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Мета дослідження – розробка технології комплексного застосування дизельних підвіс-

них монорейкових доріг в складних умовах відпрацювання похилих вугільних пластів, під-

готовки нових виїмкових стовпів та виконання монтажно-демонтажних робіт в комплексно-

механізованих лавах. При цьому перемонтаж секцій механізованого кріплення та доставку 

допоміжних матеріалів і обладнання передбачається виконувати згідно запропонованої тран-

спортно-технологічної схеми. 

Методика дослідження полягає в критичному аналізі літературних джерел і огляді та си-

стематизації досвіду використання відомих транспортних схем на базі застосування дизель-

них локомотивних підвісних монорейкових доріг для своєчасної підготовки запасів вугілля 

до очисного виймання. Аналіз підходів щодо вибору та теоретичного обґрунтування нової 

схеми перемонтажу очисного обладнання, яка зокрема враховує ключові техніко-економічні 

показники розробленої гірничотранспортної системи. 

Результати. Виконано дослідження параметрів транспортно-технологічної схеми підго-

товки та відпрацювання похилих вугільних пластів, яка включає видобуток вугілля у діючо-

му виїмковому стовпі з одночасним проведенням ярусних штреків нового виїмкового стовпа 

із застосуванням підвісних монорейкових доріг та спорудження монтажної камери у кожно-

му наступному стовпі. Згідно з запропонованою схемою підготовка кожного наступного сто-

впа супроводжується монтажем поставу підвісної монорейкової дороги із заведенням його в 

споруджену монтажну камеру, якою завершують період доопрацювання попереднього стов-

па. За рахунок використання високої адаптаційної спроможності дизельної підвісної моно-

рейкової дороги в зібраному стані секції транспортують до центральної частини підготовле-

ної монтажної камери і здійснюють їх одночасний монтаж у протилежних напрямках до від-

повідних ярусних штреків. 

Наукова новизна. Дослідження виконані в межах виконання науково-дослідних робіт з 

держбюджетної тематики «Наукові основи формування єдиної системи збереження та гене-

рації енергії об’єктів паливно-енергетичного комплексу України». 

Практичне значення. Застосування підвісних монорейкових доріг замість надґрунтових 

видів транспорту поширює область їх ефективного застосування в умовах інтенсивного зди-

мання гірських порід підошви підготовчих виробок і забезпечує високі темпи підготовки за-

пасів до очисного виймання, а транспортування секцій демонтованого механізованого кріп-

лення в зібраному стані підвищує ресурс очисного обладнання високого технічного рівня. 

Таким чином, рекомендована транспортно-технологічна схема перемонтажу секцій механі-

зованого кріплення з відпрацьованого стовпа в підготовлену монтажну камеру наступного 

стовпа забезпечує підготовку нових виїмкових стовпів без видавання обладнання на поверх-

ню для технічного огляду і збільшує термін безремонтної роботи механізованих комплексів 

до 3,5 – 5,0 років. 
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Вступ. Для підвищення ефективності використання механізованих очис-

них комплексів нового покоління на шахтах України, що відпрацьовують похи-

лі вугільні пласти лавами по простяганню, необхідна випереджальна підготовка 

фронту очисних робіт. Швидкість посування очисних вибоїв, обладнаних висо-

коефективними виїмковими комплексами досягає 6...7,2 м/добу або 

150...190 м/місяць. 

Відповідно до прийнятих схем відпрацювання запасів вугілля для підгото-

вки нового виїмкового стовпа необхідно проходити понад 3000 м підготовчих 

виробок. Практика показала, що значне зростання навантажень на вибої, які об-

ладнані високопродуктивними очисними комплексами, вимагає і відповідної 

координації технологічних схем і темпів проведення всіх підготовчих виробок в 

межах гірничого відводу шахти. 

Постановка проблеми. Основною умовою своєчасної підготовки нової 

виїмкової дільниці (стовпа) є виконання необхідних обсягів прохідницьких ро-

біт за той період часу, протягом якого відпрацьовується діюча виїмкова ділянка 

з урахуванням резерву часу (до 25%) на перевиконання плану видобутку вугіл-

ля, монтажних, пускових та налагоджувальних робіт [1]. 

Однак, як показала практика, такі вимоги прийнятні для комбайнового 

способу проведення виробок по пластах з сприятливими гірничо-геологічними 

умовами та при відповідності рівнів механізації підготовчих і очисних робіт. 

Аналіз типових проектів діючих шахт Західного Донбасу показав, що на біль-

шості шахт з повною конвеєризацією основного вантажопотоку від очисних 

вибоїв до пристовбурного двору здійснюється суміщення з вантажопотоками 

підготовчих вибоїв. 

За результатами оцінки виробничих ситуацій і втрат часу при комбайново-

му проведенні 88 підготовчих вибоїв встановлено, що 15...36% випадків їх зу-

пинки класифікуються як нестабільна робота системи внутрішньошахтного 

транспорту [2, 3]. Хронометражні спостереження за роботою дільничних виро-

бок, обладнаних надґрунтовими видами транспорту, показують, що на своєчас-

не забезпечення підготовчих вибоїв матеріалами і обладнанням, крім гірничо-

геологічних умов (активне здимання порід підошви), істотно впливає також 

пропускна здатність виробок. Альтернативою надґрунтовим видам транспорту 

може бути застосування дизельних підвісних монорейкових доріг, але це пи-

тання потребує додаткового обґрунтування, зокрема щодо підвищення ефекти-

вності застосування підвісних монорейкових доріг для умов підготовки та відп-

рацювання похилих вугільних пластів.  

Дослідженнями параметрів підвісних монорейкових доріг в різних умовах 

експлуатації займалися провідні фахівці, зокрема у роботах [4 – 8] розгляда-

ються питання вдосконалення і обґрунтування параметрів підвісних монорей-

кових доріг в межах параметрів взаємодій рухомого складу з кріпленням виро-

бок, а також влив на формування напружень в масиві гірських порід над вироб-
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кою [9, 10]. Дослідження [11 – 20] присвячені моделюванню та динаміці шляху 

і його взаємодії з рухомим складом підвісних монорейкових доріг. 

Метою проведення досліджень є розробка високоадативної транспортно-

технологічної схеми комплексного застосування дизельних підвісних монорей-

кових доріг в складних умовах підготовки нових виїмкових стовпів та виконан-

ня монтажно-демонтажних робіт в комплексно-механізованих лавах. При цьому 

демонтаж секцій механізованого кріплення і їх доставку в монтажну камеру пе-

редбачається виконувати в зібраному стані, тобто без розбору на одиниці, тран-

спортабельні для надґрунтових видів транспорту. 

Основна частина. В умовах інтенсифікації гірничих робіт на шахтах Ук-

раїни, що розробляють похилі вугільні пласти, переважно рекомендують пане-

льну підготовку шахтного поля, з вийманням пластів по простяганню за схе-

мою лава-ярус. Використання стовпових систем розробки передбачає поперед-

нє проведення протяжних горизонтальних та похилих пластових виробок. 

Оцінка стану гірничопідготовчих робіт показала, що особливості експлуа-

тації похилих та горизонтальних виробок пов’язані з проблемами допоміжного 

транспорту, зокрема при виконанні монтажно-демонтажних робіт [21]. 

Враховуючи сукупність гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов вугі-

льних шахт, нормативна тривалість перемонтажу обладнання видобувної діль-

ниці з комплексно-механізованим очисним вибоєм, визначається згідно мето-

дики [22]:  

Тп = ((Тм.б + tл.м ∙ Δlл)∙ К1–2 ∙ К1–3 ∙ К1–4 ∙ + Tп.у)∙ К1–7, діб,   (1) 

де Тм.б – табличні (базові) значення нормативу, визначені для стандартної (таб-

личної) довжини очисного вибою при відсутності гірничо-геологічних і гірни-

чотехнічних умов, які ускладнюють ведення робіт, діб; tл.м – поправка таблич-

ного значення нормативу при відхиленні довжини очисного вибою, що розра-

ховується, від її базового значення на 1 метр, діб; Δlл – відхилення довжини 

очисного вибою, що розраховується, від табличного (базового) значення lл.б, м; 

K1 – 2 – поправочний коефіцієнт, що враховує кількість вологи для місця монта-

жних (демонтажних) робіт (K1 – 2 = 1,1); K1 – 3 – поправочний коефіцієнт, що 

враховує температуру повітря, яка вище за норму (K1 – 3 = 1,1); K1 – 4 – поправо-

чний коефіцієнт, що враховує нестійку покрівлю (K1 – 4 = 1,1); 

Tп.у – додатковий час, що витрачається на випробування обладнання, вихід ком-

плексу з монтажної камери та приймання дільниці комісією (Tп.у = 3 доби); K1 – 7 

– поправочний коефіцієнт, що враховує перемонтаж обладнання без видачі на 

поверхню (демонтаж і монтаж) з частковим ремонтом і встановленням дефектів 

у шахті (K1 – 7 = 1,3).  

Згідно [21], кінцевий результат перемноження усіх поправочних коефіціє-

нтів у виразі (1) не повинен перебільшувати 1,5. Але складні умови підтримки 

технічного стану протяжних ярусних штреків і виконання монтажно-

демонтажних робіт знижують експлуатаційні показники традиційних засобів 

допоміжного транспорту, що призводить до невідповідності наведених вимог. 

Як альтернативне рішення нами пропонується загальне зниження терміну ви-

конання монтажно-демонтажних робіт за рахунок вдосконалення системи до-
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поміжного транспорту на базі застосування дизельних локомотивних підвісних 

монорейкових доріг. 

Слід зазначити, що подібні рішення свого часу були рекомендовані в тех-

нологічних схемах підземного транспорту виїмкових дільниць для похилих 

пластів з кутом падіння до 18º [23]. Запропонований спосіб підготовки запасів 

для підземного видобування вугілля з похилих пластів включає видобуток ву-

гілля у діючому виїмковому стовпі з проведенням нових ярусних штреків, із за-

стосуванням в дільничних виробках підвісних монорейкових канатних доріг ві-

тчизняного виробництва 6ДМК як основного виду допоміжного транспорту 

(рис.1, об’єкт 1).  

 

 
Рис. 2. Схема підготовки та відпрацювання запасів гірничого відводу шахти: 

1 – магістральний стрічковий конвеєр; 2 – гірничий бункер-гезенк; 3' – ярусний 

стрічковий конвеєр (Об'єкта 1); 3" – ярусний стрічковий конвеєр (Об'єкта 2); 

4 – телескопічний стрічковий конвеєр наступного ярусу; 5 – вузол переванта-

ження з механізованим бункером; 6 – постав дизельної локомотивної підвісної 

монорейкової дороги; 7 – головний штрек; 8 – ярусний вентиляційний штрек;  

9 – ярусний конвеєрний штрек; 10 – панельний конвеєрний ухил; 

11 – панельний допоміжний ухил; 12 – монтажна камера; 13 – очисний вибій. 

 

Основним недоліком наведеного способу була низька адаптаційна здат-

ність монорейкових канатних доріг із-за втрати стійкості вантажів, що достав-

лялись до очисних і підготовчих вибоїв по підготовчим виробкам малого пере-

різу. Тому, згідно з нормами технологічного проектування підземного транспо-
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рту, монорейкові дороги того покоління доцільно було використовувати в вен-

тиляційних і конвеєрних виробках виїмкових дільниць з мало розгалуженими 

схемами та перерізом не менше 8,9 м2. Низька продуктивність монорейкових 

доріг 6ДМК і ДМКМ та невисока фактична їх швидкість руху в підземних ви-

робках (до 1,26 м/хв) вимагали значних витрат часу при виконанні монтажно-

демонтажних робіт. За ствердженням науковців МакНДІ [24] забезпечити мож-

ливість експлуатації вітчизняних монорейкових доріг при високих швидкостях 

руху можливо було тільки шляхом зменшення відхилень посудин (вантажних 

одиниць), тобто значною зміною конструктивних параметрів існуючих доріг. 

Необхідно відзначити, що оперативно вирішити цю проблему спромоглися 

відомі зарубіжні фірми гірничого машинобудування, такі як Ferrit (Чехія), Pio-

ma (Польща), «Scharf» (Німеччина), які стали основними постачальниками пер-

спективного обладнання для шахт Східного Донбасу («Стаханова», «Покровсь-

ка №1» та ін.).  

Проведені нами на цих шахтах дослідження дозволили обґрунтувати доці-

льність впровадження дизельних монорейкових доріг нового покоління в якості 

єдиного транспортного засобу при інтенсифікації гірничопідготовчих робіт та 

розробити рекомендації на їх використання при проведенні монтажно-

демонтажних робіт в розрізних печах [25, 26] шахт Західного Донбасу. 

З метою поширення області ефективного застосування дизельних моно-

рейкових доріг нового покоління в умовах інтенсивного відпрацювання похи-

лих вугільних пластів були запропоновані спосіб підготовки запасів до очисно-

го виймання і транспортно-технологічна схема з застосуванням підвісних мо-

норейкових доріг, як допоміжного транспорту при відпрацюванні виїмкових 

стовпів, проведенні підготовчих виробок та монтажної камери з подальшим 

монтажем очисного обладнання [27]. 

В основу запропонованої схеми поставлено завдання удосконалення відо-

мого способу розробки похилих вугільних пластів, в якому введенням нових 

технологічних операцій досягається спрощення технологічного процесу і мож-

ливість керування його безперервністю, скорочення часу на проведення монта-

жно-демонтажних робіт, що сприяє підвищенню навантаження на очисні вибої і 

за рахунок цього збільшенню енергозбереження при зниженні сумарних витрат 

на підготовку запасів до виймання.  

Задача вирішується тим, що у відомому способі розробки похилих вугіль-

них пластів (рис.1, об’єкт 1), що включає видобуток вугілля у діючому виїмко-

вому стовпі з проведенням ярусних штреків, із застосуванням підвісних моно-

рейкових доріг, спорудження монтажної камери у кожному наступному стовпі, 

згідно із запропонованим способом, при підготовці кожного наступного стовпа 

монтують постав підвісної монорейкової дороги із заведенням його в спору-

джену монтажну камеру (рис.1, об’єкт 2), якою завершують період доопрацю-

вання попереднього стовпа, в яку далі транспортують секції механізованого 

кріплення в зібраному стані дизельною підвісною монорейковою дорогою 

(Рис. 2) до центральної частини монтажної камери та здійснюють їх одночас-

ний монтаж у протилежних напрямках до відповідних штреків.  
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Рис. 2. Транспортування секцій механізованого кріплення в зібраному стані 

 

Спосіб пояснюється схемою підвищення ефективності застосування підві-

сних монорейкових доріг для умов підготовки та відпрацювання похилих вугі-

льних пластів, яку наведено на рис. 1. 

Згідно із запропонованою схемою, як вказано на рис. 1, одночасно з відп-

рацюванням запасів вугілля в діючому виїмковому стовпі (Об'єкт-1), ведуться 

гірничі роботи по підготовці наступного стовпа (Об'єкт-2). Згідно з діючими 

нормами проектування темпи проведення підготовчих виробок 8, 9 повинні не 

менше ніж на 25 % випереджати темпи посування очисного вибою 13. На мо-

мент відпрацювання запасів вугілля у виїмковому стовпі (Об'єкт-1) повинні бу-

ти проведені ярусні вентиляційний 8 і конвеєрний 9 штреки (Об'єкт-2) та розрі-

зна піч для з'єднання ярусних штреків 8, 9 і сформовано монтажну камеру 12 

(Об'єкт-2). Параметри розрізної печі задаються конструктивними параметрами 

прохідницького комбайна, а монтажної камери параметрами очисного та транс-

портного обладнання, що буде застосовуватись згідно з проектом.  

При реалізації запропонованого способу визначено, що при доопрацюванні 

80 – 85 % запасів діючого стовпа (Об'єкт-1) ярусні штреки 8, 9 вже проведені до 

меж нового виїмкового стовпа (Об'єкт-2) та в них змонтовані підвісні монорей-

кові дороги 6 і телескопічний стрічковий конвеєр 3". Прохідницький комбайн, 

який проводив ярусний конвеєрний штрек 9, повертає на 90 º у бік ярусного ве-

нтиляційного штреку 8 і починає проведення розрізної печі нового очисного 

вибою, та розширення її до параметрів монтажної камери 12 (Об'єкт-2) у зворо-

тному напрямку, тобто від вентиляційного штреку 8 до ярусного конвеєрного 

штреку 9. Слідом за посуванням вибою розрізної печі виконується монтаж 

скребкового конвеєра нової лави (Об'єкт-2), за допомогою якого транспорту-

ється гірнича маса від прохідницького комбайна до телескопічного стрічкового 

конвеєра 3 та далі через гірничий бункер-гезенк 2 на магістральний стрічковий 

конвеєр 1, який змонтовано у панельному конвеєрному ухилі 10, і далі по голо-

вному штреку 7 до стволу. Транспортування необхідних допоміжних матеріа-

лів, обладнання та людей до очисного вибою 13, що доробляється, та у монтаж-
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ну камеру 12, яка споруджується, виконується за допомогою локомотивної ди-

зельної підвісної монорейкової дороги 6, постав якої заведено і змонтовано в 

монтажній камері 12, по панельному допоміжному ухилу 11 та ярусним венти-

ляційному 8 і конвеєрному 9 штрекам (Об'єкт-2).  

Так як ширина монтажної камери визначається геометричними розмірами 

очисного обладнання і зазвичай перевищує максимально можливу ширину роз-

різної печі, яка проводиться гірничопрохідницьким комбайном, то виникає не-

обхідність двосторонньої схеми її проведення. Тобто параметри розрізної печі, 

яка проводиться від конвеєрного до вентиляційного штреку, у зворотному на-

прямку поширюються прохідницьким комбайном до проектних розмірів мон-

тажної камери 12. При цьому гірнича маса при роботі прохідницького комбайна 

у зворотному напрямі навантажується на скребковий конвеєр лави, який змон-

товано уздовж всієї довжини монтажної камери 12 при проведенні розрізної пе-

чі. Запропонована схема спорудження монтажної камери 12 доцільна також з 

точки зору управління гірничим тиском. На момент завершення поширення ге-

ометричних розмірів монтажної камери 12 до проектних показників починаєть-

ся демонтаж секцій механізованого кріплення з вже відпрацьованого очисного 

вибою 13 (Об'єкт-1) з послідовним транспортуванням їх у споруджену монтаж-

ну камеру 12 (Об'єкт-2) підвісною монорейковою дорогою 6. В цей період сек-

ції механізованого кріплення доставляють підвісною монорейковою дорогою з 

відпрацьованої лави 13 у монтажну камеру 12, обертають у підвішеному стані 

за допомогою монтажних лебідок та встановлюють згідно з проектною докуме-

нтацією. Монтаж секцій механізованого кріплення виконують одночасно у двох 

напрямах від центральної частини монтажної камери 12 у бік ярусного венти-

ляційного штреку 8 та у бік ярусного конвеєрного штреку 9.  

Якщо висота монтажної камери перевищує потужність пласта, що готуєть-

ся до виймання, то після встановлення і розпору секцій механізованого кріп-

лення викладають над ними дерев'яні «костри».  

При переміщенні секцій механізованого кріплення на сполученнях виро-

бок транспортування здійснюється без перевантажувальних операцій, так як 

постав дизельної локомотивної підвісної монорейкової дороги 6 обладнаний 

спеціальними стрілочними переводами.  

З метою скорочення часу на перемонтаж секцій механізованого кріплення 

з відпрацьованого очисного вибою 13 (Об'єкт-1) в монтажну камеру 12 

(Об'єкт-2) демонтаж секцій рекомендовано здійснювати одночасно з ярусного 

вентиляційного 6 і конвеєрного 9 штреків (Об'єкт-1) та переміщення їх в мон-

тажну камеру 12 (Об'єкт-2) по паралельних маршрутах, якщо вони передбачені 

проектом та відповідають діючим нормативним документам (Рис.3).  

Тобто безперервність транспортування та скорочення часу монтажно-

демонтажних робіт суттєво підвищує навантаження на очисні вибої. Фактично 

це дає можливість здійснювати керування безперервністю процесом підготовки 

видобутку вугілля. 
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Рис. 3. Схема одночасного монтажу секцій механізованого кріплення з ярусного 

вентиляційного і конвеєрного штреків 

 

За рахунок перемонтажу очисного обладнання з відпрацьованого очисного 

вибою 13 (Об'єкт-1) та монтажу секцій механізованого кріплення одночасно у 

двох напрямах від центральної частини монтажної камери 12 у бік ярусного ве-

нтиляційного штреку 8 та у бік ярусного конвеєрного штреку 9 (Об'єкт-2) ско-

рочуються загальні витрати часу на підготовку запасів до очисного виймання та 

підвищується продуктивність ведення гірничопідготовчих робіт при видобутку 

вугілля з похилих пластів.  

Висновки. Запропонований спосіб підвищення ефективності застосування 

підвісних монорейкових доріг для умов відпрацювання похилих вугільних пла-

стів передбачає високі темпи підготовки запасів до очисного виймання, не зва-

жаючи на наявність такого негативного явища як здимання гірських порід пі-

дошви підготовчих виробок, яке у свою чергу знижує ефективність підготовчих 

робіт при використанні надґрунтових видів транспорту. 

Таким чином, з урахуванням підвищеного ресурсу очисного обладнання 

високого технічного рівня термін безремонтної роботи механізованих комплек-

сів збільшується до 3,5 – 5,0 років. Це передбачає можливість виконувати під-

готовку нових виїмкових стовпів без видавання обладнання на поверхню для 

технічного огляду, тобто шляхом перемонтажу з відпрацьованого стовпа в під-

готовлену монтажну камеру наступного стовпа.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – разработка технологии комплексного применения дизельных подвес-

ных монорельсовых дорог в сложных условиях отработки наклонных угольных пластов, 

подготовки новых выемочных столбов и выполнения монтажно-демонтажных работ в ком-

плексно механизированных лавах. При этом перемонтаж секций механизированной крепи и 

доставку вспомогательных материалов и оборудования предполагается выполнять согласно 

предложенной транспортно-технологической схемы. 

 

Методика исследования заключается в критическом анализе литературных источников и 

осмотре и систематизации опыта использования известных транспортных схем на базе при-

менения дизельных локомотивных подвесных монорельсовых дорог для своевременной под-

готовки запасов угля к очистной выемке. Анализ подходов к выбору и теоретическому обос-

нованию новой схемы перемонтажа очистного оборудования, что в частности учитывает 

ключевые технико-экономические показатели разработанной горнотранспортной системы. 

 

Результаты. Выполнены исследования параметров транспортно-технологической схемы 

подготовки и отработки наклонных угольных пластов, которая включает добычу угля в дей-

ствующем выемочном столбе с одновременным проведением ярусных штреков нового вые-

мочного столба с применением подвесных монорельсовых дорог и сооружении монтажной 

камеры в каждом следующем столбе. Согласно предложенной схеме подготовка каждого 

следующего столба сопровождается монтажом става подвесной монорельсовой дороги с за-

водом его в сооруженную монтажную камеру, которой завершают период доработки преды-

дущего столба. За счет использования высокой адаптационной способности дизельной под-

весной монорельсовой дороги секции в собранном состоянии транспортируют в централь-

ную часть подготовленной монтажной камеры и осуществляют их одновременный монтаж в 

противоположных направлениях к соответствующим ярусным штрекам. 

 

Научная новизна. Исследования выполнены в рамках выполнения научно-

исследовательских работ по госбюджетной тематике «Научные основы формирования еди-

ной системы хранения и генерации энергии объектов топливно-энергетического комплекса 

Украины». 
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Практическое значение. Применение подвесных монорельсовых дорог вместо напочвенных 

видов транспорта распространяет область их эффективного применения в условиях интен-

сивного пучения горных пород почвы подготовительных выработок и обеспечивает высокие 

темпы подготовки запасов к очистной выемке, а транспортировка секций демонтированной 

механизированной крепи в собранном состоянии повышает ресурс очистного оборудования 

высокого технического уровня. Таким образом, рекомендованная транспортно-

технологическая схема перемонтажа секций механизированной крепи из отработанного 

столба в подготовленную монтажную камеру следующего столба обеспечивает подготовку 

новых выемочных столбов без выдачи оборудования на поверхность для технического 

осмотра и увеличивает срок безремонтной работы механизированных комплексов до 3,5 –

 5,0 лет. 

 

Ключевые слова: дизельная подвесной монорельсовая дорога, подготовка выемочных стол-

бов, отработка наклонных угольных пластов, перемонтаж секций механизированной крепи. 

 

ABSTRACT 
Objective is to develop a technique for integrated use of diesel monorails under complicated condi-

tions of inclined coal seam mining, preparation of new extraction pillars as well as assembling and 

dismantling operations within fully-mechanized longwalls. In this context, relocation of the mecha-

nized support sections, and delivery of auxiliary materials and facilities are proposed to implement 

according to the proposed transport and operation schedule. 

 

Methods are to carry out critical analysis of scientific sources as well as to review and systemize 

the practices concerning the use of available transportation techniques based upon diesel locomotive 

overhead monorails to prepare coal for its mining in due time. Approaches concerning both selec-

tion and theoretical substantiation of a new schedule to relocate mining equipment, involving the 

key performance indicators of the developed mining and hoisting system, will be analyzed as well. 

 

Findings. Parameters of the transportation and operation schedule to prepare and mine inclined coal 

seams have been studied. The schedule involves coal mining within operating extraction pillar with 

simultaneous construction of sub-panel entries of a new extraction pillar with the use of overhead 

monorails as well as assembling chambers within each following pillar. According to the proposed 

schedule, preparation of each successive pillar is followed by assembling of lines of overhead mon-

orail with its building in the constructed assembling chamber being a final stage of the previous pil-

lar development. Owing to high adaptation capability of the diesel overhead monorail when it is as-

sembled, the sections are delivered to the central part of the prepared assembling chamber where 

they are assembled simultaneously and oppositely towards corresponding sub-panel entries. 

 

Scientific novelty. The study is a part of state-financed Scientific background to form unified sys-

tem to save and generate energy of objects of fuel and energy system of Ukraine research area. 

 

Practical relevance. Use of overhead monorails instead of ground transport expands the area of 

their efficient application in terms of intense heaving of rock mass of mine working floor and pro-

vides high rates of deposit preparation for stoping. Moreover, transportation of the assembled sec-

tions of dismounted mechanized support prolongs the life of high-technology stoping equipment. 

Thus, the recommended transportation and technological scheme of mechanized-support sections 

remounting from the worked-out pillar into the prepared installation chamber of the next pillar will 

help prepare new extraction pillars without sending the equipment onto the surface for its mainte-

nance and increases the period of maintenance-free operation of mechanized complexes up to 3.5-

5.0 years. 
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Key words: diesel overhead monorail, preparation of extraction pillars, inclined coal seam mining, 

remounting of mechanized-support sections. 

 


