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Анотація. Розробка способів видобування метану вугільних родовищ Донбасу відбува-
ється в трьох напрямках: видобуток вільного метану на площах не зайнятих вуглевидобув-
ними роботами за сприятливих геологічних умов; супутнє добування шахтного метану; до-
бування метану з техногенних колекторів відпрацьованих полів діючих або закритих шахт. 
Метою роботи є обґрунтування перспектив видобутку метану вугільних родовищ України, 
зокрема з техногенних колекторів свердловинами пробуреними з гірничих виробок. Роботи з 
видобутку метану техногенних колекторів підземними свердловинами виконувалися на тим-
часово непрацюючій шахті імені В.М. Бажанова ДП «Макіївугілля» на ділянці 8-ї східної ла-
ви ухильного поля по пласту m3 і ділянці західної розвантажувальної лави ухильного поля. В 
роботі надане обґрунтування можливості успішного добування метану техногенних колекто-
рів відпрацьованих полів вугільних шахт підземними свердловинами з показниками, що до-
зволяють його використання в господарських цілях. 
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1 ВСТУП 
Одним з головних завдань сьогодення є забезпечення держави власними па-

ливно-енергетичними ресурсами. У зв'язку із значним виснаженням, розвіданих 
свого часу, запасів природного газу і тим, що пошуки родовищ у традиційних 
геологічних структурах в цілому виконано, основні перспективи відкриття но-  
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вих покладів та нарощування обсягів видобутку вуглеводнів пов'язані з газови-
ми джерелами нетрадиційного типу. Зокрема, газ глинистих сланцевих порід, 
газ низькопористих щільних пісковиків та метан вугільних родовищ.  

Залучення метану вугільних родовищ до енергетичного балансу України є 
важливим завданням, вирішення якого забезпечить комплексність освоєння ву-
глеметанових родовищ і знизить екологічне навантаження на навколишнє сере-
довище. Важливий додатковий ресурсний потенціал вуглеводневої сировини 
пов'язаний з покладами метану вугільних родовищ Донецького та Львівсько-
Волинського вугільних басейнів.  

Розробка способів видобування метану вугільних родовищ Донбасу відбу-
вається в трьох напрямках: видобуток вільного метану на площах не зайнятих 
вуглевидобувними роботами за сприятливих геологічних умов; супутнє добу-
вання шахтного метану; добування метану з техногенних колекторів відпрацьо-
ваних полів діючих або закритих шахт. Метою роботи є обґрунтування перспе-
ктив видобутку метану вугільних родовищ України, зокрема з техногенних ко-
лекторів свердловинами пробуреними з гірничих виробок.  

Специфіка метановугільних родовищ Донбасу полягає у тому, що породи, 
які переважно вміщують вуглеводневі гази – вугілля та пісковики – є практично 
непроникними, тому метан у них знаходиться, головним чином, у слабозв'яза-
ному або нерухомому стані [1]. Мікропоклади та локальні скупчення вільного 
газу у більшості випадків пов'язані з тріщинуватими зонами. Вивільнення мета-
ну може відбуватися унаслідок природних тектонічних або техногенних проце-
сів, коли тріщинуватість, що виникає у зоні розущільнення, збільшує проник-
ність вуглевміщуючих порід, підвищує рухливість фаз у системі «волога-газ» 
гірського масиву, сприяє формуванню зон або окремих скупчень метану, які 
відрізняються від фонового розповсюдження метану не обсягами, а підвище-
ною тріщинно-поровою або тріщинною газопроникністю. В процесі ведення 
очисних робіт при виїмці робочих вугільних пластів у вміщуючих породах в ре-
зультаті їх розшарування і тріщиноутворення відбувається порушення рівнова-
жного газодинамічного стану. Частина метану підроблених вугільних пластів 
переходить із сорбованого у вільний стан і разом з вільним метаном газоносних 
порід перетікає в зони з меншим газовим тиском, потрапляє в робочий простір 
лав та інших виробок, у вироблений простір і в свердловини дегазаційних сис-
тем. Інша частина газу перетікає в тріщини, що утворилися у вуглепородному 
масиві, порожнини розшарування та поровий простір порід з меншим газовим 
тиском, формуючи техногенні скупчення метану. Техногенні скупчення метану, 
сформовані в результаті взаємодії природних і техногенних чинників, з одного 
боку небезпечні по раптовим проривам газу в гірські виробки, а з іншого – є 
покладами корисної копалини – цінного енергоносія.  

Добування метану з техногенних колекторів може здійснюватися як сверд-
ловинами, пробуреними з підземних виробок, так і свердловинами, пробурени-
ми з поверхні. За своїми відмінностями позитивних якостей і недоліків в обох 
варіантах є загальний порядок оцінки перспективності техногенного колектора. 
В тому та в іншому випадку спочатку визначаються розміри площі колектора, 
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величина інтервалу розвантажених порід, ізольованість від виробок, що мають 
газодинамічний зв'язок з шахтною атмосферою, ступінь газонасиченості та зда-
тність до газовіддачі. Аналізується геологічна і технологічна інформація, що 
характеризує відпрацьоване поле в гірському відведенні діючої або закритої 
шахти, яке обране для добування метану. Визначаються загальні дані: кількість 
відпрацьованих вугільних пластів, вище яких залягають газоносні породи; роз-
міри виїмкових ділянок і способи управління покрівлею на них. Для кожного 
відпрацьованого вугільного пласта визначають його потужність, що виймається 
та марку вугілля. Відповідно до нормативного документа [2] для цього вугілля 
визначається коефіцієнт, що враховує вплив ступеня метаморфізму вугілля на 
розміри зони розвантаження підроблених порід. З аналізу стратиграфічних ко-
лонок порід покрівлі відпрацьованих вугільних пластів визначаються наявність 
газоносних порід, їх природна газоносність та механічні властивості, зокрема, 
величини критичних деформацій розтягування та їх середнє значення. Далі, ві-
дповідно до розробленого ІГТМ НАН України галузевого стандарту [3], визна-
чаються інтервали розвантаження порід.  

Також ІГТМ НАН України розроблено спосіб добування метану із техно-
генних колекторів відпрацьованих полів діючих або закритих вугільних шахт та 
одержано патент України [4]. За цією методикою роботи з видобутку метану 
техногенних колекторів підземними свердловинами виконані на тимчасово не-
працюючій шахті імені В.М. Бажанова ДП «Макіївугілля» на ділянці 8-ї східної 
лави ухильного поля по пласту m3 і ділянці західної розвантажувальної лави 
ухильного поля [5].  

 
2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
Шахта ім. В.М. Бажанова розташована в північно-східній частині м. Макіїв-

ки, в тій же північно-східній частині південного крила Кальміус-Торецькой ко-
тловини між двома флексурами (Калинівська і Чайкінська), що є продовженням 
поля шахти «Чайкіно» до північного сходу. 

На балансі шахти вугільні пласти Горлівської свити (С2
7), промислові запа-

си яких складають 721 млн т. Вугілля відноситься до марок К і ОС з газоносніс-
тю 25–30 м3/т.с.б.м. Запаси метану у вугільних пластах і породах складають 
близько 3 млрд м3. 

Перспективним для добування техногенного метану є підроблені породи 
покрівлі вугільного пласта m3, що відпрацьовується шахтою на глибинах 1250 м 
і більш. Флексурні перегини і підняття вугільних пластів у флексур є показни-
ком найбільш перспективних ділянок для проведення дегазації шахтного поля з 
поверхні і добування техногенного метану підроблених товщ. Такі ділянки є 
порово-структурно-тектонічними пастками вільного метану з колекторами по-
рово-тріщинного типу і дегазаційні свердловини, за умови підробки масиву, 
можуть працювати тривалий час з високими дебітами за рахунок високої про-
никності товщі та міграції метану з глибоких горизонтів по ослаблених зонах 
тектонічної порушеності порід. 

Оцінка зміни густоти ресурсів метану внаслідок підробки вуглепородного 
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масиву для вугілля марки К була виконана для пласта m3. Вугільний пласт m3 на 
всьому полі характеризується витриманою робочою потужністю (1,5 – 1,7 м) і 
складною, двопачковою будовою. Верхня вугільна пачка потужністю 0,05 – 
0,15 м відділена породним прошарком (0,05 – 0,1 м) від основної вугільної пач-
ки потужністю 1,1 – 1,65 м. Вугільний пласт m3, є малозольним, вміст сірки в 
ньому не перевищує 2,5 – 3,5 %. 

Покрівля пласта складена алевролітом потужністю 10 – 15 м. В підошві за-
лягають аргіліти потужністю 0,5 – 2 м, а нижче пісковики потужністю близько 
3 м. Метаноносність пласта висока. Пласт відноситься до особливо небезпечних 
за викидами вугілля та газу, а також схильний до самозаймання. 

Основними породами, що формують скупчення метану над пластом m3 в зо-
ні впливу підробки, на полі шахти ім. В.М. Бажанова є пісковики M4

1Sm4
1, 

m4
1Sm4

3та m4
3Sm5

1, а також вугільні пласти-супутники покрівлі пласта, а саме 
m4, m4

0,m4
1, m5

н, m5
в та m5

1. Основні характеристики пісковиків наведені в 
табл. 1, основні характеристики вугільних пластів супутників - в табл. 2. 

 
Таблиця 1 – Основні характеристики пісковиків в покрівлі пласта m3 на полі шахти 

ім. В.М. Бажанова 
 

Глибина 
залягання, 

м 

Відстань за 
нормаллю від 
відробленого 
пласту, м 

Індекс 
пісковику 

від до від до 

Середня 
потужність 
пісковику, 

м 

Коефіцієнт ефек-
тивної пористості 
пісковику kеф.п, 

% 

Природна га-
зоносність 
пісковику 
хп, м3/м3 

M4
1Sm4

1 761,7 1390,0 35,0 54,0 28,3 2,6 2,4 
m4

1Sm4
3 697,8 1324,5 89,7 127,3 13,8 1,4 1,1 

m4
3Sm5

1 862,3 1359,8 106,5 124,0 18,9 0,8 0,63 
 

Таблиця 2 – Основні характеристики та показники метаноносності вугільних пластів-
супутників в покрівлі пласта m3 на полі шахти ім. В.М. Бажанова 

 
Відстань за 
нормаллю від 
відробленого 
пласту, м 

Індекс 
пласту 

Середня  
потужність 
пласту, 

м від до 

Природна га-
зоносність, 

хв, 
м3/т с.б.м 

Природна 
залишкова 
газоносність 
хз, м3/т с.б.м

Пластова га-
зоносність 
хв.пл., м3/т 

Пластова за-
лишкова га-
зоносність 
хз.пл., м3/т 

m4 0,29 22,1 45,5 19,0 2,6 16,1 2,2 
m4

0 0,25 29,3 68,9 19,0 2,6 16,1 2,2 
m4

1 0,49 81,3 94,9 19,0 2,6 14,0 1,8 
m5

н 0,31 135,3 189,6 19,0 2,6 15,6 2,0 
m5

в 0,27 144,9 170,2 19,0 2,6 15,6 2,0 
m5

1 0,67 155,9 208,2 19,0 2,6 15,6 2,0 
 
Після відробки вугільного пласту m3, газ з пісковику M4

1Sm4
1, розташовано-

го в зоні «швидкого» газу, потрапляв до працюючої лави і у формуванні нако-
пичених техногенних скупчень метану участі не приймав. З вугільних пластів-
супутників, під час проведення гірничих робіт, дегазуються пласти m4 та m4

0, 
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інші розташовані в зоні «повільного» газу. Значення густоти накопичених тех-
ногенних ресурсів метану змінюються від 32,5 м3/м2 (західна частина шахтного 
поля в районі свердловини № 3920) до 111,5 м3/м2 (північно-східна частина в 
районі свердловини Щ-817). Мінімальне значення густоти накопичених техно-
генних ресурсів метану в пісковиках на площі шахтного поля – 4,91 м3/м2 в ра-
йоні свердловини Щ-624, максимальне – 66,8 м3/м2, в районі свердловини Щ-
207. Значення густоти накопичених техногенних ресурсів метану у вугільних 
пластах-супутниках становить від 11,3 м3/м2 (свердловина № 1811) до 
49,5 м3/м2 (свердловина № 3873). 

Густота ресурсів метану в пісковиках в розрахунковому інтервалі впливу 
підробки над вугільним пластом m3 складає від 51,2 м3/м2 (свердловина Щ-481) 
до 131,7 м3/м2 (свердловина Щ-207). У вугільних пластах та пропластках густо-
та ресурсів становить від 19,2 м3/м2 в районі свердловини № 3919 до 65,7 м3/м2 
в районі свердловини Щ-480. Сумарна густота ресурсів змінюється від 
98,0 м3/м2 до 182,3 м3/м2. Таким чином, в пісковиках зосереджено від 49,6 % до 
86,6 %, при середньому значенні 67,8 %, а у вугільних пластах та пропластках 
від 13,4 % до 50,4 %, при середньому значенні 32,2 %. 

Основними джерелами формування техногенних покладів метану над від-
робленим вугільним пластом m3 на полі шахти ім. В.М. Бажанова є пісковики 
m4

1Sm4
3і m4

3Sm5
1 та вугільні пласти-супутники: m4

1, m5
н, m5

в та m5
1. Густота на-

копичених техногенних ресурсів метану в пісковиках змінюється в інтервалі від 
4,9 м3/м2 в районі свердловини Щ-624 до 66,8 м3/м2 в районі свердловини Щ-
207; у вугільних пластах та пропластках мінімальне значення становить 
11,3 м3/м2 (свердловина № 1811), максимальне – 49,5 м3/м2 (свердловина 
№ 3873). Сумарне значення густоти накопичених техногенних ресурсів метану 
становить від 32,5 м3/м2 до 111,5 м3/м2.  

Оцінюючи співвідношення густоти ресурсів в пісковиках і вугільних плас-
тах-супутниках до та після підробки вуглепородного масиву видно, що в непо-
рушеній товщі в пісковиках сконцентровано від 49,6 % до 86,6 %, при серед-
ньому значенні 67,8 %, після відробки вугільного пласта в пісковиках вміщу-
ється від 11,3 % до 70,7 %, за середнім значенням 37,5 %; у вугільних пластах-
супутниках до підробки сконцентровано 13,4 % – 50,4 % за середнім значенням 
32,2 %, після – від 29,3 % до 88,7 % (середнє значення 62,5 %). 

Середнє значення густоти ресурсів метану  до підробки вуглепородного ма-
сиву в пісковиках становить 92,6 м3/м2, у вугільних пластах-супутниках – 
43,9 м3/м2. Після відробки вугільного пласта та розущільнення вуглепородної 
товщі середнє значення густоти накопичених техногенних ресурсів метану в пі-
сковиках та вугільних пластах-супутниках складає 21,5 м3/м2 та 31,8 м3/м2 від-
повідно рис. 1.  

Таким чином, в результаті відробки вугільного пласту та часткового виходу 
газу, густота ресурсів метану в пісковиках в зоні впливу підробки становить 
23,2 % від значення в непорушеному масиві, у вугільних пластах-супутниках – 
72,4 %. Загальна густота ресурсів метану складає 39 % від початкового обсягу 
газу. 
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Рисунок 1 – Оцінка середньої густоти ресурсів метану над пластом m3 на  
полі шахти ім. В.М. Бажанова до та після підробки 

 
3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 
До прикладу наведені схема видобутку та параметри буріння 3-х свердло-

вин на ділянці західної лави панелі № 10 з заїзду на верхню прийомну площад-
ку в техногенний колектор метану – підроблений пісковик m4

0Sm4
1. Свердлови-

ни № 3-1, № 3-2 и № 3-3 буряться із заїзду західного вентиляційного ходка го-
ризонту 1100 м на верхню прийомну площадку західного корінного вентиля-
ційного штреку. Свердловини № 3-1 і № 3-3 буряться в бік підроблених порід 
покрівлі західної лави панелі № 10, відпрацьованої в 1970 році. Свердловина № 
3-2 буриться в геомеханічну зону підвищеної тріщинуватості, яка сформувалась 
в породах покрівлі на сутінку недоторканого і підробленого лавою масиву. Піс-
ковик m4

0Sm4
1 товщиною 39,6 м залягає в 43,7 м вище покрівлі відробленого 

пласта m3.  
Розташування свердловин на плані гірничих виробок показано на рис. 2. 

Схема свердловини № 3-1 в вертикальному розтині по лінії А-А показана на 
рис. 3, а свердловин № 3-2 і № 3-3 по лінії Б-Б – на рис. 4. Параметри буріння 
свердловин на ділянці західної лави панелі № 10 приведені в табл. 3. 

4 РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
На ділянці 8-ої східної лави за розробленими параметрами всього було про-

бурено 14 свердловин та 2 свердловини пробурені на ділянці західної розван-
тажувальної лави ухильного поля. Устя свердловин були обладнанні замірними 
вузлами та секторними здвижками щодо зміни прохідного перерізу и регулю-
вання концентрації метану в газі, що каптується. Показники роботи свердловин 
приведені в табл. 4.  

Таким чином, за 5 місяців роботи свердловин за станом на 09.04.2012 р. з 
техногенного колектора добуто близько 0,53 млн м3 «чистого» метану. Дебіт 
свердловин був від 0,14 до 1,38 м3/хв, а вміст метану в газі був в межах 25–
100 %. Такі показники дозволили забезпечити роботу котельні і обігрів стовбу-
ра протягом зимового періоду, коли роботи з видобутку вугілля не велися.  
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Рисунок 2 – Розташування свердловин 

на плані гірничих виробок  

 
№ 3-1 в вертикальному розрізі по лінії 

А–А 
Рисунок 3 – Схема розташування сверд-

ловини 
 

 

 
 

1 – заїзд на верхню прийомну площадку 
Рисунок 4 – Схема розташування свердловини № 3-2 і № 3-3 в вертикальному  

розтині по лінії Б–Б  
 
Таблиця 3 – Параметри буріння свердловин на ділянці західної лави панелі № 10 

 
 

Найменування 
№ 3-1 № 3-2  № 3-3  Примітки 

Кут розвороту свердловини від вісі 
заїзду на верхню приймальну пло-

щадку 
43 137 43  

Азимут напряму свердловини, град. 40 220 40  
Кут до горизонту, град. 60–68 70–75 60–68  
Діаметр свердловини, мм 93 93 93  

Довжина свердловини, м 80 80 80 Перебурити пісковик 
m4

0Sm4
1 

Відстань між свердловинами по вісі 
заїзду, м 24 24 –  
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Таблиця 4 – Показники роботи свердловин на ділянках 8-ої східної лави ухильного поля та 
західної розвантажувальної лави ухильного поля 

 

№ 
св. 

Пікет  
№ 

Тривалість  
роботи,  
діб 

Середній 
дебіт  

метану, 
м3/хв 

Концентрація
метану  

% 

Кількість 
добутого 
метану, 
тис. м3 

Стан  
свердловини 
на 9.04.2012 р. 

Ділянка 8 східної лави ухильного поля 
296К ПК26+2,5 24 0,175 30–50 6,1 Закрита 
297К ПК 24+17 151 0,492 45–100 107,1 Працює 
300К ПК 20+1 54 0,275 30–100 21,4 Закрита 
301К ПК 17+1 38 0,654 30–100 35,8 Закрита 
302К ПК 16+5 103 0,463 40–100 68,6 Працює 
303К ПК 14+6 18 0,294 30–60 7,6 Закрита 
304К ПК 12 86 0,397 35–100 49,2 Працює 
305К ПК 45 76 0,330 25–100 36,2 Працює 
306К ПК 47+17 69 0,243 30–100 24,2 Працює 
307К ПК 50+14 62 0,308 35–100 27,5 Працює 
307П ПК 50+15 55 0,359 45–100 28,5 Працює 
308К ПК 53 47 0,406 50–100 27,5 Працює 
309К ПК 54+2 34 0,591 90–100 28,9 Працює 
309П ПК 54+3 28 0,750 90–100 30,3 Працює 

Ділянка західної розвантажувальної лави ухильного поля 
330К ПК 78+7 49 0,076 15–30 5,3 Закрита 
331П ПК 78+7 114 0,165 25–60 27,1 Працює 
Разом 531,3  

 
В зимовий період 2012–2013 рр. на шахті ім. В.М. Бажанова проведені ро-

боти щодо добування метану із підроблених порід-колекторів на відпрацьова-
них ділянках західної лави панелі № 10 та 2-ї центральної лави ухильного поля. 
Загалом пробурено 33 свердловини для видобутку метану (табл. 5 та 6).  

Таким чином, за 5,5 місяців роботи свердловин за станом на 08.04.2013 р. з 
техногенного колектора добуто 0,87 млн м3 «чистого» метану. Середній дебіт 
свердловин був від 0,2 до 0,58 м3/хв, а вміст метану в газі був в межах 10–
100 %. Такі показники дозволили забезпечити роботу котельні і обігрів стовбу-
ра протягом другого зимового періоду, коли на шахті роботи з видобутку вугіл-
ля не велися.  

5 ВИСНОВКИ 
Промислові експерименти, що проведені на тимчасово непрацюючий шахті, 

свідчать про наявність значних обсягів метану в техногенних колекторах, що 
сформувалися в результаті взаємодії природних і техногенних чинників після 
відробки шахтних полів, та підтверджують можливість успішного добування 
метану техногенних колекторів відпрацьованих полів вугільних шахт підзем-
ними свердловинами з показниками, що дозволяють його використання в гос-
подарських цілях. Всього за два зимові періоди на шахті імені В.М. Бажанова 
ДП «Макіївугілля» із техногенного колектора добуто 1,4 млн м3 «чистого» ме-
тану.  
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Таблиця 5 – Показники роботи дегазаційних свердловин на шахті імені В.М. Бажанова на ді-
лянці 2-ї центральної лави ухильного поля в зимовий період 2012–2013 рр.  

№ 
св. Пікет № Тривалість 

роботи, діб 

Середній де-
біт 

метану, м3/хв

Концентра-
ція метану, 

% 

Кількість добу-
того метану, тис. 

м3 

Стан свердлови-
ни на 08.04.2013

4/1 ПК60+3 31 0,302 15–100 13,5 Закрита 
4/2 ПК59+2 98 0,295 10–100 41,7 Закрита 
4/3 ПК57+0 139 0,178 25–100 35,7 Працює 
4/4 ПК55+2 133 0,346 25–100 66,2 Працює 
4/5 ПК53+0 14 0,402 15–100 8,1 Закрита 
4/6 ПК49+4 68 0,356 15–100 34,9 Закрита 
4/7 ПК49+9 14 0,243 20–100 4,9 Закрита 
4/8 ПК47+0 117 0,249 35–100 41,9 Працює 
4/9 ПК45+4 113 0,197 40–100 32,0 Працює 
4/10 ПК43+0 52 0,337 15–100 25,2 Працює 
4/11 ПК41+0 101 0,333 40-100 48,5 Працює 
4/12 ПК39+0 96 0,252 30-100 34,9 Працює 
4/13 ПК37+4 93 0,177 25–100 23,7 Працює 
4/14 ПК37+7 85 0,226 40-100 27,7 Працює 
4/15 ПК36+0 80 0,245 40-100 28,2 Працює 
4/16 ПК35+0 76 0,249 46-100 27,2 Працює 
4/17 ПК34+0 73 0,232 45-100 24,4 Працює 
4/18 ПК33+0 18 0,517 20-100 13,4 Закрита 
4/19 ПК32+0 64 0,246 45-100 22,7 Працює 
4/20 ПК28+10 60 0,253 40-100 21,9 Працює 
4/21 ПК31+0 21 0,364 15-100 11,0 Закрита 
4/22 ПК30+0 8 0,304 10-100 3,5 Закрита 
4/23 ПК29+5 43 0,291 45-100 18,0 Працює 
4/24 ПК26+0 15 0,319 15-100 6,9 Закрита 
4/25 ПК24+18 11 0,448 15-100 7,1 Закрита 
4/26 ПК24+0 30 0,275 70-100 11,9 Працює 
4/27 ПК23+0 22 0,297 10-100 9,4 Закрита 
4/28 ПК22+0 13 0,358 70-100 6,7 Працює 
4/29 ПК21+0 9 0,586 65-100 7,6 Працює 
4/30 ПК19+11 5 0,528 75-100 3,8 Працює 

Всього 662,6  
Всього за двома ділянками 870,9  

 
Таблиця 6 – Показники роботи дегазаційних свердловин на шахті імені В.М. Бажанова на ді-
лянці західної лави панелі № 10 в зимовий період 2012–2013 рр. (станом на 08.04.2013 р.) 

 

№ 
св. Пікет № 

Тривалість 
роботи, 
діб 

Середній 
дебіт 
метану, 
м3/хв 

Концентра-
ція метану, 

% 

Кількість добу-
того метану, 

тис. м3 

Стан свердло-
вини на 

08.04.2013 

 
3/1 ПК 10+8 173 0,385 40–100 95,9 Працює 
3/2 ПК 11+16 23 0,202 15–100 6,7 Закрита 
3/3 ПК 11+18 167 0,440 60–100 105,7 Працює 

Всього 208,3  
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Аннотация. Разработка способов добычи метана угольных месторождений Донбасса 

выполняется в трех направлениях: добыча свободного метана на площадях не занятых угле-
добывающими работами при наличии благоприятных геологических условий; сопутствую-
щее извлечение шахтного метана; извлечение метана из техногенных коллекторов отрабо-
танных полей действующих или закрытых шахт. Целью работы является обоснование пер-
спектив добычи метана угольных месторождений Украины, в частности из техногенных кол-
лекторов скважинами пробуренными из горных выработок. Работы по добыче метана техно-
генных коллекторов подземными скважинами выполнялись на временно неработающей шах-
те имени В.М. Бажанова ГП «Макеевуголь» на участке 8-й восточной лавы уклонного поля 
по пласту m3 и участке западной разгрузочной лавы уклонного поля. В работе предоставлено 
обоснование возможности извлечения метана из техногенных коллекторов отработанных по-
лей угольных шахт подземными скважинами с показателями, позволяющими использовать 
его в хозяйственных целях. 

Ключевые слова: добыча метана, техногенные скопления метана, отработанные поля 
шахт, скважина, бурение. 

 
Abstract. Development of methods of extraction of methane from coal deposits of Donbass is 

performed in three areas: production of methane on the areas not occupied by coal works under fa-
vorable geological conditions; concomitant extraction of coal mine methane; extraction of methane 
from industrial waste collectors operating fields or abandoned mines. The aim of the work is to va-
lidate the prospects of production of methane from coal deposits in Ukraine, in particular, of man-
made reservoir wells drilled from the mine workings. Work on the production of man-made meth-
ane reservoirs underground wells performed on temporarily idle mine named V.M. Bajanov SE 
"Makeevugol" at the site of the 8th Eastern slant lava field on a layer m3 and the western portion of 
the discharge of lava bias field. The paper provided substantiation of the possibility of extracting 
methane from industrial waste collector fields coal mines underground wells with indicators to use 
it for commercial purposes. 

Keywords: methane production, technological accumulation of methane, waste fields of mines, 
wells, drilling. 
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Аннотация. Для решения задач обеспечения устойчивости и безопасности поддержания 

горных выработок рассмотрены особенности задания в геомеханических моделях физико-
механических свойств обводненных и газонасыщенных горных пород.  
На базе анализа и обобщения закономерностей изменения физико-механических свойств по-
род под воздействием нагружения, обводнения и газонасыщения как основных факторов их 
разрушения установлено, что водонасыщение образцов пород приводит к полной потере со-
противления сжатию у 4 % известняков, 13 % песчаников, 62 % алевролитов, 89 % аргилли-
тов, при этом средние пределы сопротивления сжатию снижаются для алевролитов и аргил-
литов в 2,5-2,6 раз, для песчаников и известняков в 1,5 раза. Получены зависимости прочно-
сти горных пород на одноосное сжатие от глубины с учетом остаточной прочности разру-
шенных пород, при этом прочность водонасыщенных пород меньше, а коэффициент вариа-
ции больше, чем в естественном состоянии. Доказано, что при водонасыщении породы име-
ют больший разброс значений коэффициентов вариации, чем в сухом состоянии. Так для во-
донасыщенных песчаников и известняков этот показатель больше на 13,6-15,4 %, а для гли-
нистых аргиллитов и алевролитов на 26,8-26,9 %, то есть прослеживается рост разброса 
прочности пород в результате водонасыщения на 44-58 %. Это позволило формализовать 
граничные условия для вычислительных экспериментов на уровне критических (минимально 
возможных) или усредненных параметров с учетом остаточной прочности пород.                   . 
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