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- Рух поїзда з грунтом від вибою до ствола
- Рух порожнього поїзда від ствола до вибою
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Напрямок проходки

Проходка тунелю колектора
щитом ПЩ-3,23
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Прохідницький щит ПЩ-3,23Інвентарна огорожа
будмайданчика 7

Стартовий ствол

Експлікація:
1. Побутове приміщення;
2. Прорабська;
3. Вентиляційна установка;

4. Пункт електроживлення;
5. Склад інструментів та інвентаря;
6. Склад газу (пропан);
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1. Прохідницький щит ПЩ-3,23;
2. Тюбінгоукладач;
3. Ел.тельфер;
4. Стрічковий конвеєр;
5. Тюбінговозка (2шт.);
6. Вагонетка V=0,75куб.м (4шт.);
7. Електровоз АК-2У;
8. Вентиляційний рукав D600мм
    (свіже повітря);
9. Вентиляційна установка;

11. Драбина;
12. Автосамоскид;
13. Огорожа ствола;
14. Дорожні з/б плити.
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Рис.1.  Введення щита в вибій
(М1:50)

4 - 4
(М 1:50)
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Рис.2. Конструкція прохідницького щита ПЩ-3,23 з екскаваторним
робочим органом

(М1:25)

Рис.3. Конструкція прохідницького щита ПЩ-3,23 з робочим
органом в вигляді планшайби

(М1:25)

Рис.6. Схема роз`їзду поїздів в тунелі

Рис.7. Тюбінг ТК-4

Вага:  1 тюбінг - 383кг;
            1 кільце (6 шт.) - 2298кг.

Об`єм:  1 тюбінг - 0,153куб.м.;
              1 кільце (6 шт.) - 0,918куб.м.
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Характеристика кільця

№ Найменування Од.вим. Величина
Зовнішній діаметр облицювання
Внутрішній діаметр облицювання
Ширина кільця облицювання
Кількість тюбінгів в кільці
Протяжність чеканки
Площа нагнітання за облицювання

Об`єм залізобетону в кільці
Витрата металу на кільце
Вага кільця
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Гайка М24
ГОСТ 5915-70

Шпилька М24х240
ГОСТ 22042-76

A
 (М1:4)

Кріплення кілець тюбінгів між собою
Всі підземні виробки обов`зково повинні мати примусову вентиляцію. Вентиляційна
установка повинна складатися з двох (основний і резервний) вентиляційних агрегатів

Примітки до проходки щитом ПЩ-3,23:
1. Відставання постійного кріплення від опорної частини щита не допускається.
2. Кріплення груді вибою в нестійких грунтах - обов`язкове!
3. Кожну зміну, перед початком робіт необхідно перевірити наявність газів у вибої.
4. Ухил колії повинен бути не більше 0,02.
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  Експлікація:
  1. Аварійне освітлення РН-100 (через кожні 20м).
  2. Тролей.
  3. Робоче освітлення РН-100 (через кожні 5м).
  4. Телефонний кабель зв'язку.
  5. Ел. кабель живлення аварійного освітлення
      (кронштейн через кожні 2м).
  6. Ел. кабель робочого освітлення
      (кронштейн через кожні 2м).
  7. Ел. кабель на тягову трансформаторну підстанцію.
  8. Ел. кабель живлення щита.
  9. Трансформатор 380/36V.
10. Тіранти D200мм, L=1800мм, крок 1м.
11. Суцільний настил із дощок 50х200мм.
12. Вентиляційний рукав D600мм.
13. Трубопровід стисненого повітря D100мм.
14. Водопровід D50мм.
15. Заземлювальний металевий провід  4х40мм(2шт.),
      під'єднаний до рейок.

Рис.4. Паспорт кріплення вибою на період зупинок у проходці
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Упор: двотавр №30
 L=3,6м

Вісь колектора

Стійка: колода D=200мм

Закидка: дошка S=50мм

Штраба
 L=250мм

Філата: планка S=80мм

(М1:40)

16
15

6 - 6

Б

Розпірка
 80х120ммФілата

Б
 (М1:10)

Кріплення філати

 Профіль проходки щитом ПЩ-3,23
1 - 1 (М1:100)
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Експлікація:
1. Ножова частина;
2. Опорна частина;
3. Хвостова частина;
4. Гідродомкрати (18шт.);
5. Роб. орган щита - планшайба;
6. Tранспортер;
7. Дуговий тюбінгоукладач;
8. Настил;
9. Гідропривід планшайби;
10.Привідні гідроциліндри;
11.Храпові колеса (4шт.);
12.Тюбінгове облицювання.
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Вагонетка
V=0,75куб.м;

Q=1,5т
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15. Ел.тельфери, Q=5т (2шт.);
16. Естакада обслуговування;
17. Тюбінги ТК-4 (3шт.) Q=1150кг;

Додаток до ПВР, по яких виконуються викладені роботи

Технологічна карта
на проходку тунелю щитом

ПЩ-3,23
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Рис.8. Переріз закінченого колектора
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Перев`язка кілець тюбінгів між собою
(грунт та піскоцементний розчин не показані)

ТК - 000 - 000 - 00 - 00

 (М1:40)

           "Технологічна карта на проходку тунелю щитом ПЩ-3,23" є додатком до проектів виконання робіт, по яких
     виконуються викладені роботи.
1.  Проходку шахтного ствола, розробку грунту при його будівництві і його кріплення виконують по окремому ПВР.
2.  До прохідницьких робіт допускаються особи, які пройшли навчання, інструктаж і мають відповідні посвідчення:
     прохідників, стволових та ін.
3.  До початку будівництва колектора методом щитової проходки необхідно:
       а) забезпечити об`єкт робочими кресленнями з розбивочно схемою осі колектора на криволінійних  ділянках;
       б) отримати від відповідних служб письмовий дозвіл на будівництво об`єкта;
       в) перевірити відповідність проектних даних з натурними;
       г)  провести заходи по збереженню вже існуючих підземних та наземних споруд;
       д) відгородити будмайданчик, завезти матеріали та механізми, а також встановити побутові приміщення;
       е) підвести необхідні комунікації забезпечення будівництва (електроенергія, водовідлив, тощо);
       є) на  місце  розриття викликати  представників  організацій, які експлуатують  підземні  комунікації;
       ж) місця перетину комунікацій в зоні розриття визначити шурфуванням.
4.  Для забезпечення проходки необхідними виробами і матеріалами, а також відвантажування розробленого грунту,
     над шахтним стволом, з якого виконується проходка, встановлюються навантажувально-розвантажувальні меха-
     нізми, закладені в проекті виконання робіт для конкретного об'єкту: естакада обслуговування, чи кран, чи лебідки.
5.  На ситуаційному плані показаний варіант з встановленою над стволом естакадою обслуговування з двома
     тельферами вантажопідйомністю Q=5т. Одним із тельферів відвантажується розроблений грунт, іншим - пода-
     ються в ствол на проходку тюбінги та інші вироби та матеріали.
6.  Естакаду обслуговування монтують на бетонну подушку. Кран встановлюють на сплановану площадку з покрит-
     тям дорожніми з/б плитами.
7.  Знаходження людей в робочій зоні дії тельферів естакади, чи стріли крана L+7м - ЗАБОРОНЕНО (де L - максималь-
     ний виліт стріли крана плюс половина габариту вантажу). Люди, які працюють з тельферами, краном (стропаль-
     ники), покидають небезпечну зону і беруть участь тільки в строповці вантажів.
8.  Під час роботи в темний час доби робочу зону освітлювати прожекторами.
9.  Відгородити шахтний ствол по периметру перилами висотою не нижчими, ніж 1,2 м.
10.Для спуску (підйому) людей в шахтний ствол передбачити драбину з огорожею висотою не менше 1м над рівнем
     землі, при необхідності - пасажирський ліфтовий підйомник.
11.Шахтний ствол і тунель обладнати наступними видами зв`язку і сигналізації:
        а) системою телефонного зв`язку;
        б) системою загальношахтного аварійного оповіщення;
        в) місцевими системами оперативної і попереджувальної сигналізації на технологічних ділянках (підйомі,
            транспорті, вибої та ін.).
12. Апаратура аварійного зв`язку і оповіщення повинна встановлюватися:
        а) у шахтному стволі - за вказівкою головного інженера і відповідно до плану ліквідації аварій;
        б) на поверхні - у диспетчера і у начальника дільниці.
13. Для освітлення шахтного ствола і тунелю використовувати електричні світильники напругою 36В. Потужність
      лампочок не повинна перевищувати 40Вт. Відстань між лампами в тунелі - 5м, а в шахтному стволі - 3м.
      Проводи ізольовані. Живлення подається через знижувальний трансформатор.
14. Провести обвалування шахтного ствола для відведення дощових вод.
15. Під час опускання (і підняття із нього) вантажів у шахтний ствол забороняється знаходження там людей.
      Зачепивши вантаж внизу, потрібно сховатись в тунелі до повного підняття вантажу на поверхню.
16. Стропи повинні бути випробувані, промарковані та зареєстровані в журналі вантажозахватних пристроїв.
17. До початку робіт машиністу вантажопідіймального механізму (тельфера, крана, лебідки) зробити пробне опускан-
      ня гаку в шахтний ствол, причому, після повного опускання на барабані повинно залишитись  1,5-2 витка тросу.
18. Під час проведення робіт необхідно керуватись правилами ТБ, викладеними  в: СНиП-III-4-80*, глава 4 - "Техника
      безопасности в строительстве", "Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" -
      ДНАОП 0.00-1.03-02, "Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів"- ДНАОП 0.00-1.21-98,
      "Правилах безопасности при строительстве метрополитенов и подземных сооружений" і "Правилах безопасно-
      сти при строительстве подземных гидротехнических сооружений".
19.На території будівельного майданчика встановлюються пожежні щити (стенди) з розрахунку один щит на площу
     5000 кв.м та бочки з водою. Щит укомплектовується: вогнегасники - 3шт., ящик з піском - 1шт., негорюче покри-
     вало 2х2м - 1шт., гаки - 3шт., лопати - 2шт., ломи - 2шт., сокири -2шт. Необхідно керуватись "Правилами пожежної
     безпеки в  Україні" - НАПБ А.01.001-04 та Інструкцією з охорони праці №32: "Загальнооб'єктова інструкція про
     заходи пожежної безпеки".
20.В тунелі по обидва боки від трансформатора освітлення та трансформатора електричної тягової підстанції повин-
     ні знаходитись вогнегасники порошкового типу.
21.Біля вибою тунелю (не дальше 3м від вибою) обов`язково мають знаходитись первинні засоби пожежогасіння і
     ящик з піском місткістю 0,2куб.м.
22.Перед початком робіт необхідно ознайомити всіх працівників об'єкту з даною технологічною картою під підпис.

                                                                             ВИКОНАННЯ РОБІТ
ПРОХОДКА ТУНЕЛЮ:
1.  Після проходки шахтного ствола маркшейдери переносять вісь колектора, що будується, в ствол і в місці її пере-
     тину з стінкою ствола роблять отвір, з протилежного боку встановлюють упорну стінку із з/б плит - для введення
     щита у вибій (див. рис.1). В місцях упору щитових домкратів упорна стінка обшивається дошками товщ. 40-50 мм.
     Пазухи між стінкою і кріпленням ствола засипають вологим піском з пошаровим ущільненням.
2.  Прохідницький щит ПЩ-3,23 (Р=26,0т) опускають в шахтний ствол або по частинах, або цілим, в залежності від
     вантажопідйомності крана, що використовується, і технічних умов для монтажу щита на дні ствола. Щит монту-
     ють на направляючих із "Ларсена V", по яких і буде виконуватись введення щита в вибій.
3.  Щит вводиться в вибій вдавлюванням ножової частини оболонки щита в грунт вхідного отвору гідродомкрата-
     ми щита.
4.  В міру просування щита розробляється грунт у вибої і нарощується конструкція упорної стінки в стволі.
5.  Розробка грунту у вибої - вручну зверху вниз в границях козирка щита (щит екскаваторного типу), чи планшайбою
     (щит з планшайбою) - в об'ємі не більше, ніж на одне кільце. Забороняється розробляти грунт вручну за межами
     ножової частини щита.
6.  Грунт вибою вручну, чи за допомогою короткого скребкового транспортера завантажується в вагонетку і ручною
     відкаткою подається в ствол, звідки вантажопідіймальним механізмом транспортується на поверхню.
7.  Нарощується лоток із тюбінгів, замінюються верхні упори і цикл повторюється.
8.  Проходка перших 12-30 метрів тунелю від ствола виконується з ручною відкаткою грунту. Підкочування вагонеток
     з матеріалами до вибою теж виконується вручну.
9.  Після монтажу технологічної платформи розробка грунту виконується екскаватором щита з ручною доробкою
     (див.рис.2), чи щитом з планшайбою (див.рис.3) з завантаженням розробленого грунту в вагонетки з допомогою
     транспортера і відкаткою з допомогою електровоза АК-2У, чи 4,5АРП. Загальна кількість електровозів - 2шт.
     Кожен електровоз везе чотири вагонетки (V=0,75куб.м.) і дві тюбінговозки.
10.В тунелі колектора прокладається вузька залізнична колія шириною 600мм. Рейкові ланки виготовляють довжи-
     ною 3м з рейок Р-18. Рейки укладаються на шпалах, стики з'єднані накладками на болтах.
11.Пересування людей по рейковій колії забороняється. Люди пересуваються по спеціальному настилу із дошок -
     пішохідній доріжці (див.переріз 3-3), а в зоні щита - по банкетці.
12.Забороняється рухатись електровозу в тунелі мимо людей, що там знаходяться. Машиніст електровоза повинен
     зупинити електровоз, щоб пропустити людей.
13.При під`їзді до роз'їзду (стрілки) машиніст електровоза повинен зупинитись, впевнитись в відсутності людей на
     коліях і, подавши попереджувальний сигнал, продовжити рух. Роз'їзд поїздів в тунелі - див. рис.6.
14.Контактний провід (тролей) кріпиться на ізольованих розтяжках на висоті 2,2м від головки рейки через кожні 5м.
     Тролей захистити коробом із дошок (S=20мм).
15.Швидкість руху електровоза не більше 10км/год.
16.Світні покажчики "Тролей під напругою" встановити через кожні 50м.
17.Ручна розробка грунту в вибої виконується при непрацюючому екскаваторі щита після встановлення під заванта-
     ження поїзда порожніх вагонеток і ввімкненні транспортерів.
18.Ручна розробка і обрушення породи в вибої виконується тільки при вимкнених домкратах щита.
19.В нестійких породах грунт у вибої розробляється шарами в напрямку зверху вниз. В цьому випадку застосовують
     розсікаючі горизонтальні полиці (див. переріз 5-5).
20.При зупинці щита більше ніж на одну зміну лоб вибою слід кріпити згідно паспорту кріплення  (див.рис.4).
21.По мірі заповнення вагонеток грунтом виконується переміщення електровозом поїзда. Під час переміщення
     поїзда завантажувальні транспортери зупиняються з попередньою подачою умовного сигналу зупинки і запуску
     транспортера.
22.В шахтному стволі вагонетку з грунтом транспортують на поверхню вантажопідіймальним механізмом (тельфер,
     кран, лебідка) , де грунт вивантажується і відвозиться автосамоскидами в обумовлене в ПВР місце.
23.Робота по проходці циклічна і складається з наступних операцій:
         а) вдавлювання передньої частини щита (ножа) в грунт вибою;
         б) кріплення стін колектора з/б тюбінгами;
         в) розробка і транспортування грунту з тунелю;
         г) роботи по заповненню пустот за облицюванням шляхом ін'єктування піскоцементного розчину за  кріплення;
         д)нарощування рейкового полотна та інших комунікацій.
24.Пересування щита здійснюється машиністом щита гідродомкратами на довжину, що дорівнює ширині одного
     кільця облицювання тунелю.
25.Кріплять тунель з/б тюбінгами ТК-4, які утворюють (6 тюбінгів ТК-4) кільце. Скріплюються кільця між  собою
     шпильками М24 з двома гайками і шайбами (див. А).
26.Монтується збірне з/б кільце дуговим тюбінгоукладачем з подачею по одному тюбінгу знизу вверх з притиску-
     ванням кожного тюбінга щитовим домкратом. Перев'язка стиків тюбінгів між сусідніми кільцями - обов'язкова
     (див. В). Останнім укладають замковий тюбінг.
27.Чергове кільце облицювання замикається шляхом вдавлювання лоткового тюбінга щитовими домкратами (із
     зняттям спеціальних розпірок в лотковій частині кільця).

      вирубуються.
29. При пересуванні щита, а також при кріпленні тунелю, всі прохідники, крім машиніста, який знаходиться біля
      пульту управління гідросистемою, покидають вибій і зону висування домкратів і відходять в тунель на безпеч-
      ну відстань (не  менше 0,7м від краю останнього кільця). Знаходитись людям під направляючими роликами
      дугового тюбінгоукладача категорично заборонено.
30. При монтажі кільця для суміщення шпилькових отворів застосовуються спеціальні монтирки і оправки.
      Забороняється перевіряти суміщення шпилькових отворів пальцями.
31. Забороняється працювати при наявності течі масла з щитових домкратів чи вентилів.
32. Водовідлив з вибою здійснюється насосом по трубопроводу в зумпф ствола з наступним відкачуванням
      насосом на поверхню.
 ВЕНТИЛЯЦІЯ ТУНЕЛЮ:
1.  Всі підземні виробки обов'язково повинні мати примусову вентиляцію.
2.  Примусова вентиляція влаштовуєтся за нагнітальною схемою вентилятором типу "СВМ-6М2".
3.  Вентиляційна установка повинна складатися з двох (основний і резервний) вентиляційних  агрегатів.
4.  Вентилятор типу "СВМ-6М2" (продуктивність - 192-420куб.м/хв; потужність ел. двигуна - 14кВт) встановлюють на
     поверхні на відстані не меншій, ніж 15 метрів від шахтного ствола (для запобігання втягування відпрацьованого
     повітря) в спеціальному приміщенні під замком.
5.  Провітрювання тунелю під час проходки провадиться безперервно.
6.  Відставання вентиляційної труби від вибою щита повинно бути не більше 20 метрів.
7.  Кількість повітря, яке подається у вибій, визначається з розрахунку не менше 6куб.м/хв на кожного працюючого.
     Повітря в тунелі повинно містити в собі не менше 20% кисню і не більше 0,5% вуглекислого газу.
8.  Наказом по управлінню призначається особа з числа ІТП, відповідальна за вентиляцію.
9.  Зупинку чи відключення вентилятора можна робити лише за письмовим дозволом начальника дільниці чи відпо-
     відальної особи з числа ІТП.
10.Про раптову зупинку вентилятора з будь-якої причини потрібно повідомити гірн. майстра і нач. дільниці.
11.В разі зупинки вентилятора довше, ніж на 30 хвилин - люди з вибою виводяться на поверхню.
12.Відновлення робіт дозволяється тільки після ретельного провітрювання і обстеження гірничим майстром
     складу повітря в тунелі і у вибої  газоаналізатором ГХ-5М чи інтерферометром  ШИ-11.
13.Відбір проб повітря для лабораторного аналізу провадиться у відповідності з "Інструкцією по відбору проб
     рудникового повітря" не рідше одного разу в місяць.
14.Для забезпечення безперервного контролю складу повітря у вибої повинна знаходитись запалена запобіжна
     бензинова лампа типу ЛБВК.
15.В разі виявлення в повітрі небезпечних (отруйних) домішок чи зниженні норм його якості - люди негайно
     виводяться на поверхню.
16.Прохідники обов'язково забезпечуються індивідуальними засобами самозахисту.
ІН'ЄКТУВАННЯ ТУНЕЛЮ:
1.  В залежності від гідрогеологічних умов і вказівок в проекті, пустоти за облицюванням заповнюються піскоце-
     ментним розчином з допомогою розчинонагнітача. Склад розчину залежить від  характеру грунтів і має бути
     вказаний в проекті.
2.  Ін'єктування (нагнітання) за тюбінгове облицювання провадиться в кожному кільці послідовно, від нижніх тюбін-
     гів до верхніх в два прийоми: нагнітання первинне і контрольне - піскоцементним розчином.
3.  Первинне нагнітання розчину виконується слідом за пересуванням щита з запізненням не більше, ніж на три
     кільця.
4.  Перед нагнітанням всі щілини в швах облицюванням конопатять і замазують цементним розчином.
5.  Контрольне нагнітання провадиться на відстані не ближче 30м від вибою.
6.  Розчин нагнітається під тиском 6 атм. через встановлені в колекторі металеві патрубки. При збільшенні тиску
     до 7 атм. нагнітання припиняється.
7.  Після закінчення ін'єктування патрубки виймаються або обрізаються, а отвори замуровуються розширювальним
     цементом.
8.  Приєднування і від'єднування труб для нагнітання виконувати тільки при знятому тиску в трубопроводі і відклю-
     ченому агрегаті для нагнітання.
9.  Устаткування перед початком робіт заземлити.

                                                                           ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗОВНІШНЄ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
1.  Трансформатори, які знаходяться на поверхні та живлять підземні електричні мережі, повині бути захищені
     від витоку струму.
2.  Тимчасову лінію  електропостачання  будівельного  об'єкту  виконувати  кабелем  КГ або АВВГ  на надійних
     опорах так, щоб висота підвісу  була  не  меншою, ніж: 2,5 м - над робочим місцем, 4 м - над проходами і 6 м -
     над  проїздами. На  висоті меншій, ніж 2,5м, кабель, який виходить із землі, укладається в трубу або короб.
3.  Розподільне електрообладнання розташовувати за зоною роботи вантажопідіймальних  механізмів.
4.  Заземлення обладнання виконувати у відповідності з вимогами "Правил будови електроустановок. Електро-
     обладнання спеціальних установок"  до початку  робіт.
ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК:
1.  В усіх підземних виробках, безпечних по газу і пилу, має застосовуватись електроустаткування в рудничному
     виконанні.
2.  З дозволу головного інженера допускається тимчасово застосовувати електроустаткування загального
     призначення.
3.  Передача та розподіл електроенергії в підземних виробках здійснюється за допомогою шахтних (таких, що не
     поширюють горіння) кабелів:
        а) для живлення пересувних дільничних підстанцій і розподільчих пунктів дільниць - броньовані або гнучкі
            екрановані кабелі;
        б) для живлення пересувних машин і механізмів, а також для освітлювальних мереж - гнучкі екрановані
            кабелі;
        в) для стаціонарних освітлювальних мереж - броньовані кабелі у свинцевій або пластмасовій оболонці, а
             також гнучкі екрановані кабелі.
4.  Для живлення електричних машин і апаратів повинна застосовуватись напруга:
        а) для ручних машин і інструментів - не вище 220В;
        б) для ланцюгів дистанційного керування і сигналізації КРУ - не вище 60В, якщо жоден з провідників цього
            ланцюга не приєднується до заземлення;
        в) для ланцюгів дистанційного керування стаціонарними й пересувними машинами і механізмами - не вище 42В.
5.  Для електродвигунів повинні передбачатися захист від струмів перевантаження й нульовий захист.
6.  При напрузі до 1200В необхідно здійснювати захист:
          а) трансформаторів і кожного приєднання, що відходить від них, від струмів короткого замикання - автоматич-
              ними вимикачами по максимальному струму;
          б) електродвигунів і живильних кабелів:
                   - від струмів короткого замикання;
                   - від перевантаження, перегріву, перекидання й пуску, що не відбувся, електродвигунів, що працюють в
                     режимі екстремальних перевантажень;
                   - нульовий;
                   - від включення напруги при зниженому опорі ізоляції відносно землі.
          в) іскронебезпечних мереж, що відходять від вторинних обмоток понижувального трансформатора від стру-
              мів короткого замикання;
          г) електричної мережі від небезпечних витоків струму в землю.
     Забороняеться для підземних умов використання кільцевих схем електропостачання.
     Забороняється сумісне прокладання по одній стороні тунелю електричних кабелів та вентиляційних труб.
7.  Заземлення обладнання виконувати у відповідності з вимогами "Правил будови електроустановок. Електрооб-
     ладнання спеціальних установок"  до початку  робіт.
8.  Головні заземлювачі в шахтах повинні влаштовуватися  в зумпфах або водозбірниках.
9.  Загальна мережа заземлення повинна створюватися  шляхом безперервного  електричного з'єднання між собою
     всіх металевих корпусів  і заземлюючих  жил кабелів, незалежно від величини напруги, із приєднанням їх до
     головних і місцевих заземлювачів .
10.У тягової підстанції электровозної  контактної  відкатки до загальної мережі заземлення повинні приєднуватися
     струмоведучі рейки, які використовуються  як  зворотнє проведення контактної  мережі.
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Експлікація:
10. Відпрацьоване повітря;
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Експлікація:
1. Прохідницький щит ПЩ-3,23 (P=26т);
2. Щитові гідродомкрати (18шт.);
3. Дуговий тюбінгоукладач;
4. Розсікаючі горизонтальні полиці;
5. Упор (з деревяного кругляка або з
    сталевого прокату);
6. З/б упорна плита;
7. Щити з дерев`яних дошок;
8. Вагонетка на візку;
9. Півкільця з тюбінгів ТК-4;
10. Направляючі для щита (Ларсен V);
11. Стартовий ствол;
12. Драбина;
13. Огорожа ствола;
14. Грунт, що розробляється.
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7. Склад кисню;
8. Автосамоскид;
9. Ел.тельфер з вагонеткою;

10.Ел.тельфер з тюбінгами;
11.Тюбінги ТК-4;
12.Туалет;

13.Пожежний щит.
14. Драбина.
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Вагонетка з грунтом
V=0,75куб.м.Q=1,5тТюбінги ТК-4

Р=3х0,383=1,15т
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Експлікація:
1. Ножова частина;
2. Опорна частина;
3. Хвостова частина;
4. Гідродомкрат;
5. Екскаваторний роб. орган;
6. Tранспортер;
7. Дуговий тюбінгоукладач;
8. Настил;
9. Тюбінгове облицювання;
10.Розсікаючі горизонтальні
     полиці.
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