

5 
Мікроклімат в приміщенні: 
- температура повітря, °С; 
- швидкість руху повітря, м/с; 
- відносна вологість повітря, % 

05.06.2018 

 
16-27 
0,1 - 
0,2 

≤ 75 

 
24,0 
0,35 
81,0 

 
- 
- 

7,3 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
-  
- 

82,1 

6 

Важкість праці 
Динамічна робота 
- потужність зовнішньої роботи 
(Вт) при роботі за участю м'язів 
нижніх кінцівок і тулуба; 
- теж саме при роботі з переваж-
ною участю м'язів плечового 
поясу; 
- маса переміщуваного вантажу, 
що піднімається, кг; 
- для жінок, кг 

05.06.2018 
 

 
 

 
 

105 
 
 

105 
 

до 15 
до 10 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

8,0 

 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
- 
- 

 
 

 
 
- 
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- 
- 

 
 
 

 
- 
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- 
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- 

 
- 
- 

 

115



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

На підставі вищезазначеного пропонуємо звукоізолюючу кабіну поста 

управління, яка зображена на рис. 1. 

 
1 – звукопоглинаюча підвісна стеля; 2 – звукопоглинаюче облицювання; 3 – стіна;  
4 – кондиціонер; 5 – віброізолятори; 6 – воздуховід приточної вентиляції з глушником 
шуму 

Рис. 1. Схема звукоізолюючого поста управління: 
 

Розміри поста управління згідно плану 3х4 м, висота 2,5 м. Пост 

управління обладнаємо вікном площею Sвік. = 2,5 м2 та дверима Sдв. = 2 м2. 

Загальна площа стін Sст. = 30,5 м2, площа перекриття Sперек. = 12 м2. 

Внутрішня поверхня стін та стелі поста повинна бути облицьована 

звукопоглинаючим матеріалом. Це необхідно за наступних причин. В 

приміщенні поста управління звукове поле при проникненні шуму зовні має 

дифузний характер, а отже, ефективність стін поста, як ізоляторів звуку, 

залежить не тільки від величини їх власної звукоізоляції, але і від ступеня 

поглинання звука в приміщенні. В якості звукопоглинаючого облицювання 

стін використовуємо оздоблювальні акустичні плити, які мають приємний 

декоративний вигляд і ефективно поглинають звук. Звукопоглинаюча 

підвісна стеля виконана з перфорованої акустичної гіпсової плити через яку 
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здійснюється роздача кондиційного повітря в пост управління. Кондиціонер 

встановлюється на віброізольованій основі, яка представляє собою 

залізобетонну плиту. Для зниження проникаючого в пост управління 

повітряного шуму від кондиціонера у повітропровід припливної вентиляції 

встановлюємо глушник шуму. Відстань поста управління до флотаційних 

машин та сепараторів – 6 м. Рівень звукової міцності машин дорівнює  

Lp = 105 ДБ на f = 500 гц. Згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми 

виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» Lнорм. = 60 ДБА. Для 

визначення характеру звукового поля знайдемо рівень звукового тиску в 

точці, яка знаходиться в центрі поста управління. Рівень шуму в 

розрахунковій точці знаходимо за формулою (при діючих джерелах n = 6), 

[1; 3]: 

𝐿𝐿𝑝𝑝 = 10𝑙𝑙 𝑔𝑔 ��
Ф

𝜑𝜑𝑛𝑛 ∗ Ч𝑖𝑖2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

∗ 100.1𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 +
4
𝐵𝐵 𝑛𝑛�                           (1), 

 
де  Ф=1 – фактор напрямку; 

φn – просторовий кут випромінювань, φn = 2π; 

Чі – відстань від поста керування до кожного джерела шуму; 

В – постійна приміщення, м2. 

 Для поста управління розрахунок виконуємо на частоті f = 500 гц, на 

якій звичайно спостерігається найбільша різниця рівнів звукової міцності 

джерел та допустимий рівень шуму в посту управління речовим зв’язком по 

телефону. При V = 30,5 м3 за графіком, знаходимо, що В = 20 м2, n – число 

джерел шуму. 

Підставляємо величини відстаней від джерел шуму до розрахункової 

точки, отримали: 

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑝𝑝+10lg� 1
2𝜋𝜋∗52

+ 1
2𝜋𝜋∗62

+ 1
2𝜋𝜋∗72

+ 1
2𝜋𝜋∗82

+ 1
2𝜋𝜋∗62

+ 1
2𝜋𝜋∗52

+ 4∗6
20
� = 

 
=𝐿𝐿𝑝𝑝+10lg(0,012+0,004+0,0032+0,002+0,004+0,012)= 𝐿𝐿𝑝𝑝+10lg0,037= 

=𝐿𝐿𝑝𝑝=6,5 ДБ 
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 Для частоти f = 500 гц 
 L500 = 105 – 6,5 = 98,5 ДБ 
 
 Розрахункове значення рівня звукової потужності перевищує 

допустиме: 

98,5 – 60 = 38,5 ДБ, 
 

тому необхідно розробити заходи щодо зниження шуму. Обладнаємо пост 

управління звукоізоляцією.  Необхідну звукоізоляцію розраховуємо за 

формулою [1; 3]: 

Ri=∑𝐿𝐿p-Lдоп-10lgBш-10lgBu+10lgpi+10lgnn+6,               (2) 
 

де Ri – необхідна звукоізоляція в даній октавній полосі частот, ДБ; 

 Σ Lp – сумарний рівень звукової потужності джерела шуму; 

 Bu – постійна ізолюючого приміщення (поста управління); 

 Bш – джерело знаходиться на відкритому просторі Bш=0; 

 pi – загальна площа огороджувальної конструкції ізолюючого примі-

щення; 

    nn – число ізолюючих конструкцій. 

 Постійну ізолюючого приміщення знаходимо по формулі [1; 3]: 

 
Bu = k * μ * V, м2                                                                     (3) 

 
де k – коефіцієнт, враховуючий вид приміщення, k = 0,05; 

     μ – частотний коефіцієнт, μ = 0,56; 

    V – обсяг поста управління, V = 30 м2; 

Bu = 0,05 * 0,56 * 30 = 0,84 м2. 

Потрібну звукоізоляцію розраховуємо окремо для кожного з чотирьох 

елементів: вікно, двері, стіна та стеля. Розрахунок необхідної звукоізоляції 

для кожної огороджувальної конструкції зведено у таблицю 2.  

По необхідній звукоізоляції кожної огороджувальної конструкції 

обираємо матеріали та потрібну товщину конструкції. Стіна виготовляється 

з цегельної кладки, яка оштукатурена з обох боків, товщиною b = 270 мм. 
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Вікно подвійне з силікатним склом товщиною b1 = 3 мм. На перекриття 

обираємо залізобетонну панель товщиною 120 мм та облицювання з легкої 

деревоволокнистої плити товщиною 3 мм. Подвійні двері товщиною 84 мм, 

кожна половинка з двох зовнішніх листів фанери одного азбестоцементного 

листа по 6 мм кожний, з двох проміжних шарів скловолокна по 16 мм та 50 

мм, з тамбуром шириною 30 мм. 

Таблиця 2 – Звукоізоляція огороджуючих конструкцій поста 
управління 

Найменування показника Частота, гц 
Розрахункова величина 500 
Звукова потужність, Lp, ДБ 105 
Рівень шуму на робочому місці Lраб.м., ДБ 98,5 
Дозволений рівень Lдоп, ДБ 60 
Постійна поста управління Bu, м2 0,84 
10lgBu 10,2 
10lgSок 4 
10lgSдв 3 
10lgSст 14,8 
10lgSперек 10,8 
10lgn 6 
Ri вікна, ДБ 34,12 
Ri двері, ДБ 33,12 
Ri стін, ДБ 44,92 
Ri перекриття, ДБ 40,92 
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УДК 622.86:614.8(477) 

Є.І. Конопелько, М.Ю. Мігаль 
ДВНЗ «Донецький Національний Технічний Університет», м. Покровськ, Україна 

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ САМОРЯТУВАННЯ ГІРНИКІВ В 
УМОВАХ ВП «Шахта «Капітальна»  

Проаналізовані маршрути аварійних виходів гірників на шахті «Капітальна» з 
метою визначення часу руху до виходу на свіжий струмінь. Встановлено, що 
максимальне значення часу руху становить 77 хвилин, що більше часу захисної дії 
саморятівника типу ШСС-1 (50 хв.). Запропоновано багатоступеневу систему 
самопорятунку, яка складається з індивідуально закріплених саморятівників СІ-30, що 
гірники носять на поясному ремені та пунктів переключення, в яких знаходяться 
автономна система повітропостачання та саморятівники типу ШСС-1. 
Впровадження такої системи зменшить навантаження на гірника та підвищить його 
безпеку. 

Ключові слова: вугільна промисловість, аварійні маршрути евакуації, система 
саморятування, саморятівник, пункт переключення в резервні саморятівники. 

Вугілля – це єдиний енергоносій в сучасній Україні, який може 

забезпечити енергетичну незалежність країни. Проте через ускладнення 

процесу вугледобутку, який пов’язаний з поглибленням виробок та їх 

довжини на вугільних підприємствах постійно зростає загроза виникнення 

аварій різних категорій. 

Для забезпечення безпечної евакуації гірників при виникненні аварії 

або аварійної ситуації у виїмкових дільницях великої довжини 

пропонується кілька способів [1]: 

1) реверсування вентиляційного струменя на аварійній ділянці;

2) проведення розрізних виробок між дільничними виробками з

метою поділу виймального стовпа великої довжини на частини і в такий 

спосіб скорочення маршруту виходу на свіжий струмінь повітря; 

3) збільшення часу захисної дії (ЧЗД) саморятівника;

4) розміщення на аварійних маршрутах засобів колективного захисту

органів дихання. 

Як було вказано в [1] перші два способи підвищують потенційну 

небезпеку виникнення або розвитку підземної аварії внаслідок можливості 
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закорочення струменю і накопичення метану на аварійних ділянках. 

Створення громіздких саморятівників не відповідає сучасним 

світовим тенденціям до зменшення габаритів саморятівників з ЧЗД до 20-

30хв., які постійно знаходяться у гірників при пересуванні по виробках і 

виконанні  своїх обов’язків на робочих місцях.  

Тому Україна і ряд інших країн світу, які видобувають вугілля, обрали 

четвертий спосіб – створення багатоступеневої системи самопорятунку 

гірників [2]. Відповідно до вимог [2] на шахтах з віддаленими місцями робіт, 

тривалість виходу з яких під час аварій у безпечне місце більше ЧЗД, має 

впроваджуватись багатоступенева система саморятування, яка передбачає 

використання індивідуальних засобів захисту органів дихання 

(ізолювальних саморятівників різних типів) та колективних засобів: пунктів 

переключення в резервні саморятівники, пересувних та стаціонарних камер-

сховищ і засобів аварійного повітропостачання. 

Розглянемо можливість реалізації  багатоступеневої системи і її 

вдосконалення в умовах південної кореневої лави пласту l1 блоку №3  

ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля». Схема виробок 

південної кореневої лави пласту l1 блоку №3 наведена на рисунку 1. 

Для цього розглянемо евакуаційні маршрути виходу, згідно плану 

ліквідації аварії (ПЛА), з непридатного для дихання середовища, яке може 

виникнути при пожежі у 1-у південному ходку похилого поля пласту l1 

блоку №3 в 5-10 метрах від гезенку на польовий магістральний конвеєрний 

штрек з блоку №3 на блок №4 горизонту 986 метрів.  

Згідно ПЛА гірники, що знаходяться за осередком пожежі у 1-му 

південному ходку похилого поля пласту l1 блоку №3, вентиляційному 

штреку південної кореневої лави пласту l1 блоку №3,  включившись у 

саморятівники, виходять по 1-му південному ходку похилого поля пласту l1 

блоку №3, вентиляційному штреку південної кореневої лави пласту l1 блоку 

№3, конвеєрному ходку пласту l1 блоку №3 (вгору), північному 
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вентиляційному квершлагу пласту l7 блоку №3 горизонту 825м, південному 

польовому вентиляційному штреку пласту l3 блоку №3 горизонту 825м, 4 

південному вентиляційний квершлагу пласту l1 блоку №3 горизонту 825м, 

центральному бремсбергу пласту l1, вантажному ходку центрального 

бремсберга пласту l1, збійки №2, центральному бремсбергу пласту l1, 4 

південному відкаточному квершлагу пласту l1 блоку №3 горизонту 986м, 

південному польовому магістральному штреку горизонту 986м, 

діагональному квершлагу блоку №2 горизонту 986м, камеру очікування до 

повітроподавального стовпу №2 і по ньому виїжджають на поверхню 

(маршрут №1). 

 
Рис. 1 – Схема виробок південної кореневої лави пласту l1 блоку №3 

 

У табл.1 наведено параметри виробок, якими будуть виходити гірники 

на свіжий струмінь повітря з непридатного для дихання середовища. 
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Таблиця 1 – Параметри виробок при русі за маршрутом №1. 
 № 
з/п 

                                        Параметр 
Найменування               виробки 
виробки 

Довжина, 
L (м) 

Висота, 
h (м) 

Кут 
нахилу, 

град. 

Напрямок 
руху 

I 1-й південний ходок похилого 
поля пл. l1 бл. №3 580 1,8–2,0 7 вгору 

II Вент. штрек півд. кор-ї лави 
пласту l1 бл. №3 270 1,8–2,0 0 горизон-

тально 
III Конвеєрний ходок пл. l1 бл. №3 320 1,8–2,0 7 вгору 

IV Півн. вент. кв-г пл. l7 бл. №3 гор. 
825м 100 1,8–2,0 0 горизон-

тально 

V Півд. польовий вент. штрек пл. l3 
бл. № 3 гор. 825 1200 1,8–2,0 0 горизон-

тально 

РАЗОМ за маршрутом: 2470    

 
Гірники, що знаходяться у виїмковій дільниці південної корінної 

лави пласту l1 блоку №3, при пожежі в 5-10 метрах від гезенку, 

включившись у саморятівники, виходять по виїмковій дільниці південної 

кореневої лави пласту l1 блоку №3, конвеєрному ходку пласту l1 блоку №3 

(вгору), північному вентиляційному квершлагу пласту l7 блоку №3 

горизонту 825м, південному польовому вентиляційному штреку пласту l3 

блоку №3 горизонту 825м, 4 південному вентиляційний квершлагу пласту l1 

блоку №3 горизонту 825м, центральному бремсбергу пласту l1, вантажному 

ходку центрального бремсберга пласту l1, збійки №2, центральному 

бремсбергу пласту l1, 4 південному відкаточному квершлагу пласту l1 блоку 

№3 горизонту 986м, південному польовому магістральному штреку 

горизонту 986м, діагональному квершлагу блоку №2 горизонту 986м, 

камеру очікування до повітроподавального стовпу №2 і по ньому 

виїжджають на поверхню (маршрут №2). 

На рисунку 2 схематично зображені евакуаційні маршрути виходу №1 
та №2. 

Згідно [2] час виходу гірників із аварійної ділянки з непридатним для 

дихання середовищем по j-му маршруту (Tj) визначається як сума термінів 

руху по окремим ділянкам за формулою: 

123



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

Tj = ∑
=

Nj

i
ijТ

1
 = ∑

=

Nj

i ij

ji

V
L

1
,                                                    (1) 

де Lji – довжина i-тої ділянки на  j-ому маршруті виходу (м),  

Nj – кількість ділянок на j–ому маршруті, 

Vij – середня швидкість пересування  в саморятівнику по i–тій ділянці 

j–того маршруту (м/хв.), яка визначається в залежності від 

параметрів виробки з таблиці 1 [2]. 

 

Рис. 2 – Схема евакуаційних маршрутів виходу №1 (1)  та №2 (2) 
 

 
Таблиця 2 – Параметри виробок за маршрутом №2 

№ 
з/п 

                                         Параметр 
Найменування                виробки 
виробки 

Довжина, 
L (м) 

Висота, 
h (м) 

Кут нахилу, 
град. 

Напрямок 
руху 

I Південна коренева лава пл. l1 бл.№3 350 1,8–2,0 0 горизонта
льно 

II Конвеєрний ходок пл. l1 бл. №3 750 1,8–2,0 7 вгору 

III Півн. вент. кв-г пл. l7 бл. №3 гор. 
825м 100 1,8–2,0 0 горизонта

льно 

IV Півд. польовий вент. штрек пл. l3 
бл.№3 гор.825 1200 1,8–2,0 0 горизонта

льно 

РАЗОМ за маршрутом: 2400    

 
 

В таблиці 3 наведені відповідні значення середніх швидкостей 

пересування гірників в саморятівниках, розраховані значення часу руху 

гірників по окремим ділянкам маршруту і загальний час пересування за 

аварійним маршрутам. 
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Таблиця 3 – Швидкість пересування гірників і час руху по окремим 

ділянкам, загальний час руху по евакуаційним маршрутам №1 та №2 

№ 
 ділянки 

Маршрут №1 Маршрут №2 
Нормативна 
швидкість 

пересування, Vij 
(м/хв.)  

Час 
проходження 
ділянки, Tij 

(хв.) 

Нормативна 
швидкість 

пересування, Vij 
(м/хв.)  

Час 
проходження 

ділянки,  
Tij (хв.) 

I 22,5 26 26,3 13 
II 45,0 6 22,5 34 
III 22,5 14 45,0 3 
IV 45,0 3 45,0 27 
V 45,0 27   

Разом: 76  77 
 
З таблиці 3 видно, що часу захисної дії (ЧЗД) саморятівника типу 

ШСС-1 не достатньо гірникам для виходу за цими евакуаційними 

маршрутами на свіжий струмінь. Тому ці маршрути мають бути обладнані 

пунктами переключення в резервні саморятівники. Визначимо місця їх 

розташування, виходячи з наступних посилань: 

– згідно [2] в пунктах переключення мають заходитись саморятівники   

типу ШСС-1 з ЧЗД рівним 50 хв.; 

– оскільки час евакуаційних виходів за маршрутами менше 80 хв. 

гірників доцільно оснащувати саморятівниками з ЧЗД рівним 30 хв., 

оскільки вони мають меншу масу і габарити, завжди знаходяться під 

рукою, до того ж менше коштують. 

Виходячи з цих посилань і виконуючи розрахунки аналогічні 

вищенаведеним, отримуємо, що пункт переключення на маршруті №1 може 

бути встановлений у вентиляційному штреку на відстані до 180 метрів від 

сполучення з 1-м південним ходком , а на маршруті №2 у конвеєрному ходку 

на відстані від 308 м до 375 м від сполучення з південною коревою лавою. 

З метою можливості уточнення місця розташування пунктів 

переключення і визначення кількості саморятівників, якими вони мають 

бути укомплектовані, знайдемо максимальну кількість робітників, які 

можуть одночасно опинитися у непридатному для дихання середовищі. 
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Найбільша кількість гірників у виробках південної кореневої лави 

зосереджується на перезміні ремонтної та видобувної зміни, а саме 

четвертої та першої і першої та другої зміни.  

За пунктом 4.5.1 [3] у ремонтну зміну виходить до праці 61 чоловік, а 

саме: три МГВМ, двадцять три ГРОВ, вісім ГРП, шість МПУ, п'ятнадцять 

електрослюсарів,  шість ІТР. У видобувних змінах на роботу виходить 

бригада в складі 28 чоловік, а саме: два МГВМ, чотирнадцять ГРОВ, чотири 

ГРП, чотири МПУ, два електрослюсаря, два ІТР.  

Всього при зустрічі ремонтної та видобувної зміни у виробках 

південної кореневої лави може знаходитись 89 чоловік [3]. У таблиці 4 

наведено розташування робочих місці та розрахований час, необхідний для 

виходу на свіжий струмінь повітря з цих місць по евакуаційному 

 маршруту №1. 

 
Таблиця 4 – Розташування робочих місць по маршруту №1 

№ 
з/п Робоче місце 

Кількість 
робочих, 

чол. 

Час руху, хв. 

Загалом З них до 
ППС 

1 ПДУ південної корінної лави пл. l1 бл. №3 2 48 0 

2 Пікет 5 1-го південного ходка похилого поля пл. l1 
бл. №3 11 76 26-30 

3 Нижнє сполучення півд. кор-ї лави пл. l1 бл. №3 44 70 23-26 
 РАЗОМ: 57   

 
На підставі даних з таблиці 4 розрахуємо кількість саморятівників (K1) 

у пункті переключення у резервні саморятівники на маршруті №1, 

використовуючи наступну формулу [3]: 

K1 = n1×m , де                                                        (2) 

n1 – кількість гірників, які мають виходити по евакуаційному 

маршруту №1 (чол.), 

m – коефіцієнт запасу, який дорівнює 1,1 [3],  

тоді: 

 K1 = 57×1,1 = 63 (шт.) 

126



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

Отже у пункті переключення на маршруті №1 повинно знаходитися 

не менше 63 саморятівника. 

У таблиці 5 наведено розташування робочих місці та розрахований 

час, необхідний для виходу на свіжий струмінь повітря з цих місць по 

евакуаційному маршруту №2. 

 
Таблиця 5 – Розташування робочих місцях по маршруту №2 

№ 
з/п Робоче місце 

Кількість 
робочих, 

чол. 

Час руху, хв. 

Загалом З них до 
ППС 

1 Верхнє сполучення півд. кор-ї лави пл.l1 бл.№3 9 64 14-17 
2 Виїмкова дільниця півд. кор-ї лави пл.l1 бл.№3 23 77 27-30 
 РАЗОМ: 32   

 

На підставі даних з таблиці 5 розрахуємо кількість саморятівників (K2) 

у пункті переключення у резервні саморятівники на маршруті №2, 

використовуючи формулу (2), тоді: 

K2 = 32×1,1 = 36 (шт.) 

Таким чином у пункті переключення на маршруті №2 повинно 

знаходитися не менше 36 саморятівника. 

Запропонована система саморятування гірників, яка складається з 

сукупності індивідуальних і колективних засобів захисту органів дихання, 

забезпечить безпечну евакуацію гірників у разі виникнення аварії (пожежі) 

у 1-у південному ходку похилого поля пласта l1 блоку №3.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОСТІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІД ҐРУНТОВОГО 

МАСИВУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД 
 

Розглянуто найбільш поширені гіпотези обчислення навантажень від ґрунтового 
масиву. Дана оцінка можливості використання методу скінченних елементів при 
дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд в залежності від 
глибини їх закладання. 

Ключові слова: ґрунтовий тиск, гірський тиск, підземна споруда, метод 
скінченних елементів. 

 

Важливим етапом при проектуванні підземних споруд є визначення 

величини і характеру розподілу постійних навантажень від ґрунтового 

масиву, що залягає над майбутніми конструкціями. Проблема визначення 

активного тиску є складною внаслідок різноманіття природних і 

виробничих факторів, що впливають на його величину і характер розподілу. 

Перші методи аналітичного обчислення ґрунтового тиску спираються 

на гіпотезу, згідно з якою навантаження викликано вагою всього обсягу 

порід, що залягає над конструкцією і тому зростає прямопропорційно 

глибині відносно поверхні землі. Однією з найбільш поширених була 

гіпотеза Турнера [1]. Постійне навантаження від власної ваги ґрунтового 

масиву з урахуванням реального стану масиву до моменту утворення 

виробки прикладають до нього у вигляді об'ємних сил, які створюють 

силове гравітаційне поле, рівень напруженості якого зростає прямо 

пропорційно глибині відносно поверхні землі. Такий підхід реалізовано в 

багатьох сучасних нормативних документах, які розповсюджуються на 

підземні споруди неглибокого закладання [2]. 

Однак результати розрахунків за цим підходом не відповідають 

дійсному стану речей на великих глибинах, тому рівень навантажень 

безпідставно збільшується в десятки разів [3]. Як показує досвід 

будівництва, а також отримані експериментальні дані, тиск порід на 

128



VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

підземну конструкцію (гірський тиск) не залежить, як правило, від глибини 

залягання споруди. 

Найбільше значення для практики набули теорії, що базуються на 

припущенні про виникнення над виробкою склепіння природної рівноваги 

(арочного ефекту). Згідно цих теорій, гірський тиск залежить виключно від 

ваги вивалу породи в межах утвореного склепіння. 

В практиці проектування споруд глибокого закладання поширення 

набула теорія розроблена професором Рижського університету Ріттером та 

дороблена професором М. М. Протод'яконовим, яка була запропонована для 

широкого діапазону порід [4, 5]. 

На основі методу скінченних елементів дана оцінка зміни постійного 

навантаження від товщі ґрунтової основи на кільцеву оправу тунелю в 

залежності від глибини його закладення. 

 

 
Рис. 1. Схема чисельного досліду 

 

Для коректного визначення навантажень оправа тунелю 

моделювалася як абсолютно тверде тіло. Контролю підлягали радіальні 

напруги в найближчих до оправи СЕ ґрунтової основи. 

Досліди показали, що прямий розрахунок в межах методу скінченних 

елементів можливий лише для підземних споруд неглибокого закладання. 
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Сучасні програмні комплекси у більшості реалізують СЕ, які фактично 

забезпечують лінійну залежність між навантаженням та глибиною 

закладання (рис. 2). 

 

 
1 - гіпотеза зводу обвалення; 

2, 3 – гіпотеза прямопропорційності глибині (МСЕ). 
Рис. 2. Вертикальний qn та горизонтальний pn тиск ґрунтової основи 

у точках A, B, C.  
 

Для порівняння представлено розподіл радіального навантаження по 

зовнішній стінці тунелю для глибини, коли обидві гіпотези теоретично 

повинні давати однакові результати (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розподіл радіального навантаження на глибині H=10.1 м по 

зовнішній стінці тунелю (суцільна лінія - гіпотеза прямопропорційності 
глибині (МСЕ), пунктир - гіпотеза зводу обвалення) 
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Помітно, що в області від 00 до 900 значення тиску за різних гіпотез 

досить добре узгоджується. Відмінність в області 900-1800 можна пояснити 

тим, що формули, які рекомендовані для визначення навантажень згідно з 

гіпотезою зводу обвалення [5], не враховують зміну тиску по висоті 

конструкції. 

Таким чином, прямий розрахунок в межах методу скінченних 

елементів можливий лише для підземних споруд неглибокого закладання, 

для яких зберігається дія гіпотези прямої пропорційності глибині. При 

перевищенні визначеного значення глибини МСЕ може бути використано 

(при залученні спеціальної процедури, наприклад [6]) лише для обчислення 

навантажень, відносно яких потрібно потім отримувати рішення. 

Формули для визначення вертикального та горизонтального тиску на 

підземну споруду, які рекомендовані згідно з гіпотезою зводу обвалення [5], 

не враховують зміну тиску по висоті конструкції і для об’єктів із значними 

габаритами повинні бути модифіковані. 
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МОНІТОРИНГ ВИНОСУ ПИЛУ З ПОВЕРХОНЬ ДІЮЧИХ 
ХВОСТОСХОВИЩ І ВІДВАЛІВ   

 
Проблема забруднення повітряного басейну пилом в умовах Кривбасу та шляхи її 

вирішення. Використання супутникових даних та спеціальних розчинів для обробки 
сухих поверхонь. Шляхи зменшення пилового навантаження на працівників та 
навколишнє природне середовище.   

Для попередження виникнення захворювань, що викликаються в наслідок 
тривалого впливу забрудненого мінеральним пилом повітря у працівників гірничо-
видобувних підприємств та мешканців прилеглих територій, необхідно вживати заходи 
спрямовані на вирішення проблеми підвищеного пилового навантаження.  
 
Вступ. Більше 70 % видобутої залізорудної сировини у Кривбасі 

переробляється на гірничо-збагачувальних комбінатах (далі ГЗК). Відходи 

збагачення складуються до хвостосховищ та відвалів. Більшість 

хвостосховищ на сьогодні є діючими[1]. 

Після намиву, карти у зонах випуску хвостової пульпи на 

хвостосховищах утворюються сухі ділянки. Хвости на ділянках укосів 

швидко віддають вологу, висихають і при швидкостях вітру понад 3 м/с, 

піддаючись вітровій ерозії, стають джерелами винесення пилу (рис.1).  

 
Рис. 1. Винос пилу з поверхні хвостосховища.  
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Середня швидкість вітру за рік становить 5,0 м/сек. Сильні вітри (зі 

швидкістю понад 15 м/сек.) відмічаються в середньому 29 днів на рік [2]. 

Намив діючих хвостосховищ Кривбасу вже досягає висоти понад 

100 м. Це сприяє виносу пилу повітряними потоками з їхньої поверхні, а 

відповідно і поширенню негативного впливу пилу як на стан здоров’я 

працівників підприємств та мешканців прилеглих житлових масивів так і на 

екологічну ситуацію в районі. Переважна більшість хвостів за своїм 

фракційним складом належить до ерозійно-небезпечного пилу, до 90 % 

якого становлять частинки діаметром менше 50 мкм[1]. При тривалому 

впливі пил сприяє розвитку таких професійних захворювань як пиловий 

бронхіт, силікоз тощо. Лише на обслуговуванні хвостосховищ ГЗК 

Кривбасу щоденно задіяно понад 300 осіб персоналу [1]. 

Для зменшення кількості пилу, що виноситься повітряними потоками, 

необхідно не лише використовувати організаційні та технічні шляхи 

зменшення виносу пилу (використання спеціальних закріплювачів, зміна 

схем роботи тощо), а і використовувати їх з урахуванням напрямку 

поширення пилових хмар. 

В цьому нам можуть допомогти супутникові знімки виконані і 

оброблені з використанням спеціальних програм. Як приклад можна 

розглянути діяльність представника Громадської спілки "Екологічна рада 

Криворіжжя" Євгена Василенко[3], (рис.2). 

Як ми бачимо, використання супутникових фото в поєднанні з 

спеціальними програмами дозволяє визначати основні шляхи поширення 

пилу. Аналіз фото, дозволить визначати конкретні ділянки хвостосховища 

(відвалу), з яких відбувається найбільш інтенсивне винесення пилу. 

В свою чергу це, дозволить вибирати оптимальні методи і засоби 

боротьби з забрудненням повітря – від облаштування завіс і висадки 

багаторічної рослинності на зовнішніх укосах дамби хвостосховища чи 

ярусах відвалу для зменшення вітрового навантаження на потенційно 
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ерозійно небезпечні поверхні і до вибору спеціальних хімічних засобів 

обробки таких поверхонь.  

 
Рис. 2. Розсіювання пилу від джерела виносу пилу  

 

В разі обробки сухих поверхонь спеціальними розчинами[1], 

використання даних супутникового моніторингу, на нашу думку, дозволить 

дещо скоротити час необхідний для обробки поверхонь і витрати матеріалів. 

Висновки : 

1. Забруднення прилеглих територій пилом діючих хвостосховищ і 

відвалів – актуальна проблема для нашого регіону. 

2. Використання супутникового моніторингу, дозволить більш якісно 

і оперативно визначати шляхи поширення пилових часток з повітряними 

потоками. 

3. Розробка працюючої моделі моніторингу забруднення 

атмосферного повітря мінеральним пилом, потребує проведення 

додаткових досліджень. 
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4. Усі подальші дослідження ефективності закріплення пилячих 

поверхонь, необхідно контролювати за допомогою супутникового 

моніторингу.   

 
Список літератури 

 
1. Домнічев М.В. Розробка технології знепилювання хвостосховищ гірничо-

збагачувальних комбінатів Кривбасу /Домнічев М.В. / Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук – Криворізький технічний ун-т.- Кривий Ріг, 2010. 

129с. 

2. Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету. 

Географічне положення міста Кривого Рогу [Електронне джерело] 

https://kr.gov.ua/pro_misto_kriviy_rig/geografichne_roztashuvannya ! 

3. Пилу для всіх, задарма…! Сайт "datastory.org.ua" [Електронне джерело] 

http://www.datastory.org.ua/?p=1341&fbclid=IwAR3EiaDHAoepzgzxIl5rfZBRxDCGZhcXZ

2ecfPa9mTfvOT9mM9Au9ZGFF0Y 

 

Надійшла до редакції 11.04.2019 

135

https://kr.gov.ua/pro_misto_kriviy_rig/geografichne_roztashuvannya
http://www.datastory.org.ua/?p=1341&fbclid=IwAR3EiaDHAoepzgzxIl5rfZBRxDCGZhcXZ2ecfPa9mTfvOT9mM9Au9ZGFF0Y
http://www.datastory.org.ua/?p=1341&fbclid=IwAR3EiaDHAoepzgzxIl5rfZBRxDCGZhcXZ2ecfPa9mTfvOT9mM9Au9ZGFF0Y


VІI Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          23-25 квітня 2019р 

 

 

УДК 552.4:551.24.03 
 

Р.Ю. Безуглий 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, Україна 

 
МІГМАТИТИ ДІЛЯНКИ с. КОЛОМИЙЦІ  
(басейну р. Вовча) ТА ЇХ ПОЛЯ НАПРУГ. 

 
Досліджені розривні тектонічні деформації докембрійських утворень та 

виділено різні типи мігматитів.  Встановлені типи крихких деформацій гранітоїдів та 
проведений палеоструктурний аналіз полів напружень. Такі деформації в мігматитах 
та гнейсах сприяють формуванню мінеральних та геохімічних новоутворень. 
Ключові слова: мігматити, гнейси, деформації, поля напружень, реконструкція поля 
напруг, дзеркала  ковзання, метаморфічні породи. 
 

Тектонічні дислокації на ділянці р. Вовча вивчені  недостатньо, тому 

ця ділянка (біля с. Коломийці) вибрана для досліджень особливостей 

розривних дислокацій в докембрійських утвореннях. 

Вивченню форм проявів докембрійських розривних дислокацій, їх 

умов формування та етапів активізації присвячено достатньо багато 

публікацій [3- 6]. Однак особливості  проявів докембрійських розривних 

дислокацій в північно-західній частині Приазовського мегаблоку 

Українського щита слабо вивчені. 

Вовчанський блок являє собою велике антиклінорне підняття в 

Приазовському мегаблоці Українського щита (УЩ) і складений 

дислокованими архейськими і нижньопротерозойськими метаморфічними і 

ультраметаморфічними комплексами порід. На заході він межує з Горіхово-

Павлоградською структурою, а на сході – з північним продовженням 

Центральноприазовської зони синклінальних занурень [4,5]. Характерною 

особливістю району є наявність великої кількості розривних порушень, що 

зумовлено його розташуванням у зоні зчленування 

Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків.  

Нами виконані дослідження докембрійських утворень, які 

представлені  гнейсами та мігматитами. Головне значення у формуванні 

структур району має система розломів північно-західного простягання, по 
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якій відбувалися найінтенсивніші переміщення окремих блоків. Локальні 

розломи різного простягання – малоамплітудні й не зумовлюють суттєвих 

зсувів [1]. 

Найбільше на площі Вовчанського блоку поширені метаморфічні 

породи західноприазовської серії та архейські плагіогранітоїди 

шевченківського комплексу – мігматити біотитові, амфібол-біотитові, 

амфіболові та граніти біотитові, амфіболові й аплітоїдні, що розвиваються 

по гнейсах західноприазовської серії [4]. 

На ділянці досліджень вивчалися мігматити, які відслонені в західній 

частині с. Коломийці на лівому березі р. Вовча.  В залежності  від 

текстурних особливостей та характеру розташування ін'єкційованого 

матеріалу були  виділені кілька типів мігматитів:  пошарові, брилові 

(агматити) та складчасті мігматити [2]. Пошаровий мігматит, 

характеризуються пошаровим розташуванням лейкосоми в мезосомі, він 

найбільш поширений на відслонені. Потужність прошарків субстрату та 

жильного матеріалу змінюється від декількох міліметрів до декількох 

сантиметрів (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Пошарові мігматити с. Коломийці, лівий берег р. Вовча. 
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Елементи залягання смугастості: азимут падіння 152°, кут 10–40°. 

Мігматити прорвані численними, переважно згідними до шаруватості 

жилами пегматоїдних гранітів. Потужність жил – 0,1мм –10 см.  

У відслоненнях спостерігається  серія тектонічних розривів з 

азимутом падіння 145–160° і кутом 50–60°, які проявлені сколовими 

тріщинами  з дзеркалами ковзання.Більшість борозд ковзання падають 

кутом менше 30°, що свідчить про велику кількість здвигових деформацій. 

За даними польових вимірів проведена реконструкція поля напруг  

програмою Вальбрехера «Fabric 8», яка базується на принципах  

Анжельє  [7]. Вихідні данні готувалися в спеціальному форматі  програми 

«Fabric 8».  Попередньо вони сортувалися  в однорідні  вибірки за 

принципом - окремо зсуви, скиди, підкиди. Далі вибірки  оброблялися в 

програмі.  

Реконструкція виконана з визначенням елементів залягання 

головних нормальних осей у просторі та кінематичного типу полів 

напружень. Приклад такої реконструкції  підкидового типу поля напружень 

показаний на (рис. 2.)  

За результатами тектонофізичних досліджень встановлюється 

підкидове поле напруг, вісь стисненя (сігма) σ1 субгоризональна а вісь 

розтягнення σ3 – субвертикальна.  Також встановлено здвигове  поле, яке 

проявлено більшою кількістю дзеркал ковзання. Це поле більш молоде. 

В цілому можна зробити висновок, що розривні дислокації 

докембрійського віку  на площі досліджень зазнали кілька етапів активізації. 

Найбільш добре проявлені  здвигові та підвидове поле палеонапруг. Такі 

деформації в мігматитах та гнейсах сприяють формуванню мінеральних та 

геохімічних новоутворень. Тектонофізичні дослідження мають практичне 

значення тому, що дозволяють прогнозувати положення у просторі 

мінеральних новоутворень, у тому числі – рудних жил і тіл. 
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Рис. 2. Приклад реконструкції підкидового поля напружень за 

даними вивчення дзеркал ковзання в мігматитах та гранітоїдах на лівому 
березі р. Вовча біля с. Коломийці. 
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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ГІРНИКІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ 

НОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ 
 
Наведені пропозиції щодо підвищення безпеки діяльності робочих підземного 

виробництва шляхом впровадження нового індивідуального спеціального одягу. 
Розглянуто основні характеристики запропонованої моделі. Доведено, що 
перспективність та доцільне використання нової моделі у вітчизняній 
вуглепромисловості досягається  за рахунок високотехнологічного матеріалу 
«Номексу». 

Ключові слова: номекс, форма, властивості, спеціальний одяг, гірництво, 
вогнестійкість, матеріал, довгостійкість, температура. 

 

Питання безпеки у вугільній галузі на теперішній час є дуже 

актуальними. Від дотримання правил безпеки, використання якісної робочої 

форми залежить життя та здоров’я гірників. Таким чином, виявлення шляхів 

впровадження нового індивідуального спеціального одягу для підвищення 

безпеки працюючих є на теперішній час дуже актуальним. 

Метою наукового дослідження є розробка нової моделі 

індивідуального спеціального одягу для підвищення безпеки гірників. 

Як відомо, гірнича безпека – це стан умов праці на об'єктах гірничої 

промисловості, що виключає вплив небезпечних і шкідливих факторів на 

працюючих. Робота по видобутку корисних копалин, особливо підземним 

способом, завжди пов'язана з небезпечними і шкідливими факторами. 

Агресивна запиленість, шум, вібрація, небезпечні дії робочих органів 

машин і транспортних засобів, застосування вибухових матеріалів і 

проведення вибухових робіт, а у вугільних шахтах, крім того, можливі 

обвали гірського масиву, вибухово-небезпечні рудниковий газ і вугільний 

пил, агресивна шахтна вода і волога, підвищена температура гірських порід 

та повітря в підземних вибоях і виробках, все це зумовлює велику 

ймовірність травматизму, негативний вплив на стан здоров'я і захворювання 
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людей і потребує прийняття комплексу заходів по нейтралізації 

небезпечних і шкідливих факторів виробництва. 

Робочий спеціальний одяг містить в собі: 

1) комбінезон; 

2) рукавиці; 

3) взуття. 

Одяг, який зараз використовують на вугільних підприємствах має 

багато недоліків, а саме: відсутня терморегуляція, швидкій знос матеріалу, 

незручність при експлуатації, відсутній захист від термічних факторів. 

Проаналізувавши дослідження відомих спеціалістів в цій галузі ми 

пропонуємо нову модель індивідуального спеціального одягу. 

Ця модель має наступні характеристики: в костюмі використовується 

NOMEX [1], вогнетривкий матеріал, що не плавляться.  Це легкий матеріал, 

стійкий до вицвітання. Всі внутрішні шви оброблені для підвищеної 

міцності. Особливості нової моделі: 

- 6 основних кишень; 

- область плечей посилена для міцності; 

- дві нагрудні нахилених кишені на блискавках; 

- блискавка розстібається в двох напрямках; 

- закладені на спині складки забезпечують свободу рухів; 

- на лівому рукаві кишеня для ручок і кишеня на блискавці; 

- манжети регулюються за допомогою липучок; 

- регульований ремінь із застібкою на липучці; 

- дві кишені на блискавці в області гомілки; 

- низ штанин на блискавки. 

Ці особливості надають певні переваги нової моделі в порівнянні з 

тими, які використовуються в теперішній час на вугільних підприємствах. 

Високотехнологічний матеріал номекс, з якого буде виготовлятися 

нова форма,  відноситься до розробок відомої компанії Дюпонт [2]. Його 
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основне призначення - захист від високих температур і відкритого вогню. 

Однак основна відмінність цієї тканини від інших матеріалів такої ж групи 

- особливий склад волокон. Спеціальні різновиди полімерів забезпечують 

унікальне поєднання великої механічної міцності з найбільш високими в 

даний час показниками термічної стійкості. 

Склад і властивості: захисна тканина, що продається під цією 

торговою маркою, містить в своєму складі нитки наступних видів: 

-метаарамідні; 

-парарамідні (кевлар); 

- антистатичні (металізований Bekinox або P140) [3]. 

Традиційні термостійкі тканини виготовляються на основі 

бавовняних і змішаних волокон з антипіреновим просоченням різних видів. 

При впливі високих температур і відкритого полум'я таке просочення 

активізує виділення газів, які припиняють процес горіння. Однак при цьому 

термозахисний шар погіршує свої якості і з часом руйнується. На відміну 

від матеріалів такого типу, номекс при впливі високих температур зберігає 

хімічний склад своїх волокон в процесі тривалого терміну. Особливістю 

метаараміду є його міцність, гнучкість, і стійкість до абразивного впливу, 

яка зберігається в широкому температурному діапазоні (250 градусів). 

Обвуглювання метаарамідного волокна відбувається при температурі понад 

400 градусів, при цьому поза відкритого полум'я горіння моментально 

припиняється. 

Крім того, структура номексу характеризується наявністю пір, і реагує 

на термічні впливу. При підвищенні температури пори стискаються, не 

пропускаючи всередину гаряче повітря, що забезпечує додатковий захист. 

Ця тканина не плавиться і не горить, і до того ж володіє такими перевагами, 

як: 

-стійкість до відкритого полум'я (на короткий час), високих 

температур і бризок металу; 
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- самозагасання поза полум'ям, при цьому обвуглений шар зберігає 

свої захисні властивості; 

- стійкість до агресивних хімічних компонентів 

- низька теплопровідність; 

- велика міцність на розрив; 

- захист від статичної електрики; 

- мала вага (220 г / кв. Метр); 

- гігроскопічність і здатність до повітрообміну; 

- довговічність (не менше п'яти років); 

- легкість догляду. 

Завдяки присутності кевлару,  номекс дуже міцний, не деформується 

і не дає усадку. На малюнку 1 зобразимо загальний вигляд нової моделі 

спеціального одягу, на малюнку 2- модель рукавиць, а малюнку 3- взуття. 

  

 
Рис.1. Загальний вигляд комбінезону 

 

Розглянемо характеристику рукавиць від NFG або Nomex light Gloves 

- рукавички з вогнетривкими властивостями. 

кишеня  

налокітник 
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Основна відмінність Nomex light Gloves від багатьох інших моделей 

рукавичок - це манжет, довжиною близько восьми сантиметрів (якщо 

вимірювати від кистьового суглоба, де знаходиться еластик, що надає 

рукавичок досить щільну посадку). Манжет даної висоти забезпечує більшу 

площу захисту не тільки від опіків, але і від дрібного сміття, піску, бруду. 

 
Рис.2. Загальний вигляд рукавиць 

 

Перчатки мають такі характеристики: 

 -захист від вогню та зносу с механічними пошкодженнями; 

-матеріал еластичний і вентильований: 93% номекса - 5% кевлара -2% 

антистатичні волокна; 

-на внутрішній стороні кисті:натуральна козяча шкіра; 

-на зовнішній стороні: вогнетривкий Nomex. 

Розглянемо особливості взуття. Використання тканини Gore-Tex 

дозволило не пропускати вологу всередину черевика і при цьому відводити 

пар вологу назовні без втрати тепла Твердий задник і піднесень 

забезпечують вашим ногам безпеку при механічних пошкодженнях. 

Протягом 24 годин тримають ноги в сухості. В таблиці 1 та 2 наведені 

характеристики та властивості взуття. 

Таблиця 1 – Характеристика взуття 
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Виробник Україна 

Матеріал Гідрофобна натуральна шкіра 

Сезон Міжсезонна 

Підошва ПУ та гума, термостійкі (до 300 градусів) 

 

 

Таблиця 2 – Властивості взуття 

Ми Захист від зношення 

Нс Захист від сирої нафти 

Нм Захист від масла та тяжких фракцій 

З Захист від загального виробничого забруднення 

Пн Захист від нетоксичного пилу 

 

 
Рис.3. Загальний вигляд взуття 

 

Таким чином, тема підвищення безпеки гірників шляхом 

впровадження нового індивідуального спеціального одягу є актуальною, 

адже сьогодні спеціальний одяг має багато недоліків. Ці недоліки подолає 

заміна матеріалу виготовлення спеціальний одягу. Запропонована нами 

нова модель одягу буде сприяти підвищенню безпеки гірників та комфорту 

їх праці. 
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