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Україна має в своєму розпорядженні значні запаси вугілля, руд, калійних солей та 

інших корисних копалини. Останніми роками, не зважаючи на збитки, які наніс 

економічний спад виробництва, особливо вугільним шахтам Донбасу та підприємствам 

гірничого машинобудування, гірнича промисловість починає виходити із кризи. 

Кам'яне вугілля за запасами й обсягами видобутку посідає перше місце в світі серед 

корисних копалин та енергоносіїв [1]. Після кризи 2014 року та падіння в 2015-му, 

український ринок видобування вугілля досі переживає певні труднощі. У поточному 

році видобуток на українських шахтах значно скоротився та були вимушені зупинки 

підприємств. Головна причина падіння темпів – це вироблення запасів уже існуючих 

шахт, низький попит на вугілля та велика конкуренція на ринку енергоресурсів [2]. У 

даний час одними з основних напрямків економічного та соціального розвитку України є 

збільшення обсягів видобування вугілля, поліпшення його якості і підвищення ефективності 

роботи вуглевидобувної галузі [3]. Для вирішення цих стратегічних завдань, поряд з 

удосконаленням техніки та технології, необхідно реконструювати шахтний фонд у 

напрямку концентрації гірничих робіт, поліпшення планування підготовчих виробок з 

метою скорочення трудомісткості та вартості їх підтримання, підвищення ефективності 

роботи прохідницького та видобувного обладнання [4-6]. 

Отже, стратегічним техніко-економічним напрямом розвитку шахт є створення та 

впровадження новітньої техніки та технології підземного видобування вугілля, що 

здатні при наявності конкуренції та ринкових цін на продукцію, посилення екологічних 

та ергономічних вимог, підвищити продуктивність та ефективність шахт і праці 

шахтарів. Тому у роботі пропонується впровадження ефективного способу 

підтримання підготовчих виробок, що дозволе їх повторно використовувати та може 

позитивно вплинути на подолання остаточних кризових явищ в економіці України [7-

8]. Тому, ідея роботи полягає у використанні ефекту розподілу гірського тиску на дві 

охоронні конструкції: литу смугу та кріплення, що дозволяє повторно використовувати 

підготовчі виробки [9]. Об'єкт дослідження – це параметри підтримання та охорони 

підготовчих виробок у Блоці № 2 в ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське». Предмет 

дослідження – це технологічні параметри підтримання та охорони підготовчих виробок 

при розробці запасів вугілля [10]. 

Мета роботи – забезпечити повторне використання підготовчих виробок за рахунок 

їх підтримання литими смугами. Досягнення мети реалізується завдяки виконанню 

наступних завдань: проаналізувати гірничо-геологічні умови розробки родовища, 

виробничу ситуацію з розвитку гірничих робіт та умови підтримання підготовчих 

виробок; дослідити ефективність повторного використання виробок та обґрунтувати 

параметри зведення литих смуг і заходів зі своєчасної підготовки та відпрацювання 

запасів вугілля; обґрунтувати чисельність та структуру штату й видобування вугілля на 

шахті, калькуляцію собівартості вугілля та техніко-економічні показники по шахті [11]. 

У роботі використано наступні методи дослідження: аналітичний при виконанні аналізу 

гірничо-геологічних умов розробки родовища, виробничої ситуації з розвитку гірничих 

робіт та умов підтримання підготовчих виробок; варіантів при моделюванні параметрів 

зведення литих смуг та обґрунтуванні заходів зі своєчасної підготовки та відпрацювання 
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запасів; економіко-математичний при визначенні техніко-економічних показників, 

розрахунку чисельності та структури штату й виробництва вугілля, калькуляції 

собівартості видобування та техніко-економічних показників по шахті [12]. 

Шахтне поле шахтоуправління «Покровське» розкрите двома центрально-

здвоєними – скіповим і клітьовим та двома блоковими – повітря-подавальним і 

вентиляційним стволами та горизонтальними квершлагами. Загальна потужність пласта 

0,75 – 1,9 м. Шахта небезпечна по вугільного пилу, а породи – по кремнію. На шахті 

здійснено повну конвеєризацію з транспортування гірської маси від очисних і 

підготовчих вибоїв до головного ствола. Спосіб підготовки запасів – погоризонтний. 

Система розробки – довгими стовпами по простяганню та з погашенням виробок за 

лавою. Виймання вугілля в лавах проводиться комплексами КД-90 та «Гліник». 

Проведення підготовчих виробок реалізується із застосуванням прохідницьких 

комбайнів типу КСП, JOY і ABM, або буропідривним способом [13]. 

Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду довів, що перевагами охорони та 

підтримання виробок литими смугами – це швидкий розвиток опору, який ефективно 

спрацьовує при зведенні смуги до порушення покрівлі. Встановлено, що технологія 

рамно-анкерного кріплення виробок разом з охороною литими смугами дозволяє 

збільшити темпи підготовки та розробки запасів за рахунок повторного їх 

використання. Розрахунки деформування порід у вентиляційному штреку, що 

підтримується після проходу лави, довели необхідність відривання порід підошви на 

глибину 0,5 м. Витрати на підготовку та відпрацювання панелі через стовп становить 

21,7 млн. грн, а підготовку та відпрацювання панелі послідовно – 15,15 млн. грн [14]. 

Запропонована технологія підтримання та охорони підготовчих виробок у 

виробленому просторі з використання литих смуг дозволяє не тільки реалізувати відомі 

геотехнічні принципи охорони виробок, а й забезпечити впровадження прямоточної 

схеми провітрювання видобувних дільниць на високо-газових пластах середньої 

потужності задля досягнення стабільного навантаження на лаву у об’ємі 4500 т. 

Проведення вентиляційних виробок з метою їх повторного використання в якості 

конвеєрних, дозволяє у 1,5 рази прискорити підготовку лави, а вивільнені бригади 

будуть направлені на перспективні напрямки розвитку шахтоуправління. Зведення 

литих смуг з матеріалу, що твердіє, відразу ж після проходу лави при одночасному 

ремонті виробки для підтримання її у виробленому просторі, дозволить отримати 

економічний ефект у розмірі майже 1,9 млн. грн на рік [15]. 
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