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ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДПРАЦЮВАННЯ  

ТОНКИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ 
 
У статті проаналізовано стан технологій виймання малопотужних пластів ву-
гілля. Розглянуті як традиційні так і нетрадиційні технології виймання тонких 
та вельми тонких пластів. Описані переваги та недоліки кожної технології. На 
основі аналізу техніко-економічних показників роботи очисного вибою у конк-
ретних гірничо-геологічних умовах визначена доцільність застосування стру-
гового та комбайнового виймання вугілля. 

В статье проанализировано состояние технологий выемки тонких угольных 
пластов. Рассмотрены как традиционные, так и нетрадиционные технологии 
выемки тонких и весьма тонких угольных пластов. Описаны преимущества и 
недостатки каждой технологии. На основании анализа технико-
экономических показателей работы очистного забоя определена целесооб-
разность применения струговой и комбайновой выемки угля. 

In article the condition of technologies of thin coal seams mining is analyzed. 
Nonconventional and traditional technologies of mining the thin and very thin coal 
seams are examined. Advantages and lack of each technology are described.  
The usage of cutter-loading mining and plowing system on the base of analysis of 
technical and economic parameters of longwall operation in mining in different 
geological conditions is resulted. 
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