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Проведення підземних гірничих виробок 

  

Комплекс робіт по проведенню підземних гірничих виробок є основою гірничих виробок і 
призначений для виконання прийнятого способу розтину та підготовки шахтного поля, 
відтворення фронту добування корисних копалин на діючих гірничодобувних підприємствах 
або для будівництва тунелів різного призначення, підземних комунікацій, бункерів, сховищ та 
ін. 

При проведенні підземних гірничих виробок вирішуються три основні задачі: руйнування 
масиву гірських порід, видалення продуктів руйнування за межі контуру виробки, 
забезпечення стійкості оголених поверхонь в гірських породах (зазвичай шляхом будівництва 
укріплень різних конструкцій). В результаті здійснення комплексу робіт по проведенню 
виробок отримують порожнини в масиві гірських порід визначених форм та розмірів, які 
мають достатню стійкість протягом визначеного строку, тобто порожнини, які забезпечують 
на протязі певного періоду часу виконання різних функцій цільового призначення. 
Проведення гірничої виробки завжди є самостійним виробничим процесом, який 
характеризується сукупністю послідовних дій, спрямованих на створення в масиві гірських 
порід порожнини, яка забезпечує на протязі певного періоду часу виконання різних функцій 
цільового призначення. Виробничими операціями процесу проведення  

гірничої виробки є окремі завершені його елементи. При буро-вибуховому способі 
проведення гірничої виробки окремими виробничими операціями є буріння шпурів, їх 
заряджання та підривання, навантаження гірської маси, кріплення (обмін та відкатка 
вагонеток з породою), настилання шляхів. 

Технологія проведення гірничої виробки є сукупністю засобів та методів, які 
використовуються для створення в масиві гірських порід порожнин. При цьому під методом 
розуміється найбільш суттєве компонування робіт, яке обумовлене кількістю та 
взаємозв’язком виробничих операцій у часі та в просторі. Засоби характеризуються 
конструкціями обладнання та укріплення, яке використовується. 

При комбайновому способі проведення виробок здійснюється руйнування забою робочим 
органом комбайну, навантаження гірничої маси та її видалення, кріплення виробки. При 
цьому використовуються комбайни вибіркової дії для проведення тривалих виробок в породах 
з коефіцієнтом міцності f < 4 та при посиленні конструкції в породах з f < 7. Комбайни 
бурового типу використовуються на шахтах при добуванні калійних солей, а також при 
проходженні тунелів. Для скорочення витрат на підтримання, підземні гірничі виробки 
проводять великим перетином (20-25 м2 та більше) арочної форми для забезпечення запасу на 
осадження кріплення та здимання грунту. Чотирисегментні металеві арки масою до 42 кг/м не 
лише дозволяють витримувати високі навантаження від гірського тиску, але й забезпечують 
підвішування до них значного за вагою обладнання.  

Для підвищення стійкості підземних гірничих виробок їх розташовують в найбільш міцних 
породах. При проведенні підготовчих виробок по викидонебезпечних пластах та породах для 
боротьби з раптовими викидами вугілля, газу та порід застосовують регіональні й локальні 
заходи. З регіональних заходів використовують початкову розробку захисних пластів, з 
локальних – струшувальні вибухи, нагнітання в пласт або породи рідин під високим тиском, 
буріння свердловин та щілин. 

 Для підвищення стійкості підземних гірничих виробок використовують кріплення різних 
конструкцій, тампонаж прилеглого до виробки масиву гірських порід або його хімічне 
зміцнення. З метою зменшення деформацій гірничі виробки розташовують поза зонами 
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можливої підробки або захищають їх охоронними ціликами чи смугами з штучно створених 
матеріалів. 

Різні види деформації порід на глибині при проведенні в них гірничих виробок 
визначаються розвантаженням реально діючих природних напруг, які у верхній частині земної 
кори, особливо поблизу поверхні, представляють систему приватних полів напруг, які 
змінюються в просторі та часі. 

Природні напруги формуються під дією в поєднанні сил: гравітаційних (вага породи), 
тектонічних (включаючи космо- та сейсмогенні), газо- та гідродинамічних, геотермічних та 
кристалізаційних. Існує тісний взаємозв’язок між властивостями, напругами та деформацією 
порід. Показники щільності, міцності та деформованості породи, а також гнучкий режим 
підземних вод безпосередньо залежать від їх стану: одночасно величини та розподіли напруг в 
масиві порід визначаються фізико-механічними властивостями порід. 

Вивчення досвіду та характеру руйнування порід біля виробок дозволило встановити 
закономірності цих явищ. Навколо підземних гірських виробок відбувається зональна 
дезінтеграція порід у вигляді чергування сильно роздрібнених та слабко порушених зон. 
Форма цих зон в просторі близька до форми виробок, а їх число й розміри залежать від будови 
масиву, механічних властивостей порід та величини відносних напруг, діючих в масиві. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


