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ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ  
СУМІСНОГО ВІДПРАЦЮВАННЯ ВУГІЛЬНИХ 

ПЛАСТІВ СПОСОБОМ СВЕРДЛОВИННОЇ  
ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ  

 

В статті проведений історичний екскурс щодо відпрацювання запасів вугіль-
них пластів на промислових станціях «Підземгаз» та тестових полігонах пі-
дземної газифікації. Запропонована технологічна схема сумісного відпрацю-
вання свити тонких вугільних пластів. Встановлені напрямки наукового об-
ґрунтування, розроблена модель газифікації свити вугільних пластів та про-
ведена економічна оцінка запропонованих технологічних рішень.  

В статье проведен исторический экскурс по технологиям отработки запасов 
угольных пластов на промышленных станциях «Подземгаз» и тестовых по-
лигонах подземной газификации. Предложена технологическая схема со-
вместной отработки свиты тонких угольных пластов. Установлены направле-
ния научных изысканий, разработана модель газификации свиты угольных 
пластов и проведена экономическая оценка предложенных технологических 
решений. 

The historical digression of operation the industrial stations of «Podzemgaz» and 
test sets of underground gasification is conducted in the article. The flowsheet of 
the joint working off the thin coal seams is offered. Directions of scientific re-
searches are set. The model of gasification of retinue of coal layers is developed. 
The economic evaluation of the offered technological solutions is conducted. 

 

Список літератури 

1. Скафа П.В. Подземная газификация угля. – М.: Госгортехиздат, 1960. – 169 с. 

2. Лозинський В.Г., Саїк П.Б., Паваленко О.В., Кошка Д.О. Аналіз сучасного 

стану і перспективи промислового застосування свердловинної підземної газифікації 

вугілля в Україні // Матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. «Школа підземної розроб-

ки». – Дніпропетровськ: ЛізуновПрес, 2010. – С. 279-287. 

3. Фальштинський В.С.. Удосконалення технології свердловинної підземної га-

зифікації вугілля (СПГВ) //Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 131 с. 

4. Савостьянов О.В., Фальштинський В.С., Дичковський Р.О., Руських В.В.  

Механізм поведінки породної товщі при свердловинній підземній газифікації тонких 

вугільних пластів // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №10. – С. 12-16. 

5. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению: В 4 т. – М.: 

Недра, 1993-1996. – Т.1-4. 



Школа підземної розробки -2011  

 

6. Спосіб підземної газифікації потужних пластів твердого палива [Текст]: пат. 

50753 UA Україна: МПК (2009) Е21В 43/00/ Фальштинський В.С., Дичковський Р.О., 

Табаченко М.М., Медяник М.Ю., Кошка О.Г., Лозинський В.Г. – № u2009 12713; 

заявл. 07.12.09; опубл 25.06.10, Бюл. №12. 

 

 


