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Вступ 

Навчальна дисципліна «Геотехнології гірництва» є 

обов’язковою для вивчення студентами за спеціальністю 184 

«Гірництво». 

Для студентів, які навчаються за спеціальністю 184  

«Гірництво», а також для деяких спеціалізацій інших напрямків, 

які будуть мати справу з гірничим виробництвом, ця дисципліна 

буде єдиною, де студенти можуть познайомитися з технологією 

гірничого виробництва. 

Завдання курсу – ознайомити студентів з гірничою 

термінологією, з основними принципами розкриття, підготовки і 

розробки родовищ корисних копалин з принципом переробки та 

збагачення корисних копалин. 
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Практична робота № 1 

Розрахунок основних параметрів відкритих гірничих 

робіт 
Гірничі роботи, які виконуються безпосередньо із земної 

поверхні у відкритих гірничих виробках називаються 

відкритими гірничими роботами. Гірниче підприємство, що 

здійснює видобуток корисної копалини відкритим способом 

називається кар’єром. У процесі виконання відкритих гірничих 

робіт земна поверхня родовища порушується і утворюється 

вироблений простір, який обмежений штучно створеною 

поверхнею. Цей простір називається кар’єром. Таким чином 

поняття кар’єр може вживатися як у господарському так і 

технологічному значенні. У виробленому просторі кар’єру 

повинна бути природна рівновага масиву гірських порід, що 

оточують кар’єр, а її відсутність може призвести до деформації 

бічної поверхні кар’єру та аварій. Щоб уникнути цього бічним 

поверхням надають певний похил. Значні об’єми порід, що 

підлягають вийманню і вміщують корисну копалину, 

називаються розкривом або розкривними породами. 

Головними параметрами кар'єру є об’єм гірської маси, 

кінцева глибина, розміри по підошві, кути відкосів бортів, 

запаси корисної копалини, об’єм розкриву і розміри на рівні 

денної поверхні. 

1. Об’єм гірської маси в контурах кар’єру, що характеризує 

масштаб гірничих порід визначається за формулою: 

 

,
3

1

2

1 23

..

2

......  ctgHctgPHSHV ккккккмг                          (1.1) 

де S – площа підошви кар'єру (S = Lд∙ Bд), м2; Hк – глибина 

кар'єру, м;            β – кут відкосу борта; Р – периметр кар'єру (P 

= 2∙ (Lд + Bд)), м. 

2. При розробці пологих і горизонтальних родовищ кінцева 

глибина кар'єру визначається оцінкою ґрунту шару корисної 

копалини або сумою потужностей розкриву hр і корисної 

копалини hкк: 

Нкк=hкк+hр.                                                        (1.2) 

3. Кути відкосів бортів кар'єру на момент погашення 

гірничих робіт визначаються конструкцією бортів і умовами 
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стійкої рівноваги його порід. У конструктивному відношенні 

борти кар'єру можуть включати відкоси уступів, запобіжні та 

транспортні берми. 

4. Запаси корисної копалини визначають можливий масштаб 

видобутку, термін існування кар'єру та економічні показники 

розробки. Запаси корисної копалини, які розвідані в контурах 

родовища, називаються геологічними. Геологічні запаси 

корисної копалини поділяються на балансові і за балансові. 

Балансовими називаються запаси, розробка яких в даний час 

економічно доцільна. Забалансованими називаються запаси, 

розробка яких в даний час економічно недоцільна внаслідок 

малої кількості, малої потужності покладу, складних умов 

експлуатації. 

Об’єм запасів розкривних порід у контурах кар’єру 

розраховується за формулою:  

.
3

1

2

1 232

.  ctghctghPhрSV ррпр                   (1.3) 

Об’єм запасів корисної копалини в контурах кар’єру 

розраховується за формулою: 

прмг

кон

kk VVV ..  .                                    (1.4) 

5. Промислові запаси - це частина балансових запасів, що 

підлягає видобутку з надр за час існування кар’єру. Промислові 

запаси кар’єру визначають шляхом виключення втрат із 

балансових запасів. На кар’єрах втрати становлять 3…10%. 

Промислові запаси (експлуатаційні втрати становлять 5%) 

розраховуються за формулою: 

.
100

)5100( кон

кк

пр

кк VV 


                                         (1.5) 

6. Час роботи кар’єру розраховується за формулою : 

ð³ê

êê

ïð

kk

k
Q

V
T  .                                                (1.6) 

де 
рік

ккQ - річна продуктивність, млн. м3/рік.    (2.8) 

7. Річна продуктивність кар’єру  за розкривом визначається 

за формулою: 
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k

пррік

пр
T

V
Q

.

.  .                                        (1.7) 

8. Добова  продуктивність кар’єру розраховується за 

формулами: 

                                    

дн

рік

ккдоб

кк
N

Q
Q  ,                                        (1.8) 

де 
днN - кількість днів роботи кар'єру, 300. 

дн

рік

прдоб

рп
N

Q
Q  .                                         (1.9) 

Завдання: Розрахувати основні параметри відкритих 

гірничих робіт,якщо потужність розкривних порід 17 м, 

корисних копалин 57 м, ширина кар’єру 940 м, довжина 4900 м, 

річна продуктивність 5,4 млн. м3/рік, кут укосу борта кар’єру 

350. 

 

Практична робота № 2 

Розрахунок параметрів технології проходки стовбурів 

шахти 

Залежно від фізико-механічних властивостей гірничих порід, 

терміну служби і глибини виробки вибирається форма 

поперечного перерізу вертикального стовбура. Розміри перерізу 

стовбура визначаються відповідно до його призначення, 

габаритів піднімальних судин, необхідних зазорів за Правилами 

безпеки [1,2] і кількістю повітря, що пропускається по стовбурі. 

 

2.1. Скіповий стовбур. 

Вантажопідйомність скіпа визначається з виразу: 

 

,
Н

г
А

вуг
q

3600

4 
 т                                         (2.1) 

де гА - годинна продуктивність підйому; 

 

NT

kА
А

під

р

г  , т/год,                                        (2.2) 
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де pА - річна виробнича потужність шахти, т; N – кількість днів 

роботи шахти в році по видобутку, N=300 днів; k – коефіцієнт 

нерівномірності роботи підйому,  k =1,45…1,5; Тпід – кількість 

годин роботи підйому в добу, Тпід =18….21 год; Н – висота 

підйому шахти, м; 

 

пст hHH  , м,                                            (2.3) 

де Нст – глибина стовбуру, м;  hп – висота перевищення 

приймальної площадки над устям стовбуру, hп=15…20 м – при 

металевому копрі;  

  - пауза на завантаження нижнього скіпа і одночасне 

розвантаження верхнього,   =10…15 с. 

Ємність кожного зі скіпів двокінцевого вугільного і одно- чи 

двокінцевого породного підйомів визначається за формулами: 

 

вуг

вуг

вугcк

q
V


.

,
п

п
пcк

q
V


. , м3.                                (2.4) 

де вуг - густина вугілля, т/м3, вуг =0,86 т/м3; п  - густина 

породи, т/м3, п =1,68 т/м3. 

Для підйому породи застосовують скіп із противагою. 

Кількість видаваємої породи, залежно від гірничих умов 

коливається від 10 до 30% від кількості вугілля, що 

видобувається. Тому вантажопідйомність породного скіпа 

визначається з виразу: 

,15,02  вугп qq т.                                     (2.5) 

Отримані розрахункові величини вугcкV . , пcкV . необхідно 

округлити до найближчих великих значень стандартного 

асортименту скіпів. 

Відповідно до обраної схеми розташування піднімальних 

судин, габаритних розмірів в плані скіпів, елементів армування, 

технологічних зазорів між ними, а також необхідних зазорів, 

згідно з вимогами [1, 2] визначається діаметр стовбура у світлі 

Dсв, який потім округлюється у більший бік до типізованого 

діаметра стовбура (4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 м). 
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Площа поперечного перерізу стовбура у світлі визначається 

за формулою: 

4

2D
Sсв





, м2.                                        (2.6) 

Визначений в такий спосіб поперечний переріз стовбура 

перевіряється за умовою провітрювання. При цьому 

розрахункова (фактична) швидкість руху повітря по стовбурі не 

повинна перевищувати максимально припустиму, що дорівнює: 

-  12 м/с для стовбурів, на яких виконується спуск-підйом 

тільки вантажів (скіпові); 

-  8 м/с для стовбурів, на яких виконується спуск-підйом 

людей і вантажів. 

Таким чином:  

max
4

)(864



 






cвo

CHдоб
р

Sdd

kqА
, м/с,                      (2.7) 

 

де Адоб – добовий видобуток вугілля в шахті, 
N

А
А

р

доб  , т; qCH4  -  

метановиділення по шахті, м3/т.вид.; k - коефіцієнт, що 

враховує втрати повітря в шахті, k=1,5; d – припустима 

концентрація метану у вихідному струмені, d=0,75%; d0 – 

допустима концентрація метану у струмені, що надходить, d0 = 

0,25%;   - коефіцієнт зменшення корисної площі перерізу 

стовбура за рахунок армування,  =0,8. 

 

2.2.  Клітьовий стовбур. 

Спочатку визначається максимальна кількість робочих 

шахти, зайнятих у видобувній зміні: 

РnN

A
M

зм

доб


max

, чол.,                                  (2.8) 

де nзм – кількість змін по видобутку корисної копалини, çìn =3; 

Р – продуктивність 1-го підземного робітника, Р=2…10 т/зм. 

Спуск-підйом робочої зміни повинний бути зроблений за 

нормативний час 35 хв. Кількість підйомів, що може виконати 

піднімальна машина за цей час, складає: 
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1

)40...30(60

t
nпід

, підйомів,                          (2.9) 

де Tt 1  - тривалість циклу підйому кліті з людьми, с; t1 – 

тривалість руху кліті, с; 

махV

Hk
t 1

, с,                                          (2.10) 

де k – коефіцієнт нерівномірності швидкості підйому, 

k=1,25……1,5; Vmax – максимальна швидкість руху кліті 

(визначається характеристикою прийнятої піднімальної машини, 

але не повинна перевищувати встановленої  - 12м/с);  - 

тривалість посадки у кліть. Залежно від передбачуваної 

кількості робітників  приймається: 

                   15с для 10 чол.;                     25с для 20 чол.; 

                   20с для 15 чол.;                     30с для 25 чол.  

Кількість робітників, що піднімаються (опускаються) однією 

кліттю: 

під

мах

n

M
m  , чол.                                       (2.11) 

Згідно нормативних даних, на 1м2 корисної площі кліті 

повинно розміщуватись 5 робітників. Тому проектна площа 

однієї кліті складе: 

mF  2,0 , м2.                                     (2.12) 

За отриманою площею підлоги кліті F приймається 

стандартна кліть з визначеними габаритними розмірами [3, 4]. 

 

Завдання: Розрахувати основні параметри технології 

проходки стовбурів шахти, якщо річна виробнича потужність 

шахти 1855000 т, глибина стовбуру 560 м, діаметр стовбура 5 м, 

метановиділення по шахті 9 м3/год. 

 

Практична робота № 3 

Визначення компоненти напружень в гірському масиві в 

площині  напластування порід 

Мета роботи: визначити величину нормальних дотичних 

напружень в площині напластування порід в забої польового 

штрека. 
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Теоретичні відомості 

 

Дотичні напруження в любій точці гірського масиву: 

 
yozozyo  

2

1
. 

Питома пружна енергія гірських порід у зоні максимуму 

гірського тиску: 

   )(
2

1
2

2

1 222222

zxyzxyxzzyyxzyx
GE

W  

; 

)1(2 


E
G . 

Нормальне і дотичне напруження на площадці, нахиленої 

до горизонту (кут падіння пласта  ), визначається за 

формулами теорії пружності: 

   sin
2

1
yz  , 


22 sincos yz  . 

Завдання: Визначити величину нормальних і дотичних 

напружень в площині напластування порід в забої польового 

штрека згідно вихідних даних у таблиці 3.1 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані до практичної роботи № 3 

Варіант 
Глибина 

розробки, Н, м 
Кут падіння  , 

 град 

Коефіцієнт 

Пуассона,   

1 500 5 0,125 

2 525 7 0,13 

3 550 9 0,135 

4 575 11 0,14 

5 600 13 0,145 

6 625 15 0,15 

7 650 17 0,155 

8 675 19 0,16 
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9 700 21 0,165 

10 725 23 0,17 

11 750 25 0,175 

12 775 27 0,18 

13 800 29 0,185 

14 825 31 0,19 

15 850 33 0,195 

16 875 35 0,2 

17 900 37 0,205 

18 925 39 0,21 

19 950 41 0,215 

20 975 43 0,22 

 

Практична робота № 4 

Розрахунок основних параметрів, що характеризують 

систему розробки соляних родовищ методом підземного 

розчинення 

 

До основних завдань проектування розробки соленосних 

пластів найпершим є добір параметрів системи розробки, при 

яких запаси видобуватимуться з найменшими втратами і 

витратами. Основними вимогами є раціональне використання 

мінеральних ресурсів і охорона навколишнього середовища.  

1.Визначаємо параметри камери: 

Коефіцієнт привантаження: 

.   (4.1) 

Гранично допустимий прогін камер:  

, м.    (4.2) 

Радіус камер підземного розчинення:  

,  м.      (4.3) 

2.Вибираємо відстань між свердловинами L = 180 м і R1 = 60м. 
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Тиск розсолу в середній по висоті частині камери: 

Р = 1100800=880000 Па. 

Руйнівне напруження: 

, Па.    (4.4) 

Напруження на цілик: 

, Па.  (4.5) 

Коефіцієнт міцності: 

.     (4.6) 

3.Визначаємо ширину ослабленої зони: 

,м.    (4.7) 

. 

, м.           (4.8) 

 

Перевірка: d>2×в м. 

4.Потужність: 

 м.  (4.9) 

5.Максимальна потужність несольових породних прошарків: 

, м. 

6.Зображується технологічна схема підземного видобування 

розсолу з двох зближених камер відповідно до розрахунків 

наступним чином 
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Завдання: Родовище кам’яної солі розробляється камерами 

з залишенням ціликів солі. Глибина розробки Н = 700 м; 

висота цілика Нц = 170 м; потужність зони обвалення порід, 

які розташовані над пластом солі l = 120 м; коефіцієнт запасу 

міцності ψ>1,4; щільність кам’яної солі, порід які розташовані 

над пластом солі і розсолу відповідно γ= 2600 кг/м3; γ1 = 2500 

кг/м3; γp = 1200 кг/м3; фізико-механічні характеристики солі: 

δmp = 1000 т/м ; δзг.тp. = 2000 т/м ;  δ =1900 т/м ; кут 

внутрішнього тертя солі ρ=35° ; потужність несучого шару 

покрівлі Н1= 10 м; коефіцієнт тертя між шарами tgβ = 0,58; 

потужність донавантажуйочого шару Н2 = 10 м; μ = 2 (при 

максимально можливій деформації закріпленої покрівлі без 

порушення суцільності); міцність на розрив несольових порід 

δр =90000 кг/м2 . Розмір розсолопромислового поля складає 

ВхLш=3,0×6,0 км. 

Необхідно визначити параметри камерної системи 

розробки при підземному розчиненні солі, схему розміщення 

свердловин на усьому розсолопромисловому полі. 

Накреслити прийнятий варіант розміщення свердловин, 

технологічну схему розсолопромислу і поперечного перерізу 

свердловини в процесі відпрацювання пласта. 
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Практична робота № 5 

Розрахунок підземного виплавлення і спалення сірки 

Мета роботи: навчитися розраховувати основні параметри 

підземного виплавлення та сплавлення сірки. 

 

1. Технологічний коефіцієнт витягу 

.    (5.1) 

Задаємося коефіцієнтом витягу 

. 

2. Питома витрата теплоносія 

.    (5.2) 

3. Половина відстані між свердловинами в ряді 

, м.   (5.3) 

4. Відстань між рядами свердловин: 

, м.    (5.4) 

5. Коефіцієнт охоплення: 

, ,                                        (5.5) 

.     (5.6) 

6. Скоректований коефіцієнт витягу: 

.     (5.7) 

7. Питома витрата теплоносія, що відповідає новому 

коефіцієнту витягу  

.    (5.8) 

8. Продуктивність свердловини при отриманому qt буде 

    (5.9) 

9. Обсяг видобутку сірки зі свердловини 
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, т.    (5.10) 

10. Час відпрацьовування свердловини 

     (5.11) 

11. Кількість свердловин, що забезпечують заданий 

обсяг видобутку 

    (5.12). 

Обчислені параметри відбивають реально існуючі 

показники рудника ПВС. Виключення складають питомі 

витрати теплоносія, що на практиці вище теоретичних,що 

обумовлено наявністю факторів, які не піддаються 

розрахунку. До них відносяться витоки теплоносія в 

непродуктивні зоні, втрати тепла при водовідливі, при 

транспортуванні теплоносія від котелень до вибою свердлови-

ни й ін. Тому звичайно для промислових підприємств 

розраховану питому витрату збільшують 

.     (5.13) 

Значення коефіцієнта Б одержують методом аналогій, 

тобто маючи теоретичні і фактичні значення питомої витрати 

для якої-небудь ділянки, що відпрацьовується, (родовища), 

визначають Б як     

 Потім для іншої ділянки, що має подібні гірничо-геологічні 

умови, обчислюють і находять: 

;    (5.14) 

або 

.    (5.15) 

Наприклад, розраховане вище теоретичне значення 

питомих витрат теплоносія для однієї з ділянок складає qt1 = 

___ м3 /т. Фактично qф1 = __ м3 /т. Відкіля Б = __. Для іншої 

ділянки цього ж родовища, що володіє більш низьким 

сірковмістом (σ = __), але подібного з першим по інших 

умовах qt1 = __м3 /м по формулі (5.3). Отже, на новій ділянці 
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необхідно очікувати значення фактичної питомої витрати, 

рівне qф2= ____ м3/т. 

Завдання: Вихідні дані для розрахунку: текстурно-

структурний тип руди  а = 0,9 то  b=0,398;  σ - сірковміст;  ρ1c1 

- об’ємна теплоємність пласта; П - пористість, П = 0,9;  α - кут 

нахилу зони плавлення,  α= 15°; β- кут  нахилу пласта,  β= 10°;  

m - потужність пласта,  m =  10м;  bcp - вартість свердловини,  

bcp= 104 грн; Ц0 - оптова ціна продукції, Ц0 = 62 грн/т; сt,сb - 

собівартість виробництва 1 м теплоносія і повітря, с t = 0,7 

грн/м ,  сb=  4-10-3 грн/м ;  ρ- постійна складова собівартості,  ρ 

= 26,2; А- продуктивність рудника А= 300 тис. т;  τp- час 

буріння і підготовки свердловин,  τp =1 міс;  σ'= 0,66 т/м3;  σ = 

0,3; ρ1c1= 550 КДж/(м3, °С);  Q =8,2 м3 /год.; qb =16,2 м3/ т. 

Відповідь записати у вигляді, який поданий перед завданням. 

 

Практична робота № 6 

Визначення основних параметрів процесу підземної 

газифікації вугілля 
Мета роботи: навчитися визначати основні параметри 

процесу підземної газифікації вугілля. 

 

1. Запаси блоку, що виймається: 

, м3.    (6.1) 

2. Швидкість вигорання стовпа за добу (м/доб.) 

.    (6.2) 

3. Час газифікації одного стовпа 

, діб.     (6.3) 

4. Час служби при послідовній газифікації стовпів 

     (6.4) 

5. Теоретичний об’єм повітря, необхідного для 

повного згоряння вугілля 

, нм3/кг.   (6.5) 
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6. Швидкість вигазовування вугільного пласта (т/год) 

, т/год.   (6.6) 

7. Визначаємо коефіцієнт надлишку повітря: 

 

(6.7) 

8. Теоретичні витрати вугілля на одержання 1 м3газу 

    (6.8) 

9.   Сумарний відсоток газів становить 

  .   (6.9) 

10.  Вихід газу з 1 кг вугілля складе 

     (6.10) 

11.  Коефіцієнт, що враховує витоки газу 

    (6.11) 

12.  Реальний вихід сухого газу ПГВ 

, нм3/кг.  (6.12) 

13.  Отже, за добу утворюється газу 

, м3.   (6.13) 

14.  Хімічний ККД 

     (6.14) 

15. Річна продуктивність підприємства підземної 

газифікації, в експлутції з одним блоком складе 

, м3.  (6.15) 

 

Завдання: Розрахувати інтенсивність вугільного пласта, що 

вига- зовується для наступних умов: нижча теплота згоряння 

робочої маси вугілля  Qr
t = 28900000 Дж/кг; вологість робочої 

маси вугілля Wr
t= 8 %; вміст пальних газів у продукті: 0'2 = 

0,20 %, СО’ = 9,06 %, СН4
’ = 2,72 %, Н2’ = 14,45 %, С2Н4' = 

1,02 %, H2S’ = 0,07 %; витік газу Uв = 6,9 %; теплота згоряння 
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газу газифікації Qн2 = 4190000 Дж/м ; абсолютний 

водоприплив у зону газифікації      V = 5 м /год; потужність 

пласта т = 25 м; довжина горизонтальної частини орієнтовної 

свердловини L = 450 м; ширина стовпа l = 60 м. 

 

Практична робота № 7 

Побудова паспорту міцності гірської породи 

 

Мета роботи:  побудувати  паспорт  міцності  гірської  

породи  і  визначити зчеплення, кут внутрішнього тертя та 

критичне  значення нормального напруження. 

 

Огинаюча кругів граничних напружень (кругів Мора) для 

гірських порід в системі координат х, у, в загальному випадку, 

описується рівнянням: 

 

,    (7.1) 

де y =t – дотичні напруження на площадці руйнування; х– сума 

нормальних напружень при одновісному стисканні і 

рівномірному трьохвісному розтягуванні; а – параметр форми 

огинаючої. 

 

Для  розрахунку  параметрів  паспорта  міцності  гірської  

породи спочатку визначимо радіуси кругів Мора rp і rст 

відповідно для одновісного розтягу і стиснення за формулами: 

 

 МПа,   (7.2) 

 

 МПа,   (7.3) 

де q1 і q2 – безрозмірні радіуси кругів напружень Мора 

відповідно для розтягу і стиснення; ар і аст – розмірні параметри  

згладжування  огинаючої  кривої  для  розтягу  і  стиску, Н/м2.  

 

Для знаходження безрозмірних радіусів q1 і q2  та інших 

параметрів  використовується  таблиця  безрозмірних  

параметрів  огинаючої  кривої.  При  цьому  виходять  з  рівності 
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відношення розмірних і безрозмірних радіусів: 

 

,      (7.4) 

З таблиці для знаходження безрозмірних параметрів q1 і  q2  

для  цього  співвідношення  отримаємо:  q2  =0,0634;  q1=0,0035;  

k1+  q1=0,0071,  де  k1  –  безрозмірна  координата  цента кола 

трьохвісного розтягування.  

Розрахуємо розмірні параметри ар і аст за формулами: 

 

    (7.5) 

 

    (7.5) 

Для подальших розрахунків використовуємо розмірний 

параметр а, який розраховується як середнє арифметичне  

значення ар і аст за формулою: 

    (7.6) 

Максимальний (асимптотичний) опір породи  здвигу  при  

повністю  закритих  тріщинах  τмах   визначаэться за  емпіричною 

формулою: 

    (7.7) 

 

де а – параметр виположування кривої, який характеризує  

трудність закриття тріщин, МПа.  

Тимчасовий  опір  породи  всестороньому  рівномірному  

розтягу σр.р  (точку перетину згинаючої кривої з віссю абсцис) 

визначаэться за формулою: 

 

   (7.8) 

Визначається  нормальне  напруження  х  відносно  початку  

координат, розміщеного в точці перетину згинаючої кривої  з 

віссю абсцис за формулою: 

       (7.9) 

де σ – нормальне напруження в координатах, МПа.  

Паспорт міцності гірської породи, чи рівняння огинаючої 

кривої для найбільших кругів Мора, буде мати вигляд: 
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, МПа.   (7.10) 

Критичне значення дотичних напружень при заданій 

величині  нормального  напруження  (σ = 240МПа)  

визначається ординатою точки, яка лежить вище згинаючої 

кругів Мора. 

Підставивши значення σ в це рівняння, отримаємо відповідне 

значення τ і за ними побудуємо огинаючу – графічне  

зображення  паспорта  міцності  (рис.  7.1).  Величина зчеплення  

буде  визначатись  ординатою  точки  перетину огинаючої з 

віссю ординат. У нашому випадку с дорівнює: 

  

, МПа.   (7.11) 

 

Для визначення кута внутрішнього тертя проведемо дотичну  

до  огинаючої  в  точці  перетину  її  з  віссю  ординат. Кут, який 

утворює дотична з горизонтальною лінією, чисельно рівний 

куту внутрішнього тертя φ. 

 
Рис. 7.1. Круги Мора 

 

Завдання: За  заданими  межами  міцності  на  одновісне  

стиснення σ ст.  і одновісний розтяг  σ р  побудувати паспорт 

міцності гірської породи, визначити величину зчеплення С, кут 
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внутрішнього тертя φ, критичне значення дотичних напружень 

при заданому значені нормального напруження σ . Вихідні дані: 

σст =100 МПа; σ р =5,5 МПа. 

 

Практична робота № 8 

Визначення середньої зольності гірничої маси за 

результатами ситового аналізу вугілля 

 

Мета роботи: ознайомитися із процедурою визначення 

шкідливих вмістів речовин у гірничих породах.  

Норми показників якості (НПЯ) розроблюються 

підприємствами окремо для кожного продукту переробки, що 

випускається, з урахуванням прийнятої технології і умов 

виробництва товарної продукції. НПЯ оформлюються у вигляді 

ТУ відповідно діючим стандартам і переглядаються не рідше 

одного разу на рік, а також в випадку різкої зміни якості 

сировини, що надходить на переробку. 

Методика розробки НПЯ для рядового вугілля на шахтах і 

кар’єрах базується на результатах опробування вугільних 

пластів. Пластові проби визначають якісну характеристику 

вугілля в пласті до його видобування, а експлуатаційні – 

характеристику видобутого вугілля. Норми встановлюються на 

такі показники якості: 

а) для вугілля, що відвантажується на збагачувальні фабрики: 

– зольність середня Ad
cp і гранична Ad

гр ; 

– вміст вологи граничний Wr
гр ; 

– вміст сірки середній Sr
cp ; 

б) для товарного вугілля, що відвантажується споживачам: 

– зольність середня Ad
cp  і гранична Ad

гр; 

– вміст вологи граничний Wr
гр ; 

– вміст сірки середній Sr
cp і граничний Sr

гр; 

– вміст мінеральних домішок крупністю > 25 мм – граничний; 

– вміст дріб’язку < 6 мм в рядових антрацитах і 

напівантрацитах, що піддають збагаченню і розсортуванню, і в 

сортовому паливі – граничний. 

Середня норма зольності розраховується окремо для 

кожного пласта. 
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Середня норма зольності вугілля по шахті або кар’єру Ad
cp 

(%) визначається з установлених розрахункових норм для 

дільниць Ad
д (%) і запланованої участі C (%) кожної дільниці у 

видобутку шахти (кар’єру): 

   (8.1) 

Розрахункова  зольність  для  кожної  дільниці  

встановлюється  за  результатами аналізу пластових проб і 

даними показників якісної характеристики пластів вугілля з 

урахуванням їх участі в видобутку, а також з урахуванням 

допустимого засмічення боковими породами.   

Величина засмічення вугілля боковими породами 

обумовлюється міцністю шару породи  Мбп (м), що потрапляє у 

видобуток з покрівлі або підошви пласта в результаті довільного 

обрушення при нормальному веденні очисних робіт (без 

штучного підрублювання покрівлі або підошви пласта).  

Величина засмічення вугілля боковими породами 

розраховується за формулою: 

    (8.2) 

де  Мпл (м), δпл (кг/м3),  Апл (%) – середньозважені міцність, 

густина і зольність вугільного пласта на дільниці, що підлягає 

відробці в наступний період;  Ad
e –  зольність  гірничої  маси,  

що  відповідає  спільній  зольності  експлуатаційної  проби 

(приймається  за  результатами  ситового  аналізу, який 

проводиться при зважуванні гірничої маси), % ; δбп  (кг/м3),  Абп 

(%) – густина і зольність бокових порід, що залягають в 

безпосередній покрівлі або підошві пласта. 

Розрахункова норма зольності для кожної дільниці  Ad
д (%) 

на наступний  період  встановлюється  з  середньозваженої  

зольності  пласта  з  урахуванням допустимого засмічення 

вугілля вмісними породами і визначається за формулами:   

– при відвантаженні вугілля на збагачення: 

   (8.3) 

де  ΔAd – зниження зольності за рахунок проведення заходів, що 

намічені на запланований період, % ;   
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- при відвантаженні вугілля іншим споживачам у відповідності з 

вимогами стандартів по видам споживання розрахункова норма 

зольності для дільниці коректується на допустимий вміст 

мінеральних домішок з розміром грудок більше 25 мм: 

   (8.4) 

де C+25, Ad
+25 – спільний вміст і зольність видимої породи з 

грудками розміром більше 25 мм, які приймаються за даними 

ситового аналізу, % ; Сдоп – допустимий вміст породи крупністю 

більше 25 мм, %.  

Гранична норма зольності вугілля по шахті встановлюється 

залежно від коливань зольності, що мали місце в минулому 

періоді (не менше 6 місяців). При цьому величина відхилення 

зольності не повинна перевищувати значень, що вказані в табл. 

8.1. 

Таблиця 8.1 

Допустимі відхилення зольності вугілля від середньої норми 

 
 

Гранична норма вмісту вологи по шахті (кар’єру) 

визначається з встановлених норм вологості для дільниць Wr
д 

(%) і запланованої участі С  (%) кожної дільниці у видобутку 

шахти (кар’єру): 

   (8.5) 

Розрахунок  граничного  вмісту  вологи  по  дільницям  з  

урахуванням зрошення вугілля виконується за формулою: 

 

   (8.6) 

де q – встановлена для пласта питома норма витрати води для 

придушення пилу, л/т; Wr
пл  – середня вологість пласта на 

дільниці (за даними пластових або експлуатаційних проб без 

використання зрошення), % ; k – коефіцієнт, що враховує 

коливання вологості вугільного пласта (якщо коливання  
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вологості  пласта  відносно  середнього  значення  не  

перевищують 0,1Wr
пл, коефіцієнт k = 11, в інших випадках k = 

11,5).  

Середня норма вмісту сірки Sr
ср (%) для вугілля, що 

відвантажується визначається за формулою: 

    (8.7) 

де  Sr
тп  – фактичний вміст сірки в товарному паливі за минулий 

період (не менше 6 місяців), % ; Sr
мч і Sr

пч  – вміст сірки у 

вугільних пластах на поточний і минулий періоди, % .  

Гранична  норма  вмісту  сірки  встановлюється  залежно  від  

коливань цього показника у відвантаженому паливі, що мали 

місце не менше ніж за 6 місяців. При цьому величина 

відхилення від середньої норми не повинна перевищувати 20 %.  

Середні норми вмісту дріб’язку (0 – 6) мм в антрацитах і 

напівантрацитах, що піддаються збагаченню і розсортуванню, 

встановлюються за результатами ситового аналізу палива, що 

відвантажується, при заданій участі пластів у видобутку.   

Граничні норми вмісту дріб’язку (0 – 6) мм в паливі, на яке 

розповсюджуються вимоги стандартів по видам споживання, 

повинні задовольняти цим вимогам.  

Норми вмісту мінеральних домішок крупністю більше 25 мм 

встановлюються у відповідності до вимог діючих стандартів по 

видам споживання.   

В  результаті  видобування  корисних  копалин  і  їх  

переробки  одержують різні продукти: сировину (рядове 

вугілля, руду, будівельні матеріали), концентрати, брикети, 

аґломерат і ін. На всю продукцію, що виробляється 

підприємствами, встановлені стандарти, які визначають 

номенклатуру показників її якості. Продукція, що відповідає 

вимогам стандартів, може бути використана за своїм 

виробничим або побутовим призначенням. Важливіші продукти 

переробки (напр., сортове паливо, концентрати) потребують 

періодичної атестації. 

До  вищої  категорії  належить  продукція,  що  за  своїми  

техніко-економічними показниками відповідає сучасним 

досягненням науки і техніки і є кращою в порівнянні з іншими 

вітчизняними і зарубіжними аналогами. Виробам цієї категорії 
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якості у встановленому порядку присвоюється державний знак 

якості.  

До  першої  категорії  належить  продукція,  що  за  своїми  

техніко-економічними показниками відповідає вимогам діючих 

стандартів і технічних умов.   

До  другої  категорії  належить  продукція,  що  за  своїми  

техніко-економічними показниками не відповідає вимогам 

споживачів, що встановлені в діючих стандартах.  

При зміні умов роботи підприємства (розробка нового пласта 

шахтою, зміна сировини, що надходить на збагачувальну 

фабрику) стандарти і технічні умови на якість продукції можуть 

бути переглянуті. 

 

Практична робота № 9 

Розрахунок міцності і стійкості виробки при 

горизонтально направленому бурінні 

Мета роботи: навчитися проводити розрахунки міцності і 

стійкості виробки при горизонтально направленому бурінні. 

 

Розрахунок проводиться згідно із ДБН В.1.1-2000 Будинки і 

споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах.  

Повне осідання основи з використанням її розрахункової 

схеми у виді лінійнодеформівного напівпростору за 

розрахунковою вертикаллю слід визначати методом пошарового 

підсумовування за формулою: 

 
де β - безрозмірний коефіцієнт, що дорівнює 0,8; σzp,і- значення 

додаткової вертикальної нормальної напруги від сумарних 

навантажень,; hі - товщина і шару ґрунту; Еі - модуль повних 

деформацій і шару ґрунту; п - число шарів, на які розбита 

стислива товща основи.  

Розрахуємо вертикальне напруження від власної ваги ґрунту: 

, кН/м2,    (9.2) 

, кН/м2,   (9.3) 

де - товщина шару ґрунту, м; – питома вага ґрунту, кН/м3. 
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Розрахунковий граничний опір ґрунту визначається: 

 

 
де: k=1.1 (коли ґрунт не перевірений в лабораторних умовах); 

kZ=1.0; γII – середнє значення питомої ваги ґрунтів, розміщених 

нижче підошви закладання споруди; γ’II  – те саме для ґрунтів, 

які залягають вище від підошви. 

Коефіцієнти прийняті з СНіП 2.02.01-83 мають величини: 

, ,  

 

 
Розрахунковий граничний опір дорожнього покриття 

розраховується відповідно ДБН В.2.3-4-2000 «Споруди 

транспорту. Автомобільні дороги.» Міцність матеріалу 

монолітного при багаторазовому розтягу при згині визначають 

за формулою: 

, МПа,   (9.6) 

де Rлаб – лабораторне значення границі міцності на розтяг при 

згині за одноразового прикладання навантаження (Rлаб=5,8 

МПа);  

km – коефіцієнт, що враховує зниження міцності в часі від дії 

погоднокліматичних умов (km=0,75); kT – коефіцієнт, що 

враховує зниження міцності матеріалу в конструкції в результаті 

температуро-усадкових впливів (kT=0,8); kkn – коефіцієнт, що 

враховує короткочасність та повторність навантажень на дорозі 

(kkn=0,125 ): 

Сумарна міцність ґрунтового масиву і дорожнього покриття 

становитиме: 

, МПа.    (9.7) 

Враховуючи вимоги ДБН В.2.3-4-2000 «Споруди транспорту. 

Автомобільні дороги.» – дорожнє полотно повинно витримувати 

σдоп=0.89МПа. Виходячи із цієї вимоги перевіряємо умову на 

міцність: 

R> σдоп.     (9.8) 

Завдання: Необхідно розглянути та розрахувати параметри 
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для об’єкту, що будується методом ГНБ і безпосередньо на 

прикладі даного об’єкта провести розрахунки. Було обрано 

об’єкт, що будується в м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова. 

Діаметр прокладаю чого трубопроводу сягав d=315мм, глибина 

закладання h=2000мм. Для подальшого дослідження було взято 

зразки ґрунтового масиву і в лабораторії «Основ та 

фундаментів» на базі ДП Науково-дослідного інституту були 

визначені їх властивості (Таблиця 9.1). 

Таблиця 9.1 

Фізичні характеристики ґрунтів 

Параметри  Позначення  Найменування грунту 

супісок суглинок глина 

Природна вологість w, % 17,5 23,2 24,9 

Щільність грунту ρ, г/см3 1,72 1,94 2,05 

Вологість на межі 

текучості 
wL 25 34 50 

Вологість на межі 

пластичності 
wp 17 23 24 

Кут внутрішнього 

тертя 
φ0 17 15 13 

Коефіцієнт 

зчеплення 
c, МПа 0,016 0,046 0,059 

Модуль деформації Е, МПа 15 22 41 

Товщина шару h, м 0,9 0,5 0,6 
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