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ВСТУП 

У теперішній час на більшості шахт водовідлив здійснюється за 

наступною схемою: вода по канавках самопливом надходить у водозбірник 

головного водовідливу і насосами відкачується в поверхневий відстійник; 

вода із зумпфів стволів і уклонних полів – насосами допоміжного 

водовідливу. 

Як засоби відкачки води, застосовуються насоси ЦНС, для яких заводи 

гарантують нормальну роботу, якщо вода буде містити механічних домішок 

не більше 0,1% по вазі, при розмірі твердих часток не більше 0,1мм. 

Тому що шахтна вода несе значно більшу кількість твердої речовини, 

то водозбірники виконують роль відстійників. Але посвітління води у 

водозбірниках звичайної конструкції, без поділу його виробки – резервуар,  

що посвітліє, і власне водозбірник, відбувається незадовільно. Вода, що 

поступає у водозбірні колодязі містить велику кількість твердих часток. У 

зумпфах скіпових стволів також осідає велика кількість твердого крупністю 

до 50мм. Всі ці ємності повинні періодично очищатися, але при чинних 

конструкціях це вимагає значних витрат важкої, ручної та некваліфікованої 

праці. 

Із загального обсягу робіт щодо чищення підземних ємностей значна 

питома вага припадає на чищення зумпфів скіпових стволів від вугілля і 

породи, що просипаються в процесі роботи скіпів і завантажувальних 

пристроїв. Кількість твердого, що просипається становить 0,5-2% від 

добового видобутку. 

У ДонНТУ протягом ряду років ведуться дослідження з розробки схем 

і засобів гідромеханізованого очищення підземних ємностей із застосуванням 

ерліфтів, гідроелеваторів і шламових насосів, що дозволяють значно знизити 

трудомісткість обслуговування водовідливного комплексу.  

Успішний досвід експлуатації ерліфтів для очищення зумпфів на 

шахтах Донбасу, а також позитивні результати теоретичних і 

експериментальних досліджень похилих ерліфтів, гідроелеваторів, 

гідрокомпресорів і інших засобів гідромеханізації дозволили розробити 

рекомендації з гідромеханізованого очищення водовідливних ємностей, 

впровадження яких знизить витрат важкої, ручної і некваліфікованої праці, 

але і дасть істотний економічний ефект.  

 

 


