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РЕЗЮМЕ
През последните 10-15 годни в практиката на въгледобива на САЩ, Австралия и ЮАР ефективно се прилагат, т.нар. “системи на разработване от
площадки с високи бордове” “Hhighwaal Mining Systems” (HMS). По принцип те са системи за подземен добив с изработки с пряк изход на повърхността.
Под горното наименование, обаче те са почти непознати на широк кръг минни специалисти и не са разглеждани в нашата минна литература. Проведеното
широко проучване на тези системи, техническия и технологичен анализ и оценка позволи в този доклад да бъде представена същността на този тип
системи на разработване и добивни технологии, техните технически и технологични възможности и условията за ефективно прилагане.

ВЪВЕДЕНИЕ

се прилагат системи и технологии за ограничен подземен
добив. Подземният добив се осъществява в изработки с
директен изход на повърхността, като основното
оборудване е базирано на работните площадки на
повърхността. Тази система и технология на добив е
известна в минната наука и практика на САЩ, Австралия и
ЮАР със събирателното наименование Highwall Mining. В
съвременното разбиране и основа на системата е
заложена комплексно-механизираната технология, която
се реализира чрез компановани в система (комплекс) от
добивни машини и съоръжения.

Системите на разработване с добивни изработки, с пряк
изход на повърхността са прилагани в примитивните етапи
на развитие на минното дело. По-късно с
усъвършенстване на техническите и технологични
възможности в минното дело се извършва разширяване на
областта от условия за прилагане на открития добив,
минните работи навлизат в дълбочина и тези системи са
забравени.
Преоткриването на тези системи се извърши през
последните 10-15 години. Това стана на базата на силното
разширяване на областта от условия за прилагане и
извършване на открити минни работи по площ и в
дълбочина, на съвременните средства за механизация и
автоматизация, включително средствата за позициониране, насочване, управление и контрол. Една от
сериозните предпоставки за преоткриването на тази
системи е породена от практиката на открития добив на
въглища в САЩ и Австралия.

Взаимното проникване и зависимост на системните
решения (параметрите на системата на разработване),
параметрите и възможностите на комплексното добивно
оборудване, технологията и организацията на работа в
съвременната практика е толкова силно, че е придобило
гражданственост общото наименование на система и
технология - Highwall Mining System (HMS).
СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА НА РАЗРАБОТВАНЕ

При достигане на ефективните икономически граници на
открития рудник и наличие извън тях на въглища или
други, меки подземни природни богатства, минните работи
се преразглеждат. В резултат на това, добивът по открит
начин може да бъде преустановен, да бъде разширен до
нови ефективни граници или да се премине към подземен
добив.

Най-общо HMS са базирани на работна площадка с
изход на залежа-пласт, над долния ръб на площадката и
устойчивия борд, с голяма височина (highwall) на нея. Тази
площадка може да бъде стъпало, траншея или
полутраншея с определени широчина и дължина.
Същността на системата се изразява в прокарване на
мрежа от добивни изработки с пряк изход на площадка, на
повърхността. Изработките са глухи, с различна форма и
размери на напречното сечение. Ориентирани са различно
спрямо елементите на залягане на пласта. Прокарват се в
определен ред и последователност, без използване на
крепежи, както при прокарване, така и при напускане.

В минната практика на САЩ, Австралия и ЮАР, при
т.нар. “contour mining system” (CSM), (система на открито
разработване до определени крайни контури на рудника),
при достигането на крайния контур на открития рудник
минните работи се преустановяват. При определени
условия от съществуващите работни стъпала на рудника
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Осигуряването на технологичната устойчивост на
добивната изработка и управлението на горнището, в
иззетото пространство е с лентови целици между
изработките. Основните параметри на системата са: вид и
направление на добивната изработка; вид и размери на
напречното сечение; дължина на изработката; ширина на
лентовия целик и размери на работната площадка по
дължина и ширина. Без да се отчита възможността за
вариантност на системата, по отношение на нейните
параметри, качествените варианти на тази система на
разработване са основани главно на вида и направлението
на глухата добивна изработка. Например – добивни щолни
по линия на разпространение на различни нива; добивни
щолни на едно ниво; добивни наклонени шахти по
западане, задигане или диагонално. При тези варианти
част от параметрите на системата се обуславят от
конкретните природни условия (дебелина, наклон), друга
от възможностите на минната техника и трета от
състоянието на откритите минни работи в крайния период.

Age, 2002) с история, анализ, оценка и резултати от
конкретно, практическо изпълнение на HMS.
За оценка на възможността за практическо прилагане на
HMS в условията на въглищни рудници в Р. България
беше направено проучване (Дерменджиев, Кр., А. Славов,
2003). То обхвана вариантите: Superior Highwall Miner
(SHM); Nex Gen HMS (NHMS); Addcar HMS (AHMS); Racho
HMS (RHMS) и Racho вариантите Racho Narrow Bench
Mining System (RNBMS); Racho Skip Car System (RSCS) и
Racho Conveyor System (RCS).
Резултатите от проучването показват, че HMS отдавна
са известни в практиката на САЩ и се отличават с
многообразие от варианти и изпълнения. Вариантите на
HMS се различават в зависимост от компановката и
размерите на силово-управляващата платформа, вида и
принципа на работа на работната глава; подаващотранспортната система, допълнителното оборудване на
енергийно и управленско осигуряване, претоварващите и
транспортните съоръжения. Тези различия водят до
различия във вида, конфигурацията и параметрите на
добивните изработки, хода и последователността на
разработване, извличането и загубите.

ДОБИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
Добивната технология при тази система на разработване
е комплексно-механизирана. Комплексното оборудване
осигурява прокарването на добивната изработка без
постоянно присъствие на хора в забоя.

Анализът на техническите и технологични възможности
на посочените по-горе варианти на HMS и
миннотехническите условия на някои от откритите
въглищни рудници в страната показа, че реална
приложимост може да има системата Superior Higwall
Miner. Изборът на тази система като основа за оценка на
възможностите й и условията за ефективно прилагане в
известна степен беше провокирано и от по-подробната
информация за нея (Fiscor St., 2002).

Миннодобивното оборудване най-общо се състои от
самопредвижваща се силово-управляваща платформа;
добивна глава; подаващо-транспортна система и редица
обслужващи съоръжения, които общо формират добивен
комплекс.
Технологичната схема на работа на комплекса, при тази
система на разработване, се изразява в следното:
основната платформа се позиционира на работната
площадка и се насочва срещу направлението на бъдещата
добивна изработка; започва подаването на добивната
глава, която се врязва и формира началното сечение на
изработката; по-нататъшното прокарване на изработката
от добивната глава става чрез избутване или придърпване
на циклично удължавана транспортна или транспортноподаваща система; при достигане крайната дължина на
изработката, работата на добивната глава се
преустановява и започва издърпването й чрез
съкращаване на избутващо-транспортната система; след
изваждането на добивната глава силово-управляващата
платформа на собствен ход се премества на нова позиция.

Комплексното добивно оборудване на системата SHM,
фиг.1 се състои от самопредвижваща се платформа на
гъсеничен ход. Четирите гъсеници имат собствено
задвижване и автономно управление. На платформата са
разположени: силово управляващата система; кабелоподаващата
система;
хидравлична
избутващопридърпваща система; командната кабина; транспортната
система за претоварване и прехвърляне на добитата
минна маса.

На основата на конкретните миннотехнически условия и
възможностите на добивния комплекс се формират
параметрите на системата, технологията на работа и при
конкретна организационна схема се постигат крайните
технико-икономически резултати на добива.

Фигура 1. Общ вид на добивен комплекс SHM-20
1. Добивна глава; 2. Кабелна макара; 3. Двигателен блок
на комплекса; 4. Командна кабина; 5. Гуменотранспортна лента за странично разтоварване; 6.
Гъсечени вериги за придвижване на комплекса; 7.
Подаващо-прибиращ възел.

ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ “HMS”
Проучването на сайтове и публикации, свързани с HMS
показва, че информацията има най-вече рекламен
характер. Рядко се срещат публикации (Fiscor, St., Coal

Основен елемент на комплекса. е добивната глава,
фиг.2. Тя е модифициран комбайн да забои в тесни-
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Опростена схема на системата на разработване, с
разположението на добивното оборудване в план и разрез
е представена на фиг.3.
За оценка на възможностите на системата и добивната
технология “SHM” и условията на ефективно прилагане
беше извършено детайлно проучване и изследване.

камерни забои, т.нар. “комбайн за непрекъснато
изземване”, “continious miner” без собствен ход. Има
отделно захранване и собствени хидравлични двигатели.
Връзката на добивната глава с платформата при работния
и маневрения ход, както и транспорта на добивана минна
маса се осъществява чрез скачващо-разкачващи се двушнекови панели с дължина 6 m. Шнековата транспортна
система се задвижва от два двигателя с мощност от по
300kW, разположени на платформата. Тази система може
да транспортира въглища на дължина до 300 m.

При промяна на стойностите на широк кръг показатели,
характеризиращи минно-геоложките и миннотехническите
условия на работа бяха определени основните параметри
на системата на разработване, параметрите на основните
процеси и крайните технико-икономически показатели на
системата и добивната технология.
Обект на промяна бяха следните основни показатели:
якостта на едноосов натиск на масива и въглищния пласт;
съпротивлението на рязане на пласта; дълбочината на
залягане на пласта зад контура на високия борд;
дебелината на пласта.
За целите на анализа и синтеза на ефективни решения за
система на разработване и добивна технология бяха
определяни: отношението на ширината на изработката
(камерата) и лентовия целик при различни якости на
едноосов натиск и дълбочина на разработване; работната
скорост на подаване на добивния орган в зависимост от
съпротивлението на рязане; продължителността на
добивния цикъл. Тези показатели позволиха да бъдат
синтезирани множество варианти и определени техникоикономически показатели. Като базови показатели за
оценка и избор на решения са използвани: степента на
извличане на запасите и производителността на
комплекса.

Фигура 2. Добивна глава: 1 – работен орган (фреза); 2къс ВТ; 3 – шнеков панел, 4 – натоварващо устройство;
5 – добивна камера
Системата е предназначена за изземване на
хоризонтални и полегати пластове с наклон до 120 и
дебелина от 0,91 до 3,6 m.

Фигура 3. Схема на системата и технологията на добивни работи с SHM.
1 – добивен комплекс; 2 – добивна глава; 3 – добивна изработка (камера); 4 – лентов, междукамерен целик
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В крайния етап на изследване бяха определени
ориентировъчни стойности на някои икономически
критериални показатели за окончателно вземане на
решение. За определяне на тези стойности бяха
използвани различни организационни схеми на работа,
сменното и денонощно натоварване на комплекса, цените
на въглища и оборудване, влиянието на финансовите и
икономически условия на дейността.

частност “SHM” е високо ефективна система и технология
за подземно разработване на въглища. Тя позволява
плавно преминаване от открит към подземен добив и попълно извличане на природния ресурс чрез разширяване
границите на извлекаемите запаси по площ и дълбочина.
Поради начина на управление на състоянието на
добивните изработки и иззетото пространство, тези
технологии са силно ограничени от якостните и
деформационни свойства на минния масив. По тази
причина ефективното прилагане на тези системи и
технологии за условията на някои открити рудници в
Р.България ще е невъзможно.

Анализът на резултатите от изследването показва, че за
ефективно прилагане на HMS и специално системата SHM
е необходима сравнително висока якост и устойчивост на
минния масив. При разработване на запаси в дълбочина
до 200 m и осигуряване устойчивост на изработките и
иззетото
пространство при отношение ширина на
камерата – целик – 1:1, якостта на въглищния пласт на
едноосов натиск трябва да е не по-малка от 20 МРа.
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Икономическата ефективност на системата може да
бъде реализирана при постигане на: коефициент на
извличане не по-малък от 50%; средносменно натоварване
на комплекса над 1000 t/d а количеството на добитите
въглища, в обекта с добив чрез SHM, да не бъде по-малко
от 1,5 млн.t.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системите на разработване от площадки с висок борд
(HMS) спадат към системите с добивни изработки с пряк
изход на повърхността. В минната практика те се прилагат
под формата на различни варианти, носещи името на
добивната технология, която се реализира с различни
машини, обединени в система (комплекс). HSM и в
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“Подземно разработване на полезни изкопаеми”, МТФ
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ABSTRACT
The so-called “Highwall Mining Systems” have been effectively applied for the last 10-15 years in coal mining practice in USA, Australia and the RSA. In general,
those are systems of underground coal mining with mine entries directly communicating to the surface. However, they are almost unfamiliar under the above-mentioned name to a wide range of mining professionals and they have not been described in Bulgarian mining references yet. A comprehenive study of those methods of
mining, technical and technological analysis allowed the presentation of the mining method and technology, technical and technological feasibility and requirements
for effective application.

INTODUCTION
Methods of mining with mine entries, directly communicating to the surface were applied in the early stages of development of mining. Later, with the improve of technologies in mining, an extension of the field of application of opencast mining
took place, mining operations went into the depth and those
methods were forgotten.
Those methods were rediscovered 10–15 years ago. That
was based on the extension of the application of opencast mining operations in wide areas and in depth, of modern devices
for mechanization and automation, including means for positioning and control. One of the important preconditions for rediscovery of that method of mining was the coal mining practice in USA and Australia.
Mining operations are re-considered, when effective economic boundaries of the opencast mine are achieved and coal
or other soft minerals are still available out of them. As a result
opencast mining may be ceased, extended to new effective
boundaries or transferred to underground mining.
The so-called “contour mining system” is applied in the
mining practice of USA, Australia and the RSA. That means
opencast development to certain final contours of the mine),
and when the final contour is achieved, mining operations are
ceased. Sometimes, systems and technologies for limited underground mining are applied. The underground mining is performed through mine entries directly communicating to the surface, and the main equipment is based on benches on the surface. That mining method is familiar in the mining science and
practice of the USA, Australia and the RSA with the collective
name of Highwall Mining. The system is based on an integrated mechanized technology, which is realized by a completed set of mining machines and devices.
Mutual interrelation and dependency of the system decisions (parameters of the mining method), parameters and
feasibility of the integrated mining equipment, technology and
organization of work in the recent practice is so strong that the
common title of system and technology – Highwall Mining System (HMS) is quite popular.
MOST IMPORTANT FEATURES OF THE METHOD OF MINING

In general, the HMS is based on a working area (bench),
where the coal seam opens, above the lower edge of the site
(bench) and the stable bord, and the height is great (highwall).
That site may be bench or ditch with a certain width and length.
The most important feature of the system consists in driving of a grid of mine entries with a direct connection to the
bench, to the surface. The mine entries are blind, with different
shape and dimensions of the cross-section. They are different
orientation to the spread and dip of the seam. They are driven
in a certain specific order and consecution, without any support
during the driving and during the leaving. Technological stability of mine entry and roof control in the mined-out room are
guaranteed by narrow bench ribs between entries. Main parameters of the mining method are: type and direction of mine
entry; type and dimensions of cross-section, length of the
entry; width of the narrow rib and dimensions of the operating
area in length and width. Without reading the opportunities for
creating different variants of the system, with respect its parameters, the qualitative variants of that method of mining are
based on the type and direction of the blind entry. For example
– adits along the line of spreading at different levels, adits at
one and the same level, mining inclined shafts along the dip,
along the rise or in a diagonal. In those variants, some of the
parameters of the method of mining are determined by the
specific natural conditions (thickness, inclination), others on the
opportunities of mining equipment and a third one on the condition of opencast mining works during the final period.

MINING TECHNOLOGY
The mining technology of that method of mining consists of
a mechanized mining complex. The complex equipment
provides the drive of entries without the constant presence of
people at the stope.
In general, the mining equipment consists of self-advancing controlled platform, cutter head, push-beam transfer system and a number of service devices, which generally form the
mining complex.
The technological scheme of operation of the complex is
as follows: the main platform is positioned on the operating site
and is directed against the spot of the entrance of future mine
entry; advance of the cutter head starts, which inserts into the
massif and forms the initial cross-section of the entry; further
driving of the entry is performed by pushing or dragging of the
cyclically elongated pusher by the push-beam mechanism.
When final length of the entry is achieved, the operation of the
cutter head is ceased and it is pushed backword by shortening
of the push-beam transfer mechanism. After getting out of the
cutter head, the controlled platform, on its own drive, moves to
a new position.
Parameters of the mining system, technology of work are
based on specific mining conditions and final technical-economical results of mining are achieved for a specific scheme of
organization.
A INVESTGATION ON HMS SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
An investigation on web sites and publications related to
HMS reveals that almost all of the information aims an advertisement. There are very few publications (Fiscor, St., Coal
Age, 2002) showing the history, analysis, assessment and results of a specific practical application.

perior Highwall Miner may be applied. The selection of that
system as a basis for assessing its feasibility and requirements
for effective use are to a certain extent due to the more detailed information, which is available about it (Fiscor St., 2002).
The complex mining equipment of the SHM system, fig. 1
consists of a self-moving crawler platform. The four crawlers
have their own driving systems and autonomous control. The
control centre, the cable idler, the hydraulic pushing-beam
mechanism, the transporting system for reloading and discharge of the mining mass are mounted on the platform..

Figure 1. General view of a mining complex SHM-20
1. Cutter head; 2. Cable idler; 3. Power head; 4. Machine control centre; 5. Rear-discharge units; 6. Crawlers; 7. Push-beam
transfer mechanism
The most important element of the complex is the cutter
head, fig. 2. It represents a modified miner for narrow room
stopes, the so-called “continuous miner” with a self-drive. It has
a separate drive and individual hydraulic drive systems. The
connection of the cutter head to the platform in the working
move and maneuvering and transportation of mine mining
mass is performed through engaging and disengaging twoauger panels of 6 m length. Two motors of 300kW each, positioned on the platform, drive the auger transportation system.
That system may transport coal to a distance of 300 m.

An investigation aiming a study of the opportunities for
practical application of HMS in Bulgarian coal mines was carried out. (Dermendjiev, K., A, Slavov, 2003). It comprised the
variants: Superior Highwall Miner (SHM); Nex Gen HMS
(NHMS); Addcar HMS (AHMS); Racho HMS (RHMS) and
Racho variants Racho Narrow Bench Mining System
(RNBMS); Racho Skip Car System (RSCS) and Racho
Conveyor System (RCS).
Results of the investigation showed that HMS have been
known in the USA for long and that many variants and performances are familiar. Variants of HMS differ, depending on the
completed set and dimensions of the controlled platform, type
and the principle of operation of the cutter head, the pushbeam transfer system, the auxiliary equipment of the powered
support and control, loading and discharge mechanisms.
Those differences bring to differences in the type, configuration
and parameters of the entries, the order and consecution of
mining, extraction and losses.
The analysis of technical and technological opportunities of
the above HMS variants and mining conditions in some of the
opencast coal mines in Bulgaria showed that the system Su-

Figure 2. Cutter head: 1 – working instrument (cutter bit); 2 –
short transporter; 3 –auger panel, 4 – loading device; 5 – mining room
The system is designed for mining of horizontal and slightly
sloping seams of a slope not more than 120 and thickness from
0,91 to 3,6 m.

The simplified scheme of the method of mining, positioning
of the mine equipment in the layout and in the cross—section
is shown in fig. 3.

A detailed study and investigation is performed with the
aim of assessing feasibility of the system and SHM mining
technology andconditions for effective use.
The main parameters of the method of mining, parameters
of main processes and final technical and economical characteristics of method o mining and mining technology are determined on the basis of variation of the values of a wide range of

parameters, characterizing the geological, mining and technical
conditions of operation.
The following parameters: strength of uni-axial pressure of
the massif and the coal seam, shearing strength of the seam,
depth of occurrence of the seam beyond the contour of the
high bord, seam thickness are a subject of variation.
.

Figure 3. Scheme of system and technology Rectangular-shaped entries (rooms); 4 – narrow bench (rib)
The following are determined with the aim of analysis and
synthesis of effective decisions for the method of mining and
mining technology: ratio of width of the mining entry (room) and
the narrow rib for different strengths of uni-axial pressure and
depth of mining; working speed of advancing of the cutter head
depending on the shearing strength, duration of working cycle.
Those values allow the synthesis of a multitude of variants and
feasibility characteristics. The rate of extraction of reserves and
productivity of the complex are applied for basic parameters for
evaluating and selection of decisions.

of entries is guaranteed and gob area has the ratio of entry
(room) width – rib – 1:1, the strength of uni-axial pressure of
the coal seam should not be less than 20 МРа.
The economic efficiency of the system may be achieved,
when the coefficient of extraction is not less than 50%; the average shift loading of the complex is more than 1000 t/d, and
quantity of mined coal is not less than 1,5 million tones, when
mining by a SHM is applied.
CONCLUSION

Approximate values of some of the economical parameters
are determined in the final stage of the investigation. Those
parameters are used for final decision-making. Various organizational schemes of operation are used to determine those
values, shift and day-time loading of the mining complex, price
of coal and equipment, effect of financial and conditions of
work.
Results of the investigation showed that effective application of HMS and the SHM system, in particular, require a comparatively high strength and stability of the rock mass. When
reserves of depth not more than 200 m are mined and stability

The Highwall Mining Systems belongs to the methods of
mining with entries directly communicating to the surface. In
the mining practice they are applied as different variants, under
the title of mining technology, performed with different machines, combined in a system (complex). HSM and “SHM”, in
particular, is a very effective system and technology for underground coal mining. It allows a gradual transition of opencast
toward underground mining and more complete extraction of
the natural resource through extension of boundaries of extractable reserves in the area and in depth. The application of
those technologies is limited by the strength and strain proper-

ties of the rock mass and due to the strata control of mine
entries and gob area. For that reason effective application of
those systems and technologies in some of the opencast
mines in Bulgaria will not be possible.
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