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Obudowa wyrobisk górniczych
Ćwiczenie 1.
Dobierz obudowę ŁP do projektowanego wyrobiska korytarzowego węglowo-kamiennego
drążonego na głębokości 600 m, gdzie spodziewa się znacznych ciśnień górotworu. Z uwagi na
przewidziane wyposażenie minimalna wysokość wyrobiska w świetle obudowy powinna wynosić 3,6
m, a szerokość 4,5 m. Minimalna ilość powietrza przepływająca przez to wyrobisko wynosić będzie
85 m3/s przy prędkości nie większej niż 6 m/s. Wykorzystaj tabelę nr 1 zamieszczoną w załączniku.
Rozwiązanie:
Założenia do zadania
 Głębokość 600 m oraz spodziewane znaczne ciśnienia górotworu
 Obudowa typu ŁP
 Minimalne wymiary wyrobiska: wysokość 3,6 m szerokość 4,5 m
 Minimalna ilość przepływającego powietrza 85 m3/s przy maksymalnej prędkości 6 m/s
1. Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego wyrobiska ze względu na ilość
przepływającego powietrza.
Ilość powietrza przepływająca przez wyrobisko oblicza się ze wzoru

Q = S • v m3/min

gdzie

S— powierzchnia przekroju poprzecznego wyrobiska, m2,
v— średnia prędkość powietrza, m/min.
Stąd S— powierzchni przekroju poprzecznego wyrobiska wynosi

Korzystając z tabeli nr 1 odczytujemy iż powierzchnię przekroju większą od 14,2 m2 posiada
obudowa ŁP 9
2. Wielkość obudowy ze względu na wymiary wyrobiska.
Korzystając z tabeli nr 1 odczytujemy, że aby zapewnić minimalne wymiary projektowanego
wyrobiska musimy zastosować obudowę ŁP 10
3. Wybór obudowy
Wybieramy obudowę większą to jest ŁP 10. Z uwagi na głębokość i znaczne ciśnienie
górotworu wybieramy wielkość kształtownika 32. Wobec tego wybrana obudowa ŁP to:
ŁP10/V32/A.
Proponuje się także zagęścić obudowę do odległości między odrzwiami wynoszącej 0,6 m.
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Ćwiczenie 2.
Dobierz obudowę ŁP do projektowanego wyrobiska korytarzowego węglowo-kamiennego
drążonego na głębokości 400 m. Z uwagi na przewidziane wyposażenie minimalna wysokość
wyrobiska w świetle obudowy powinna wynosić 3,0 m, a szerokość 4,0 m. Minimalna ilość
powietrza przepływająca przez to wyrobisko wynosić będzie 75 m3/s przy prędkości nie większej niż
6 m/s. Wykorzystaj tabelę nr 1 i 2 zamieszczoną w załączniku.
Powyższe ćwiczenie wykonaj samodzielnie.
Ćwiczenie 3.
Jaka będzie szerokość i wysokość wyrobiska w wyłomie dla obudowy ŁP10/V32/A. Do
opinki stropu i ociosu zastosowana będzie siatka zgrzewana. Wykorzystaj tabelę nr 1, 2 i 3
zamieszczoną w załączniku.
Rozwiązanie:
Założenia do zadania:
Szerokość wyrobiska w świetle obudowy ŁP10/V32/A - 5,5 m
Wysokość wyrobiska w świetle obudowy ŁP10/V32/A - 3,8 m
Szerokość profilu V32 H = 137 mm
Niezbędny luz między łukiem ŁP, a skałami ociosu i stropu - minimum 60 mm
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Załączniki

Tabela 1. Obudowa łukowa podatna ŁP – trzyczęściowa z kształtowników typu V
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Dobór maszyn i urządzeń do drążenia wyrobiska korytarzowego.
Dobierz maszyny i urządzenia niezbędne do drążenia projektowanego wyrobiska
korytarzowego o długości 600 m. Wyrobisko to przecznica w obudowie ŁP prowadzona od szybu o
nachyleniu 4‰. Wymiary wyrobiska w wyłomie: wysokość 3,7 m, szerokość 5,5m. Skały przez
które będzie prowadzone będzie wyrobisko to piaskowiec z cienkimi ławami łupku piaszczystego.
Brak zagrożeń naturalnych.

-

Założenia:
Projektowana długość - 600 m
Nachylenie wyrobiska w kierunku szybu - 4‰
Obudowa ŁP
Wysokość - 3,7 m
Szerokość - 5,5m
Skały - piaskowiec z cienkimi ławami łupku piaszczystego
Brak zagrożeń naturalnych

Urabianie
Przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych. W celu wiercenia otworów strzałowych
wykorzystane będą trzy wiertarki udarowe na podporach pneumatycznych. W przypadku napotkania
skał miękkich proponuje się jako rezerwową wiertarkę obrotową.
Ładowanie
Ładowarka bocznie sypiąca.
Odstawa
Jako przenośnik zgrzebłowy przodkowy zastosujemy przenośnik typu GROT, który będzie
podawał urobek na ciąg przenośników taśmowych.
Transport
Kolejka szynowa podwieszana z ciągnikiem spalinowym.
Wentylacja
Wentylator z ciągiem lutni.
Analizując powyższe zadanie stwierdzamy, że postęp nie będzie zadawalający. Jakie należy
zastosować maszyny i urządzenia, aby go zwiększyć?
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