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На шахтах Кривбасу, Запорізького залізорудного комбінату, ВостГОКа i 

інших шахтах нині застосовується цілий ряд бурових, вантажно-доставочних і 

допоміжних машин, що мають електричний i дизельний привід як при 

стаціонарній роботі в забоях, так i при їx пересуванні до місця роботи по 

крізних виробках шахтної вентиляційної мережі. Номінальні потужності 

двигунів для стаціонарної роботи i пересування машин залежать від їх 

призначення, продуктивності i для різних марок знаходяться в межах 25-190 

Л.С. (18,4-140 кВт). Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згорання є 

складною багатокомпонентною сумішшю, токсичність якої визначається 

газоподібними компонентами. Найбільш небезпечні серед них: оксиди азоту 

(до 50 % загальної токсичності вихлопних газів), оксид вуглецю (до 25 %), 

альдегіди. На токсичніть дизельних двигунів істотним чином робить вплив 

сажа, її частки зважаючи на велику питому поверхню (до 75 % м
2
/г) активно 

адсорбують канцерогенні речовини, які, потрапляючи в організм, можуть стати 

причиною важких захворювань, у тому числі i злоякісних пухлин. За даними 

докт. техн. наук С. С. Филатова зміст у вихлопах дизельних двигунів токсичних 

газів складає: оксиди вуглецю 0,01-0,3 мг/м
3
, оксиди азоту 0,002-0,5 мг/м

3
, 

альдегіди - до 0,05 мг/м
3
, сажа - до 2000 мг/м

3
. 

Останніми роками ведуться пошуки методів i способів зниження 

токсичності відпрацьованих газів, зокрема, застосування присадок до палива, 

які підвищують повноту згорання його в циліндрах двигунів. Деякі з присадок, 

наприклад, бариева, показали при випробуваннях задовільні результати, 

знижуючи задимленість вихлопу на 50-60 %. Проте, як було встановлено, 

застосування ycix експериментованих присадок має негативний вплив на 

двигун, знижуючи ресурс форсунок, клапанів i плунжерних пар. 

Серед простих методів очищення відпрацьованих газів слід назвати 

використання шару гірської маси, яка перевозиться в кузові автомобіля, що 

фільтрує. Незважаючи на позитивнi результати, цей спосіб не знайшов 

застосування через відсутність гірської маси в кузові автомобіля після його 

розвантаження, а також великого опору випуску відпрацьованих газів, яке 

створює гірська маса в кузові автомобіля, що не відповідає вимогам заводів-

виготівників двигунів [1]. 

Як показала практика експлуатації самохідної техніки в умовах підземних 

копалень, вживана система газоочищення при недотриманні термінів 

регенерації, не забезпечує зниження концентрації токсичних речовин у 

вихлопах ДВС до гранично допустимих концентрацій. Зміст токсичних 

компонентів у вихлопних газах дизельних ДВС може складати: оксиди вуглецю 
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– 0,01-0,05 %, оксидів азоту – 0,0002-0,05 %, альдегідів – 0,001-0,009, бенз(α) 

пирена – до 0,00001 г/м
3
, сірчистого газу – 0-0,003 %. 

Згідно діючої нині "Інструкції по безпечному застосуванню самохідного 

устаткування в підземних копальнях" [3] допустимі концентрації шкідливих 

компонентів у вихлопних газах ДВС після газоочищення не повинні 

перевищувати: окисли вуглецю – 0,08 % при гранично допустимій концентрації 

(ГДК) в копальневому повітрі 0,0017 %, оксидів азоту в переліку на NО2 – 0,05 

% при ГДК 0,00025 %, альдегідів в перерахунку на акролен – 0,01 % при ГДК 

0,000009 % [5]. 

Для розбавлення до ГДК і винесення із забоїв і виробок при роботі в них 

самохідних машин з ДВС, токсичних і природних газів (вуглекислого, 

сірчистого, радону), рудникового пилу і тепла потрібне створення необхідних 

розрахункових вентиляційних режимів за рахунок подачі необхідних 

кількостей свіжого повітря і забезпечення ефективної середньої швидкості 

повітряних потоків. 

Відповідно до вимоги "Інструкції .". необхідна кількість свіжого повітря 

О3 при роботі самохідних машин з ДВС в тупикових очисних і проходнецьких 

забоях повинно визначатися з умови статичного розбавлення і винесення 

отруйних продуктів вихлопу по формулі [3,4], м
3
/с 

Q3 = qг Nдв/60Kτ,, 

де qг = 5 м
3
/хв Л.С. – мінімальна норма подачі в забій свіжого повітря на 1 

Л.С. номінальної потужності двигуна; Nдв – номінальна потужність дизельного 

двигуна, Л.С.: Kτ = 0,9-1,0 – коефіцієнт турбулентної дифузії, значення якого 

залежить від площі поперечного перерізу вироблень [5]. 

У таблиці 1 приведені необхідні за розрахунком кількості свіжого 

повітря, для призабойной зони тупикових очисних і прохідницьких виробок для 

різних марок самохідних бурових і машин вантажних доставок з ДВС, які 

знайшли застосування на гірничорудних шахтах. Продуктивність нагнітальних 

і всмоктуючих вентиляторів місцевого провітрювання (ВМП), мають бути 

збільшені на величину витоків через нещільність стиків трубопроводів залежно 

від якості їх зборки. Витрата повітря в крізному виробленні зі свіжим 

струменем, з якого поступає повітря для провітрювання прохідницьких або 

очисних забоїв, у всмоктувані ВМП згідно вимог безпеки повинен 

перевищувати продуктивність вентилятора в 1,43 [5]. 

Найбільш ефективними способами провітрювання призабойной зони і 

усієї тупикової виробки, є різні варіанти нагнітально-всмоктуючого способу з 

необхідними за розрахунком продуктивності вентиляторів. 

Для підвищення ефективності провітрювання тупикових, очисних і 

прохідницьких забоїв при роботі самохідних бурових і вантажних машин з 

дизельним і електричним приводом і зниженням концентрації вихлопних газів 

ДВС, пил і тепло до допустимих значень доцільно проектувати і здійснювати на 

шахтах нагнітально-всмоктуючий спосіб провітрювання з локалізацією газів і 

пилу в склепінній частині виробки плоскими струменями [4,8]. 
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Таблиця1 

Необхідна кількість повітря для провітрювання забоїв 

при роботі самохідних машин з ДВС 

Типи і марки бурових і 

вантажних доставок машин 

Номінальні потужності 

ДВС 

Розрахункова кількість 

повітря для забоїв, м
3
/с 

кВт Л.С. 

«Кавасаки KSS-М9» 136,2 185,0 15,5 

«Миниматик Г207 М» 63,0 85,6 7,2 

«ПД-8» 140,0 190,0 15,7 

«ПД-3» 88,5 120,0 10,0 

«ЛК-1» 84,6 114,0 9,5 

«Boomer-Н251», УБШ 42,0 57,0 4,7 

«АХЕRА-D05» 42,0 57,0 4,7 

«АХЕRА-D07» 42,0 57,0 4,7 

«Roobins-73М» 42,0 57,0 4,7 

«Каболт - 07-5» 42,0 57,0 4,7 

«Simba-Н-1350» 55,0 74,7 6,2 

«ТОRО-300DL» 102,5 139,0 11,5 

«ТОRО-400DL» 102,5 139,0 11,5 

«Вагнер» 102,5 139,0 11,5 

«Мультимсх-6600» 65,0 88,0 7.3 

«ТУШ-1» 18,4 25,0 2,0 

«Минка 5А» 65,0 88,0 7,3 

«МВК» 65,0 88,0 7,3 

 

При використанні самохідних машин вантажно-доставочних ДВС в 

крізних виробках або тупикових забоях (при системах розробки з торцевим 

випуском руди або вантаженні руди в тупикових заходках) локалізація 

вихлопних газів, копальневого пилу і тепла може здійснюватися в склепінній 

частині вироблення навколо всмоктуючого перфорованого трубопроводу, схема 

провітрювання якої представлена на рис. 1. 

Вентиляційна система при цьому нагнітально-всмоктуючому способі 

провітрювання складається з нагнітального вентилятора, розташованого в забої 

і працюючого на короткий трубопровід для подачі в призабойную зону 

розрахункової кількості свіжого повітря і всмоктуючого ВМП, розташованого 

біля вентиляційного отвору і працюючого на перфорований всмоктуючий 

трубопровід. Торець всмоктуючого перфорованого трубопроводу може 

закриватися знімною кришкою. У тупикових і крізних вантажних і доставочних 

виробках при цій схемі і способі по усій довжині роботи самохідної машини 

прокладається перфорований трубопровід, причому перфорація трубопроводу 

може бути замінена проміжками в міжзвенних стиках за рахунок установки 

металевих шайб завтовшки 1-3 мм [4,8]. Відстань перерізів з перфорованими 
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отворами приймається в межах 4-12 м за умови, що сумарна їх площа має 

приблизно дорівнювати площі перерізу трубопроводу. 
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Рис. 1. Нагнітальио-всмоктуючий спосіб провітрювання експлуатаційних 

горизонтів вантажних доставок шахт з локалізацією вихлопних газів машин з ДВС 

навколо перфорованого трубопроводу: 1 – всмоктуючий вентилятор; 2 – що 

вентиляційний повстає; З – откаточний штрек; 4 – погрузочні  орти; 5 – 

відкочувальний штрек висячого боку; 6 – що вентиляційні повстають; 7 – машина 

вантажної доставки; 8 – нагнітальний вентилятор або ежектор; 9 – перфорований 

трубопровід; 10 – свіже повітря; 11 – забруднене повітря; 12 – гнучка штора; 13 – 

отвори в трубопроводі 

При пересуванні самохідного гірничо-транспортного устаткування по 

крізних відкочувальних виробках і транспортних ухилах до робочих мостів при 

середній швидкості повітряного потоку в них 3-8 м/с розбавлення і винесення 

токсичних компонентів вихлопних газів ДВС при справній системі їх 

очищення, копальневого пилу і тепла відбувається ефективно і немає 

необхідності у визначенні допустимої кількості повітря для провітрювання. 

Висновки 

1. Використання самохідних машин з дизельним приводом в гірських 

виробленнях шахт приводить до забруднення в них атмосфери токсичними 

вихлопними газами. 

2. Усі самохідні машини з дизельним приводом обладнані 

двоступінчатою системою очищення вихлопних газів, що складається з 

термокаталітичного нейтралізатора і рідинного скрубера, ефективність яких 

складає 70-80 %. 

Для підвищення ефективності провітрювання тупикових виробок при 

роботі автомашин з ДВС розроблена система вентиляції, що працює на 

нагнітальний трубопровід з плоскоструйними насадками і всмоктуючий 

перфорований трубопровід. 
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Введение. В настоящее время на карьерах ГОКов Кривбасса для пылеподавления 

при массовых взрывах блоков уступа используют внутреннюю и внешнюю 

гидрозабойку в полиэтиленовых оболочках, при этом, первую размещают в устьевой 

части скважины над зарядом взрывчатого вещества (ВВ), а вторую – на поверхности 

блока уступа между рядами скважинных зарядов ВВ. Эффективность пылеподавления 

внешней гидрозабойки не более 20 %, а внутренней – от 50 до 60 %, в зависимости от еѐ 

массы [1]. 

В типовых конструкциях скважинных зарядов ВВ комбинированная внутренняя 

забойка выполняется из двух частей: нижняя из увлажнѐнной мелкой породы (отсева) 

длиной 3,0...4,0 м, а верхняя – из воды, помещенной в полиэтиленовые рукава такой же  

длины. Для надѐжности толщина пленки рукава принята около 400 мкм. 


