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Проведення підземного видобутку вугілля 

  
Способи відкриття родовища. Прості способи відкриття частіше застосовують при 

розробці родовищ підземним способом. Серед простих способів розрізняють відкриття 
вертикальним стволом, похилим стволом та штольний. 

Дренажні та водовідливні гірничі виробки. Для ефективного відпрацювання шахтних 
полів необхідний комплекс осушувальних робіт. В гірничій практиці знаходять застосування 
поверхневий, підземний та комбінований способи осушення. Поверхневий спосіб осушення 
застосовується для попереднього зниження напорів підземних вод системою водознижуючих 
свердловин, пробурених з поверхні та обладнаних насосами. Підземний (шахтний) спосіб 
осушення здійснюється з використанням підземних виробок. На родовищах із складними 
гідрологічними умовами застосовують складний комбінований спосіб осушення з 
використанням глибоких свердловин, пробурених з поверхні, та спеціальних  

дренажних виробок чи цілих горизонтів. 
При проведенні горизонтальних гірничих виробок здійснюється ряд загальних та 

допоміжних операцій у встановленій технологічній послідовності. Загальні операції 
включають буріння, заряджання та вибух шпурів, провітрювання, прибирання породи, 
кріплення виробки та прокладення шляху. До допоміжних операцій відносять нарощування 
труб для подачі стисненого повітря і води, налаштування водовідвідних каналів. Перед 
початком буріння шпурів перевіряють правильність напряму виробки, відмічають середину 
забою, а за реперами – рівень грунту. Після цього за допомогою шаблонів і висків розмічають 
розташування шпурів відповідно до паспорту буровибухових робіт. При проведенні 
горизонтальних виробок застосовують вогневий та електровогневий вибух за допомогою 
капсулів-детонаторів та вогнепровідного шнура, а також електропідпривання за допомогою 
електродетонаторів миттєвої та короткоуповільненої дії. 

Проведення похилих виробок з точки зору технології виконання загальних операцій та їх 
організації у більшості аналогічне проведенню горизонтальних виробок і відрізняється лише 
деякими особливостями. Підготовка проходки похилих стволів передбачає влаштування гирла 
ствола, побудову тимчасових та постійних будівель і споруд, а також спеціальних естакад для 
завантаження посудин на поверхні.  

Вертикальне видобування ускладнене технологічними особливостями побудови, буріння 
та вибухання ствола шахти. 

У всіх випадках підземного видобування вугілля транспортується баддями за допомогою 
копра на електричній тязі. Вивантажене вугілля надходить в похилий жолоб, який 
закінчується секторним затвором. 

Після транспортування вугілля на збагачувальну фабрику відбувається його переробка. 
Дроблення пластів: крупне – до 350- 
100 мм, середнє – до 100-40 мм, дрібне – 20-5 мм. Сортування проводиться способом 
самостійного грохочення, щоб виділити готовий продукт. В процесі збагачення вугілля 
брикетується. 

 
 
 
 
 

 


