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Видобування вугілля широкозахватними комбайнами майже ніде 
не застосовується. У цій статті проаналізовані переваги та недоліки 
даного способу виїмки вугілля. Дано пояснення чому він не такий 
розповсюджений порівняно з вузькозахватним способом. Також 
зроблена пропозиція по використанню широкозахватних комбайнів 
для видобуванні вугілля на шахтах Львівсько-Волинського вугіль-
ного басейну. 
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Широкозахватна виїмка – це спосіб добування вугілля, при 

якому руйнування вугільного масиву проводиться виконавчими ор-

ганами  на глибину більше 1 м. Широкозахватним називають вий-

мання, при якому руйнування вугільного масиву здійснюється сму-

гами шириною більш 1 м [1]. До таких серійних комбайнів відносять 

Кировец-2К (m=0,55…1,2 м) и 2КЦТГ (m=0,55…0,75 м). 

Широкозахватні комбайни виконуються зазвичай на базі вру-

бової машини шляхом конструктивної зміни її виконавського органу 

та трансмісії до нього. Тому вони працюють при збереженні колиш-

ньої однобічної технологічної схеми виїмки вугілля за наявності в ла-

ві тих же трьох доріг: машинної, конвеєрної та для проходу людей. До 

істотних недоліків однобічної схеми виїмки вугілля слід віднести ве-

лику непродуктивну витрату часу на підготовку комбайна до спуску у 

верхній частині лави, потім на спуск і підготовку до роботи в нижній 

частині лави. На виконання цих непродуктивних операцій зазвичай 

витрачається одна зміна. 

Горлівський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова продовжує 

виготовлення в невеликих кількостях широкозахватних (1,6 м) ком-
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байнів «Кіровець» і 2КЦТТ для тонких (0,6…0,8 м) пологих пластів [2]. 

Індивідуальне кріплення складається із стояків та верхняків. 

Стояк – основний елемент, який забезпечує опір опусканню порід 

покрівлі у вибої. Верхняк являє собою жорстку або пружну балку, яка 

використовується для огородження вибою і для передачі тиску порід 

покрівлі на стояки кріплення. 

Привибійне кріплення на діючих шахтах представлене перева-

жно металевими стояками тертя та гідравлічними стояками з мета-

левими верхняками. Дерев’яні стояки на вугільних шахтах застосо-

вуються рідко, а саме – на пластах з крутим падінням та нестійкими 

вміщуючими породами і в разі великого діапазону коливань потуж-

ності пласта в межах лави або стовпа [3]. 

Індивідуальні кріплення мобільні, універсальні, приймаються 

майже в будь-яких гірничо-геологічних умовах, на шарах від досить 

тонких до середньої потужності включно, однак установка, них є до-

сить трудомістким процесом, тому що всі операції по кріпленню ви-

конуються вручну. 

На багатьох шахтах Львівсько-Волинського басейну застосову-

ється саме такий спосіб виймання вугілля. Розглянемо конкретний 

приклад. Основними засобами механізації при веденні очисних робіт 

є комбайн 2КЦТГ. Гідравлічні стояки 8СУГ- М або 6Т20У для кріплен-

ня ніш. Дерев’яне рамкове кріплення з розпилом 1,6 м і посадочні 

стояки ОКУм – 01 для кріплення лави. 

Комбайн 2КЦТГ призначений для механізації очисних робіт в 

лавах пологих пластів, потужністю від 0,55 м  до 0,75 м  з кутом па-

діння 0…18 градусів для вугілля міцністю різання до 300 кгс/см2. 

Комбайн використовується в роботі в комплексі з скребковим 

конвеєром СП-46. Комбайн працює по човниковій схемі в бік уступу в 

правому або лівому вибоях з розвертанням в нішах на 180 градусів. 

Наявність породного прошарку міцністю до 3-х одиниць по 

шкалі проф. М.М. Протод’яконова і загальною потужністю 10% від по-

тужності пласта, а також гніздових включень колчедану розмірами 

30-40 мм і кількість таких до 5 на метр вибою не є перепоною для 

експлуатації комбайну. 

Стійкість комбайну у вибої забезпечується за рахунок направ-

ляючих лиж, прикріплених до комбайну. Після пересування всіх по-

садочних стояків на нову доріжку проводиться вичистка забутнього 

кріплення старого циклу механічним способом. При появі ознак збі-

льшення тиску основної покрівлі (ламання дерев’яних стояків, інтен-

сивний віджим вугілля від чола вибою і т.д.), вживаються заходи що-
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до посилення обрізного ряду вибійного кріплення за рахунок збіль-

шення кількості стояків. 

Конструкція кріплення ніші першої «заходки» – рамка із двох 

металевих стояків типу 6Т-20У або 8СУГ-М під кінці дерев’яного роз-

пила довжиною 1,6 м,товщиною 80 мм. Віддаль між рамами кріплен-

ня приблизно 0,7 м і між стояками 1,4 м. Конструкція рам другої «за-

ходки» – 4 металеві стояки 6Т-20У  або 8СУГ-М під шпальний брус 

довжиною 4,0 м товщиною 80 мм. Віддаль між стояками кріплення – 

1260 мм (в малих рамках – 1400 мм). 

В місцях обвалювання і вивалів порід покрівлі проводиться за-

тяжка дошками, товщиною 40 мм, і викладення дерев’яних кліток в 

місцях вивалів порід покрівлі. 

Механізована посадка лави, обладнаної широкозахватним ком-

байном 2КЦТГ, приводиться знизу доверху при допомозі канатів і 

лебідки типу ЛПК-10Б. Лебідка встановлюється не в створі лави і 

кріпиться у відповідності до затвердженого  паспорту кріплення ле-

бідки.  

Після зняття чергової смуги вугілля і знаходженні комбайна в 

ніші (верхній або нижній) проводиться при допомозі конвеєра затя-

гування в лаву двох канатів. Один з них лебідочний, другий з них пі-

сля посадки лави залишається в «забутовій» частині. 

Широкозахватні очисні комбайни в даний час майже всюди ви-

тіснені вузькозахватними. Проте, є чимало шахт, що відпрацьовують 

тонкі пласти, що містять, як правило, цінне вугілля, де застосування 

вузькозахватних комбайнів з механізованими кріпленнями практич-

но неможливо. У цих випадках залишається тільки одне: застосуван-

ня широкозахватних комбайнів, які забезпечують в даних умовах хоч 

якусь механізацію видобутку вугілля.  

До основних переваг застосування цієї технології можна відне-

сти:  

- широкозахватні комбайни працюють з підошви пласта. Це 

означає, що не завжди потрібен конвеєр для опори або бази. Це під-

ходить для маленьких шахт. На конвеєрі можна заощадити, або вза-

галі від нього відмовитися на похилому і крутопохилому заляганні 

пластів. Комбайн «2КЦТГ» має направляючу лижу, з якої він може 

спиратися на вибійний конвеєр. Це конвеєр типу СП-46, СК-38, СР-52 

або інші конвеєри подібного типу; 

- всі широкозахватні комбайни можуть задовільно вантажити 

вугілля на паралельну машинну дорогу – конвеєр або скат, що на по-

хилому і круто похилому заляганні важливо для роботи. Цього не 
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можна зробити при застосуванні вузькозахватних комбайнів. Вони 

вкрай погано можуть вантажити вугілля на свій опорний вибійний 

конвеєр; 

- у всіх широкозахватних комбайнів широке захоплення, що 

компенсує маленьку потужність пласта і дає задовільний рівень ви-

добутку з однієї смужки вугілля, що знімається. Для комбайна 

«2КЦТГ» ширина корисного захоплення виконавчого органу була в 

межах (1,55-1,6) м. 

Роботи в очисному забої проводяться циклічно. В цикл вийман-

ня вугілля входить: відбійка і погрузка вугілля комбайном, доставка 

вугілля і кріпильних матеріалів, кріплення робочого простору у лаві, 

оформлення забою, підготовка ніш в нижній і верхній частині лави, 

перехід комбайна із робочого положення в транспортне, перегін його 

по лаві, перехід його з транспортного положення в робоче, перенос-

ка забійного конвеєра на нову дорогу, і виконання робіт по управлі-

ню покрівлею [4]. 

Пріоритет у створенні та промисловому застосуванні широкоза-

хватних вугледобувних комбайнів для довгих вибоїв (лав) належить 

Радянському Союзу. Перші випробування комбайнів вироблялися в 

Донбасі вже в 30-ті роки ХХ століття. А в 50-х роках – цей вид виїмки 

отримав широкий розвиток за рахунок застосування його в складі 

комплексу та механізації крім виймання  так само навантаження і 

транспортування вугілля. 

До основних недоліків широкозахватних вугледобувних машин 

слід віднести: 

- мінімальне використання явища віджимання вугілля; 

- велика площа оголеного простору після проходу комбайна і 

необхідність вручну його кріплення; 

- неможливість управління гірським тиском звичайними спосо-

бами. 

Широкозахватні вуглевидобувні машин, в даний час, на вугіль-

них шахтах України майже не застосовуються [5]. 

Отже, можна сказати, що даний спосіб виймання вугілля за пе-

вних умов, а саме за малої потужності пласта є економічно доціль-

ним і рекомендується до застосування. А індивідуальне кріплення є 

найбільш пристосоване для широкозахватної виїмки вугілля. 
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TECHNOLOGY OF COAL MINING WITH WIDE-REACHING COMBINES 
WITH INDIVIDUAL FASTENING OF TREATMENT SHAFT 
 
Coal mining with wide-reaching combines is almost never used. This 
article analyzes the advantages and disadvantages of this method of 
coal extraction. The main advantages include: the possibility of work 



Серія «Технічні науки» 

Випуск 3(83) 2018 р. 

 

 154

from the sole of the formation; Ability to voluntarily load coal; wide 
seizure of layers that compensates for their small thickness. The main 
disadvantages include: the need to manually install fasteners 
produced space; there is no possibility of controlling mountain 
pressure in conventional ways. An explanation is given why it is not so 
widespread as narrow-gripping. Also, general conclusions are drawn 
regarding the use of wide-reaching combines in mines of Ukraine as a 
whole and the specified proposal for their use for the extraction of 
coal at the main mines of the Lviv-Volyn coal basin in particular. 
Keywords: wide removing, coal narrow combine harvester, individual 
mounting riser, niche, coal. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ ШИРОКОЗАХВАТНЫМИ УГОЛЬНЫМИ 
КОМБАЙНАМИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ОЧИСТНОГО 
ЗАБОЯ  
 
Добыча угля широкозахватными комбайнами в настоящее время 
почти нигде не применяется. В этой статье проанализированы дос-
тоинства и недостатки данного способа выемки угля и дано объяс-
нение почему применение широкозахватных комбайнов не полу-
чило широкого распространения по сравнению с узкозахватными 
комбайнами. Также сделано предложение по использованию ши-
рокозахватных комбайнов для выемки угля на шахтах Львовско-
Волынского угольного бассейна. 
Ключевые слова: широкозахватная выемка, угольный узкозахват-
ный комбайн, широкозахватный комбайн, индивидуальные стойки 
крепления, ниша, уголь. 
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