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ЕЛАСТИЧНИМИ ОБОЛОНКАМИ 

 
Розглянуті питання закріплення підготовчих виробок арочним рамним кріплен-
ням з забутуванням порожнин за контуром металевого кріплення еластичними 
оболонками з заповнювачем із піддатливого матеріалу при відробці пологих 
вугільних пластів. Описана сутність цього способу, визначені параметри елас-
тичної оболонки та їх розміщення в закріпному просторі з метою одержання 
економічного ефекту при збереженні підготовчих виробок для повторного ви-
користання. 

Рассмотрены вопросы крепления подготовительных выработок арочной рам-
ной крепью с забутовкой пустых полостей по контуру эластичными оболоч-
ками с заполнителем из податливого материала при отработке пологих 
угольных пластов. Описана сущность этого способа, определены параметры 
эластичной оболочки и их размещение в закрепном пространстве с целью 
получения экономического эффекта при сохранении подготовительных вы-
работок для повторного использования. 

The problems of developing working supporting by arched frame with filling empty 
places around working contour by elastic material during flat-lying seam extracting 
are considered. The essence of this method is described, the parameters of elastic 
membrane and its position into the behind-the-support space in order to obtain eco-

nomic benefits while maintaining the development workings for reuse are examined. 
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