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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК І 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

В УМОВАХ ШАХТ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ 
 

Основна мета досліджень полягає у підвищенні ефективності роботи анкерного кріплення 

виїмкових штреків на основі оптимізації параметрів його силової взаємодії з бічними породами 

і охоронними елементами.  

Підвищення продуктивності праці при розробці вугільних родовищ України нерозривно 

пов'язано із забезпеченням необхідної стійкості гірничих виробок, в тому числі виїмкових 

штреків [1, 2, 3]. Адже в даний час, наприклад, у Донбасі трудомісткість підтримання 

виїмкових штреків нерідко перевищує 100 чол/змін на 1000 т видобутого вугілля [4, 5]; при 

цьому так само витрачаються значні матеріальні ресурси. Тим не менш, лише відносно 

невелика кількість виїмкових штреків придатна до повторного використання. Таким чином, 

зниження витрат на підтримання виїмкових штреків дозволяє різко покращувати основні 

техніко-економічні показники роботи вугільного підприємства [6, 7]. Успішне вирішення 

завдання підвищення стійкості виїмкових штреків вимагає комплексного підходу до 

вдосконалення існуючих та створенню нових конструкцій кріплення, технологічних схем 

кріплення і охорони гірничих виробок, розробки технічних засобів їх реалізації і більш 

достовірних методів вибору раціональних параметрів взаємодії породного масиву з кріпленням 

виїмкових штреків. Тому дослідження, спрямовані на рішення даного науково-технічного 

завдання є безумовно актуальними. 

Для досягнення поставленної мети сформульовано і вирішено наступні задачі: дослідити 

особливості деформування порід виїмкового штрека при їх укріпленні анкерами та встановити 

аналітичне вираження для мінімалізації максимальних згинальних моментів в рамному 

кріпленні за допомогою анкерів [8, 9, 10, 11]. Заміна арочного кріплення рамно-анкерним 

дозволить скоротити металоємкість рам до 30%; в 5-10 раз знизити витрати матеріальних і 

трудових ресурсів на кріплення виробок, спростити постачання матеріалів кріпления в вибій 

виробки, зменшити долю тяжкої ручної праці в процесі зведення кріплення; доля витрат на 

проведення, кріплення і охорону виробок з анкерами в собівартості вугілля знизиться з 20-25 % 

до 6-8 % [12, 13, 14]. Була складена схема розрахунку параметрів взаємодії анкерного кріплення 

з породами штреку, що враховує їх спільне деформування, а також визначено область 

доцільного розташування анкерів для зміцнення порід. Поставлену мету досягнуто на основі 

застосування комплексного підходу [15], що включає: аналіз та узагальнення досвіду кріплення 

гірничих виробок, існуючих методів розрахунку анкерних кріплень; аналітичні дослідження з 

використанням методів будівельної механіки.  

На основі аналізу напружено-деформованого стану масива методом комп’ютерного 

моделювання встановлено: вплив параметрів зони деформації і «руїнного» руйнування порід 

навколо виробки; вплив анкерного зміцнення на НДС приконтурних порід покрівлі і боків 

виробки. Приймаємо відповідну конструкцію анкеру в досліджуваних умовах трубчатий анкер з 

еластичною розпірною втулкою. 
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