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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ВЫРАБОТОК В ИНТЕНСИВНО 
ТРЕЩИНОВАТЫХ ПОРОДАХ ГЛУБОКИХ ШАХТ 

 
Розроблено методику розрахунку параметрів підвищення стійкості горизон-
тальних пластових виробок, що дозволяє проектувати параметри їх перекрі-
плення в умовах глибоких шахт Східного Донбасу з урахуванням напряму дії 
домінуючого навантаження на кріплення зі сторони інтенсивно тріщинуватих 
порід покрівлі. Наведено дані щодо практичного застосування методики в 
умовах шахти «Партизанська» ДП «Антрацит». 

Разработана методика расчета параметров повышения устойчивости гори-
зонтальных пластовых выработок, которая позволяет проектировать пара-
метры их перекрепления в условиях глубоких шахт Восточного Донбасса с 
учетом направления превалирующей нагрузки на крепь со стороны интен-
сивно трещиноватых пород кровли. Приведены данные о практическом при-
менении методики в условиях шахты «Партизанская» ГП «Антрацит». 

Calculation methodology lop of stopes stability parameters of horizontal seam 
workings, which lets design resupport parameters of their of Eastern Donbass 
deep mines in view of the prevailing stress on shoring of the intensely fractured 
rock roof. Provides information on the practical application of the methodology in 
the mine «Partizanskaya» SE «Antratcite». 
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