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РЕЗЮМЕ. Първоначалната идея за проектиране на различни системи и добивни технологии се променя в процеса на анализа на изходните условия и 
ограничения и конструирането на идейни решения. Тези необходими промени най-силно се налагат при реалното конструиране на вариантните решения 
за основните характеристични елементи на участъковата добивна технологична схема и особено при симулацията на тази схема в реални условия. В 
подкрепа на горното в доклада е представено развитието на една първоначална идея за камерна система с къси камери и последващото й трансформира-
не в система с дълги камерни изработки. При симулирането на участъковата технологична схема са определени очакваните технико-икономически ре-
зултати, въз основа на които е наложено решението за прилагане на две различни добивни технологични схеми в две части от камерната изработка.
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ABSTRACT. The first idea for the project of the different mining systems and technologies in the analytical process of the starting conditions, limitations and the com-
ing decision’s construct are changed.  It is needed mainly on the reality construct of deferent decisions for part mining technology’s fundamental parameters and es-
pecially when this technology is simulated in reality conditions. To the support above at the paper is presented the development of an idea for deeper bord-and-pillar 
method with short rooms and next it transforms into the dept bord system of mining. By the simulation of part technological scheme are fixed technical and economic -
al results. Thus the decision to the application of two different mining technological schemes into two bords methods of mining are imposed.

В минната практика често се налага да бъдат разра-
ботвани сравнително малки участъци от рудничното поле. 
В повечето случаи, това са участъци, останали извън по-
летата,  обект  на  разработване  със  съвременен добивни 
технологии, предпазни стълбове и др. Те се характеризи-
рат със сложна конфигурация и усложнени минно-геоложки 
и миннотехнически условия.

При  разработването  на  такива  участъци  е  оправдан 
стремежът да бъдат използвани производителни системи 
и  добивни  технологии  със  сравнително  добра 
ефективност,  но  с  изискването  да  бъдат  използвани съ-
ществуваща техника и оборудване, техническият и техно-
логичен опит в рудника.

В такива случаи, предпроектно, оценката и изборът на 
решение за участъкова добивна технологична схема е сло-
жен процес, при който първоначалните идейни предложе-
ния могат да претърпят силна промяна.

Нека  проследим проектния  процес  при  реализацията 
на една идея за камерна система и добивна технология за 
условията на мина „Оброчище”.

Обект на  проектиране и внедряване е камерна систе-
ма, с комбайнова добивна технология в условия, характе-
ризиращи  се  с  набор  от  ограничения,  изразяващи  се  в 
следното:

• мрежата  от  подготвителните,  нарезни  и  добивни 
изработки да бъде вписана в участъци със сложна 
конфигурация , (фиг.1).

• изкопните  работи  в  подготвителните,  нарезните и 
добивните  изработки  да  се  осъществяват  с  про-
ходческия комбайн АМ-50;

• за осигуряване на устойчивостта на подготвителни-
те  и  нарезни  минни  изработки  да  се  прилага  в 
максимална степен наличния и използван в рудни-
ка  крепеж,  като:  тип  на  профила;  конструкция  на 
рамката;  вид  на  обшивката;  вид  на  разпънките  и 
др.;

• за  осигуряване  на  крепенето  и  управлението  на 
скалния натиск в добивните изработки може да бъ-
дат  използвани  наличните  в  мината  хидравлични 
стойки  с  външна  хидравлика  и  оборудването  за 
тяхното обслужване;

• транспортно-претоварващата функция между гале-
рийния комбайн и основното транспортно средство 
да  се  осъществява  с  наличните  и  ефективно 
използвани претоварачи;

• като  основни  транспортни  средства  в  дълги 
подготвителни и нарезни изработки да се използват 
усвоените  в  рудника  гумено-транспортни  ленти 
“ГТЛ” в режим на удължаване и скъсяване;
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• вентилацията да бъде осъществявана за сметка на 
общорудничната  депресия,  чрез  вентилатори  за 
местно проветряване;

• запазване  и  използване  в  максимална  степен  на 
организационно-технологичната  структура  и  опит 
на предприятието.

В тези условия беше лансирана идеята за разработва-
не и внедряване на проект за камерна система на разра-
ботване с комбайнова добивна технология в участъка, по-
казана на фиг. 2, като бе възприет обратен ред на подго-
товка и отработване на участъка. 

За проектната реализация на идеята беше формирана 
укрупнена изчислителна схема с определяне на основните 
елементи-позиция-модули на системата и характерните за 
тях параметри (фиг.3).

При симулиране на различни алтернативни решения, 
чрез нарочно създадена електронна таблица на база “Ex-
cel”, бяха определени различни очаквани технико-икономи-
чески показатели (табл.1). Въз основа на тези показатели, 
както  и  от  графичната реализация на вариантите беше 
установено следното: 

Фиг.1. Конфигурация на участъците, обект на разработване
    - иззети пространства;                   - запаси за изземване;                   - прокарани изработки

Фиг.2

- при късите камери – до 30 m, се увеличава обемът 
на кръстовите операции;

- коефициентът на извличане е нисък;

- управлението на скалния натиск е сложно. 

За  елиминиране  на  тези  недостатъци  се  стигна  до 
идеята за дълги комбинирани камери с добивна част  и де-
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монтажна част за погасяване. Тази технологична схема, в 
рамките на бл.62А, е показана на фиг.4.

Камерните изработки се вписват в конфигурацията на 
участъка,  като  дължината  им  може  да  варира  от  30  до 
180 m.  Тези  изработки  са  разделени  на  два  участъка: 
участък тип „А” и участък тип „В”. Участъкът тип „А” се про-
карва като обикновена подготвителна изработка и е закре-
пена с арков крепеж. На обратния ход тази част се погася-
ва, чрез демонтиране на крепежа. Участъкът тип „В”  е с 
постоянна  дължина  от  30  m и  намалено  сечение. 
Обслужва се от сдвоен претоварач без удължаване на гу-
мено-транспортната  лента.  Крепенето  се  осъществява  с 
инвентарен рамков  крепеж от  хидравлични стойки  и  ме-
тални капи.  На обратния ход крепежа се  демонтира  и  с 
комбайна „заразно” се изземва част от пласта в горнището 
и  странично.  Ликвидирането  на  камерата  е  чрез  пълно 
обрушаване. Прието е група от камера и камерен целик да 
образуват камерен панел.

Наименованието  на  отделните  елементи  на  техноло-
гична  схема и  съответните  обозначения и  параметри  са 
представени на фиг.4 и табл.2.

За  определяне  на  очакваните  технико-икономически 
показатели, беше създадена конкретна изчислителна схе-
ма, базирана на електронна таблица.

При симулиране на вариантните решения  за система с 
дълги комбинирани камери, както и разположението на ка-
мерите и тяхната променлива дължина в полето (табл.2) 
беше установено силното влияние на дължината на пога-
сяваната  с  демонтажни  работи  камера  върху  основните 
технико-икономически резултати на системата.

За  установяване  на  това  влияние,  на  базата  на 
електронна таблица (табл.2) беше определено влиянието 
на lк върху:

- производителността на труда;
- извличането;
- доставката.

Фиг.3

Фиг.4.Технологична схема на добивния участък (блок 62А)
1 – блокова галерия; 2 – добивна камера участък “А”; 3 – добивна камера участък “В”; 4 – междукамерен целик; 
5 – камерен кръст;           - посока на товаропотока;           - въздухопровод;             - посока на замърсената 
въздушна струя;              - посока на чистата въздушна струя
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Таблица 1.

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ
1 Средна дебелина на залежа mср m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

2
Средна плътност на полезното 
изкопаемо γ ср t/m3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3
Ъгъл на отклонение на 
подготвителната изработка α ….0 125 130 160 135 90 125 110

4 Работен-изчислителен ъгъл , β ….0 55 50 20 45 90 55 70

5
Средна ширина на блоковата 
галерия, Вб

г m 4 4 4 4 4 4 4

6
Средна ширина на събирателната 
галерия Вс

г m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

7
Средна височина на блоковата 
галерия Нб

г m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

8
Средна височина на събирателната 
галерия Нс

г m 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
9 Дължина на камерата L'к m 30 30 30 30 30 30 30

10 Ширина на камерата Вк m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
11 Височина на камерата Нк m 3 3 3,2 3 3 3 3
12 Дебелина на панелен целик hц m 4 5 5 5 5 5 5
13 Дебелина на междукамерен целик Вц m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4

14
Наклонена ширина на събирателна 
галерия Lс

к m 4 5 10 5 4 4 4

15
Наклонена ширина на панелен 
целик lц m 5 7 15 7 5 6 5

16 Наклонена ширина на панела В'п m 39 41 55 42 39 40 39
17 Широчина на панела Вп m 32 31 19 30 39 33 37
18 Наклонена дължина на панела L'п m 100 100 100 100 100 100 100
19 Дължина на панела Lп m 82 77 34 71 100 82 94
20 Количество запаси в панела Zп t 22452 22037 13132 20799 26950 23152 25684

21
Количество загуби в 
междупанелен целик Zмп t 2720 3406 3458 3413 3378 3400 3385

22
Количество на единични камерни 
загуби Zе

кз t 30 36 118 43 0 30 16
23 Брой на камерите в панела Nк бр. 11 10 4 10 14 10 12

24
Общо количество на камерните 
загуби Zо

кз t 334 373 508 409 0 312 187

25
Количество загуби в 
междукамерни целици Zмкз t 9513 9282 4717 8656 11760 10502 11864

26
Общо количество на загубите в 
панела Zz t 3085 13061 8683 12478 15138 14214 15436

27
Общо количество извлечени 
запаси Zд t 19367 8976 4450 8322 11813 8939 10248

28
Общопанелен коефициент на 
извличане Кη t 0,86 0,41 0,34 0,40 0,44 0,39 0,40

29 Добита руда от блоковата галерия Qб
г t 1096 1151 1536 1177 1078 1131 1093

30
Добита руда от събирателна 
галерия Qс

г t 2167 2171 2209 2177 2150 2167 2156
31 Добита руда от камерите Qк t 7012 6534 2899 6004 8640 6545 7557

32
Действително добита руда в 
панела Qп t 10275 9856 6645 9357 11868 9842 10806

33
Действителен общопанелен 
коефициент на извличане η п 0,46 0,45 0,51 0,45 0,44 0,43 0,42

Значения за вариантОсновни технико-икономически 
показатели на системата

№ Мяр
ка
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Таблица 2..
Таблица с технико-икономически показатели на вариантите на камерна система

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ
1 Средна дебелина на залежа mср m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

2
Средна плътност на полезното 
изкопаемо γ ср t/m3 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

3 Ъгъл на отклонение на камерата α ….0 120 120 120 120 120 120 120
4 Работен-изчислителен ъгъл , β ….0 60 60 60 60 60 60 60

5
Средна ширина в черно на 
блоковата галерия, Вб

г m 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

6
Средна височина в черно на 
блокова галерия Нс

г m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

7
Дължина на камерен участък  
тип"А" LА

к m 30 40 50 60 70 80 90

8
Средно сечение в черно на 
камерен участък тип "А" SА

к m2 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

9
Дължина на камерен участък тип 
"В" LВ

к m 30 30 30 30 30 30 30

10
Средно иззето сечение в участък 
тип "В" ВВ

к m 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15

11
Средна ширина на междукамерния 
целик Вк

ц m 5 5 5 5 5 4 4

12
Средна ширина на камерната 
изработка Вк m 4 4 4 4 4 4 4

13 Обща ширина на камерен панел Вп
к m 9 9 9 9 9 8 8

14
Количество запаси в камерен 
панел Zп

к t 4126 4763 5399 6035 6672 6496 7062

15
Количество загуби в 
междукамерния целик Zмп t 2121 2475 2828 3182 3535 3111 3394

16
Общопанелен коефициент на 
извличане Кη 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,52 0,52

17
Добита руда чрез блоковата 
галерия Qб

г t 309 309 309 309 309 274 274

18
Добита руда чрез камерен участък  
тип"А" QА

к t 818 1091 1364 1636 1909 2182 2454

19
Добита руда чрез камерен участък 
тип "В" QВ

к t 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039

20
Общо количество руда добито в 
камерата Qк t 1857 2130 2403 2675 2948 3221 3494

21
Общо количество руда добито в 
камерен участък Qку t 2166 2439 2711 2984 3257 3495 3768

22
Коефициент на извличане в 
камерен участък η 0,52 0,51 0,50 0,49 0,49 0,54 0,53

Таблица с технико-икономически показатели на варианати на камерна система

№ Основни технико-икономически 
показатели на системата

Мяр
ка

Значения за вариант

Заключение

При проектирането, оценката и изборът на рационална 
добивна  технологична  схема  за  подземен  рудничен 
участък със:сложна конфигурация, ограничени размери и 
тежки минно-геоложки условия; изисквания за прилагане в 
максимална степен на използваните в практиката на мина-
та техника, технически и технологичен опит и постигането 
на определени технико-икономически резултати е необхо-
димо  извършването  на  многостранен  качествено-коли-

чествен анализ на вариантни решения на различни нива и 
за всички характеристични модули (елементи) на схемата.

За  избягване  на  заблуждаващи  идейни  проектни 
предложения  и  свързаните  с  тях  решения за модули те 
още в началния, условно-качествен етап на конструиране 
на вариантите е необходимо да бъдат правени точни гео-
метрични построения, симулиране на технологичната схе-
ма в рамките на участъка, както и извършване на много-
факторен анализ.
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При  осъществяване  на  тези  дейности,  в  цялостния 
етап на проектиране, се намалява броя на рационалните 
варианти,  облекчава  се  оценъчния  процес,  постига  се 
вътрешна оптимизация на вариантите и се избира за при-
лагане  съответния  рационален  вариант.  Изборът  се 
извършва от инвеститора, на базата на критерии, повечето 
от които са били задавани от него, като изисквания и огра-
ничения към проекта.
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