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Згідно запропонованому плану проведення дослідження робочого процесу
гідромолотків можна представити багатофакторний експеримент, як серія
однофакторних експериментів з вибором на кожному етапі найбільш
прийнятних значень. Перепланувати таким чином проведення дослідження
можливо при відсутності або незначному впливі всіх факторів друг на друга та
на показники робочого процесу гідромолотків.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПОМІЖНИХ ГАЛЬМ
НА ПІДЙОМНОМУ СОСУДІ
При роботі шахтних підйомних установок кожен з елементів, що рухається
або обертається, володіє інерційністю в залежності від маси, конструкції та
характеристики руху. Коли необхідно провести гальмування сили інерції
барабану підіймальної машини, підйомного сосуду, шківів, що направляють
канат та самого канату діють в протилежному напрямку силам гальмування [13]. При надзвичайних ситуаціях проводиться різке аварійне гальмування. Сили
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інерції підйомного сосуду та канату не дозволяють різко зменшити швидкість
руху, так як канат сприймає тільки
навантаження, які розтягують його та майже
не сприймає навантажень стискання. Тому
при
різкому
гальмуванні
барабан
підіймальної машини скидає швидкість трохи
бистріше ніж канат та підйомний сосуд. Це
призводить до незначного набігання каната на
приводний барабан та зменшення сили
притискання каната до футеровки барабана
[4]. У випадку використання одноканатних
підйомних установок в яких канат навівається
на барабан це на призводить до негативних
явищ. Але при використанні багатоканатних
підйомних установок зі шківами тертя це
призводить до зменшення сили тертя між
канатами та футеровкою барабанів, що в свою
чергу може привести до негативних наслідків.
На рисунку позначено mб, mпс, mвж, – маси
Рисунок. Схема багатоканотної приводного барабану, підйомного сосуду та
підйомної установки
вантажу відповідно; qк – погонна маса
канатів.
Для одно- та багатоканатних підйомних установок однаково постає
питання зменьшення впливу сил інерції на процеси гальмування. Одним з
технічних рішень вказаної проблеми є встановлення додаткових допоміжних
гальм на підйомному сосуді. Таке рішення дозволить значно знизити
прослабення натягу каната [4].
Однак для проведення процесу гальмування необхідно додаткове
оснащення тормозними елементами як підйомних сосудів так і елементів
армування шахтного ствола. Встановлення додаткового обладнання та
механізмів не повинно впливати на безпеку експлуатації підйомних
установок [5].
Вздовж траєкторії руху підйомного сосуду встановлені елементи
конструкції ствола, що направляють рух сосудів. Ці елемента армування ствола
теоретично можна використати у якості гальмівного полотна, а на сосуді
встановити гальмівні колодки. Якщо використані у якості напрямних канати, то
як вказувалось раніше, вони сприймають лише розтягуючи навантаження, і
гальмувати можна лише на сосуді, що рухається униз. Але біль навантажений
випадок (більша сила інерції) трапляється коли сосуд з вантажем рухається
угору і для нього бажано знизити вплив сил інерції. Також за умовами безпеки
заборонені такі дії зі стволовими канатами, що направляють рух сосудів. Отже,
в таких випадках необхідно встановлення додаткових елементів армування.
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У випадках використання рейкового прокату бажано розглянути
можливість використання поверхні шийки рейків. При використанні у якості
напрямних квадратного профілю також бокові сторони можна використати у
якості гальмівного полотна. Але при експлуатації напрямні необхідно
змащувати, що не дозволить створити необхідну силу тертя.
Розглянувши можливості встановлення допоміжних гальм на підйомному
сосуді та з огляду на безпеку експлуатації підйомних установок необхідно
додаткове оснащення тормозними елементами як підйомних сосудів так і
елементів армування шахтного ствола.
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ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ШАХТНОГО МЕТАНУ
Робота гірничих підприємств з видобутку вугілля супроводжується
багатьма негативними факторами, один з яких – виділення в рудникову
атмосферу метану. При змішуванні з киснем він залежно від концентрації може

