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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОХІДНИЦЬКИХ 

КОМБАЙНІВ В УМОВАХ ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» 

Бессараб М.В. (ІІ ДВНЗ ДонНТУ) 

науковий керівник – Рязанцев М.О. 

 

         При підготовці блоків №7-9 ПАТ «ШУ «Покровське» за наявністю в покрівлі і підошві 

пласта d4 пісковиків  виникають проблеми своєчасного проведення магістральних і 

підготовчих виробок. На разі для цього використовується прохідницький комбайн важкого 

типу КСП-42 (КСП-43), що потребує значних витрат різців і електроенергії. 

         Одними з перспективних напрямків зменшення енергоємності руйнування гірських 

порід  є використання виконавчих органів  прохідницьких комбайнів з віброактивним і 

гідромеханічним руйнуванням.  

         Досвід використання комбайнів 1ГПКС, 4ПП-2м, ПК-3р, КП-25 (Росія),  ELMB-75C, 

 EBJ-132B (Кітай) з віброактивним виконавчим органом дозволяє зробити висновки, що при 

частоті віброзбуджувача  крутильних коливань від 30 с
-1

  до 45 с
-1

, вбудованого в ріжучу 

коронку комбайну,  зусилля подачі стріли зменшується в 1,3 рази, енергоємність руйнування 

порід складає 0,15…0,25 кВт-год./т, що в в 1,5-2 рази менше в порівнянні з механічним 

руйнуванням, продуктивність комбайну  збільшується в 1,3-1,4 рази.  Комбайном ELMB-75C 

за три місяці було проведено 1500 м виробок. При цьому комбайни з  віброактивним 

виконавчим органом працюють однаково ефективно в породах як слабких, так і міцністю до 

85-100 МПа. Маса комбайнів з віброактивним виконавчим органом не перевищує 40-47т. 

         Для  дуже міцних порід найбільш ефективними є комбайни з гідромеханічним 

виконавчим органом, коли руйнування відбувається комбінацією механічного і 

гідроімпульсного методів тонкими струменями води надвисокого тиску. Російськими 

конструкторами на базі комбайну КП25 створено комбайн з гідромеханічним виконавчим 

органом, в якому використовується гідроімпульсна установка з тиском води до 400 МПа, що 

дає змогу розширити діапазон використання цього комбайну до міцності порід 110 МПа і 

збільшити його продуктивність в 1,8-3,4 рази в порівнянні з чисто механічним руйнуванням. 

Маса комбайну 48-52 т, потужність приводу виконавчого органу -140 кВт. Найбільш 

поширеною є схема з автономним   джерелом надвисокого тиску.  Для зниження 

енергоємності гідравлічного руйнування і забезпечення раціонального використання енергії 

високошвидкісних струменів води створено типовий ряд малогабаритних 

струменеформуючих пристроїв і насадок, що дозволяють отримувати водяні струмені 

високої компактності, які забезпечують максимально концентрацію енергії в зоні 

гідравлічного різання.        Для зниження енергоємності гідравлічного руйнування і 

забезпечення раціонального використання енергії високошвидкісних струменів води 

створено типовий ряд малогабаритних струменеформуючих пристроїв і насадок, що 

дозволяють отримувати водяні струмені високої компактності, які забезпечують 

максимально концентрацію енергії в зоні гідравлічного різання. Використання 

гідромеханічних виконавчих органів сприяє також суттєвому підвищенню зносостійкості 

різців і різкому зниженню пилоутворення.  

        Враховуючи, що найменш енергоємними є пісковики  на відстані 8-20 м від підошви 

пласта, використання гідромеханічного способу руйнування забезпечує темпи проведення 

виробок 300 м/міс. навіть при несуміщеному кріпленні. При використанні автоматичного 

зведення анкерного кріплення паралельно з вийманням гірської маси темпи проведення 

виробок зростають до 500 м/міс і більше. 

         Таким чином, використання новітніх технологій дозволяє підготовити блок №7-9 ПАТ 

«ШУ «Покровське» протягом 20 міс. 

              

 

 


