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РЕЗЮМЕ
Рудничните верижни транспортьори поради някои свои предимства в сравнение с други транспортни средства се наложиха като една от основните минни 
машини  в  технологичната  верига  за  подземен  добив  на  въглища.  Наред  с  предимствата,  които  осигуряват  широко  приложение  на  верижните 
транспортьори, те притежават и редица съществени недостатъци, които изискват нови съвременни решения.
В доклада е направен анализ на проблемите, които съпровождат експлоатацията на верижните транспортьори, разгледани са основните направления и 
възможни технически решения за тяхната модернизация.
Особено място е отделено на значителното влияние на системата за задвижване върху качествата на верижните транспортьори.
В заключение на доклада е обобщено актуалността на задачата за разработване и внедряване на регулируемо електрозадвижване на руднични верижни 
транспортьори за подземни въглищни рудници.
Ключови думи: руднични верижни транспортьори, управляемо електрозадвижване, надеждност, безопасност

Рудничните верижни транспортьори (РВТ) се използват 
за доставка на въглища от добивните забои на полегати и 
стръмни пластове и понастоящем се явяват една от най-
разпространените минни машини при подземен добив на 
въглища.  Предимствата  на  верижните  транспортьори  са 
свързани  с  тяхната  голяма  механична  якост  на  тегли-
телния  орган  (стоманена  верига)  и  на  улеите,  малките 
размери, сравнително прост и лесен монтаж и демонтаж, 
възможност  да  бъдат  използвани  и  за  други  операции 
(като опора на струг, като път за преместване на добивен 
комбайн  и  др.),  надеждност  на  работа  при  различен 
наклон; възможност за механизирано придвижване. Всички 
тези предимства определят такова широко приложение и 
преспектива на РВТ за доставка на въглища, а също така и 
за подземно минно строителство

Като  основно  задвижване  на  всички  съвременни 
конструкции  РВТ  се  явява  електрозадвижването,  което 
включва  следните  основни  елементи:  електродвигател; 
редуктор;  хидравлична  турбомуфа,  свързваща  електро-
двигателя с редуктора; комутационен апарат за какъвто се 
използват преди всичко рудничните магнитни пускатели.

За  електрозадвижване  на  РВТ  най-широко  раз-
пространение  са  намерили  асинхронните  електродвига-
тели с късо съединен ротор. Асинхроният електродвигател 
има  редица  предимства  в  сравнението  с  електродви-
гателите за постоянен ток. Тези предимства се изразяват 
преди всичко в отсъствието на четков апарат, относително 

проста конструкция, по-висока надеждност, по-малки (при 
еднаква мощност) габаритно-тегловни показатели и др.

Недостатъчната  управляемост  на  асинхронните 
електродвигатели с късо съединен ротор се явява основна 
причина  за  бързото  изчерпване  на  ресурса  за 
работоспособност както на самото задвижване на РВТ, а 
така също и ниската ефективност  от  неговата автомати-
зация.

Усъвършенстване  на  системата  за  задвижване  е 
невъзможно без задълбочено и всестранно изследване на 
режимите  на  работа  на  РВТ,  които  са  насочени  в  две 
главни  направления:  изследване  на  неустановените 
(пускане,  рязко  спиране)  и  на  установените  режими  на 
работа.

Регулирането  скоростта  на  движение  на  теглителния 
орган при висока производителност на транспортьора (до 
1000  т/час)  дава  възможност  значително  да  се  повиши 
неговия работен ресурс.

Работните  процеси  на  рудничните  верижни  транспор-
тьори  са  съпроводени  с  възникването  на  есктремни 
динамични  натоварвания,  които  са  причина  за  дефекти-
ране  на  отделни  възли  и  детайли  от  трансмисията  и 
теглителния орган. Във връзка с това разработването на 
ефективни  технически  средства  и  методи  за  защита  на 
РВТ срещу претоварване  ще има голям икономически  и 
социален  ефект.  Основната  причина  за  възникване  на 
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динамични претоварвания е свързана с внезапното увели-
чаване на съпротивлителните сили, действащи на тегли-
телния  орган  на  конвейера,  което  води  до  внезапно 
спиране на транспортьора.

Следва да се отчете и факта, че динамичните претовар-
вания са право пропорционални на времето за спиране и 
на големината на инерционния момент на системата.

Известно е, че при електрическо спиране на асинхронен 
двигател  с  късо  съединен  ротор  в  ротора  се  отделя 
енергия,  по стойност  равна на запасената към началния 
момент на спирането кинетична енергия. Това положение 
позволява  да  се  направи  извода,  че  използването  на 
електрическото  спиране  в  системата  за  електрозад-
вижване на верижните транспортьори при заклиняване на 
неговия теглителен орган  ще  позволи  значително  да  се 
намали  количеството  на  кинетичната  енергия,  израз-
ходвана за деформация на елементи от конструкцията и 
по  този  начин  да  се  намалят  динамичните  усилия, 
възникващи в трансмисията и теглителния орган.

Ето защо при разработването на управляема система за 
електрозадвижване на РВТ трябва да  бъде  поставено и 
изискването,  системата  да  осигурява  възможност  за 
ограничаване на динамичните усилия чрез използване на 
електрическото спиране. Едно такова решение значително 

ще  опрости  механичната  част  на  електрозадвижването 
(отпада  необходимостта  от  използването  на  предпазна 
муфа)  при незначително усложняване на електрическата 
схема  за  сметка  на  използването  на  тиристорните 
комутатори  за  управление  на  асинхронни  електродви-
гатели с късо съединен ротор.

ИЗВОДИ

1. Разработването  и  внедряването  на  регулируемо 
електрозадвижване  за  повишаване  на  техническите  и 
експлоатационни  параметри  на  рудничните  верижни 
транспортьори се явява актуална задача със значителен 
икономически и социален ефект.

2. Разработването на регулируема система за електро-
задвижване  на  асинхронни  електродвигатели  с  късо 
съединен ротор с използване на тиристорните комутатори 
по първоначални оценки се явява най-оптимално решение, 
което изисква допълнително изследване и доказателства 
на предимства в сравнение с други възможни решения.

3. Системата за регулируемо електрозадвижване на РВТ 
трябва  да  удовлетворява  изискването  за  реализиране 
режим  за  електрическо  спиране  на  задвижващия 
асинхронен електродвигател с късо съединен ротор.

Препоръчана за публикуване от катедра
“Електрификация на минното производство” на МЕМФ
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ABSTRACT
Because of some advantages of mine chain conveyors in comparison with other  transportation equipment they imposed themselves as ones of the basic mine 
machines taking part in the technological sequence of underground coal mining. Besides those advantages which ensure a wide range of applications for the chain 
conveyors, they are also characterized by a number of essential drawbacks requiring new, up-to-date solutions.
An analysis of problems accompanying the utilization of chain conveyors is carried out in the present report, and the main trends and possible technical solutions for  
their modernization are discussed.
A special place is dedicated to the considerable impact exerted by the driving system on the qualities of chain conveyors.
The report conclusions generalize the importance of the task of developing and implementing a controllable electric drive of mine chain conveyors in underground 
coal mines.
Key words: mine chain conveyors, controllable electric drive, reliability, safety.

The mine chain conveyors 
(MCC) are used for coal 
transportation from mining 
faces in flat or steep seams 
and nowadays they are 
ones of the most widely 
applied machines in 
underground coal mining. 
The advantages of mine 
chain conveyors are 
connected with the high 
mechanical strength of 
their traction member 
(steel chain) and sections, 
small size, relatively simple 
and easy assembling and 
disassembling, possibility 
of applying them in other 
operations (as a carrier of a 
cutter plough, as a track 
for relocating a coal getter, 
etc.), operational reliability 
at various slopes, 
possibility of  mechanized 
movement.  All these 
advantages determine the 
wide range of applications 
and future perspectives for 
MCC in coal 
transportation as well as in 

underground mine 
construction.

The basic driving mechanism of all types of modern MCC 
designs is the electric  drive  consisting of  the following main 
components: an electric motor;  a reducer;  a hydraulic turbo-
coupler  connecting  the  electric  motor  to  the reducer,  and a 
switching device for which mine magnetic starters are mostly 
used.

Squirrel-cage induction motors are most frequently used in 
the  electric  driving  of  MCC.  The induction  motor  features a 
number  of  advantages  in  comparison  to  the  d.c.  electric 
motors. These advantages are mainly expressed by the lack of 
a brush assembly,  relatively  simple  design,  higher  reliability, 
lower-value (for the same power) size and weight data, etc.

The  insufficient  controllability  of  squirrel-cage  induction 
motors is the main reason not only for quickly exhausting the 
performance resource of the MCC drive itself, but also for the 
low efficiency of its automation scheme.

Improving  the  driving  system will  not  be  possible  without 
thorough  and  all-embracing  studies  of  the  performance 
regimes  of  MCC.  These  studies  are  oriented  towards  two 
principal  directions:  investigating the transient  (starting,  hard 
braking) and steady-state operating modes.

Controlling the travelling speed of traction member at a high 
rate of conveyor productivity (up to 1000 t/hour) allows to attain 
a considerable increase in its performance resource.

The  operational  processes  of  mine  chain  conveyors  are 
accompanied by the occurrence of extreme mechanical loads 
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causing failures of  individual  assemblies and components in 
the  transmission  and  traction  member.  In  this  connection 
developing  efficient  technical  means  and  methods  for  MCC 
protection  against  overloading  will  result  in  a  large-scale 
economical  and  social  effect.  The  main  reason  for  the 
occurrence of  dynamic  overloadings is  related to the abrupt 
increase in resisting forces acting upon the conveyor’s traction 
member, which leads to its instantaneous shut-down.

It  should  be  also  taken  into  account  that  dynamic 
overloadings  are  directly  proportional  to  the  braking  interval 
and the value of the system’s inertia moment.

It  is  well  known  that  the  electric  braking  of  squirrel-cage 
induction motor leads to transferring energy into the armature, 
and the value  of  that  energy  is  equal  to  the kinetic  energy 
stored at the initial instant of braking. This fact permits to make 
the conclusion that using electric braking in the driving system 
of a chain conveyor in the case of blocking up of its traction 
member will  allow a considerable reduction of the quantity of 
kinetic  energy  consumed  in  the  deformation  of  design 
components, and in such a way the dynamic forces emerging 
in the transmission and traction member will  be reduced as 
well.

That is why, in developing a controllable system for MCC’s 
electric drive, it should be required that the system shall ensure 
a possibility  of  constraining the dynamic  forces by using an 
electric  braking  process.  Such  a  solution  will  considerably 
simplify the mechanical part of the electric drive (there will be 
no  need  of  including  a  protective  coupler  any  more)  by 
introducing  a  slightly  more  complex  electric  circuit  at  the 
expense of using thyristor switching devices for the control of 
squirrel-cage induction motors.

CONCLUSIONS

1. Developing and implementing a controllable electric drive 
to  improve  the  technical  and  operational  parameters  of 
mine chain conveyors is an important task of considerable 
economical and social effect.

2. According  to  the  initial  estimations,  developing  a 
controllable system for the electric drive of squirrel-cage 
induction  motor  using  thyristor  switching  devices  is  the 
most optimal solution that requires additional investigation 
and  advantage  evidences  in  comparison  with  other 
possible solutions.

3. The system of controllable electric drive for MCC should 
meet  the  requirement  for  realizing  a  regime  of  electric 
braking for the driving squirrel-cage induction motor.
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