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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В ВЫРАБОТКАХ 

ГЛУБОКИХ ШАХТ 
 

Обґрунтовано комплексний підхід щодо вирішення проблеми регулювання 
температури рудничної атмосфери в глибоких шахтах. Виконано аналіз за-
стосовуваних і перспективних способів і засобів з поліпшення мікроклімату в 
гірничих виробках. 

Обоснован комплексный подход в решении проблемы регулирования темпе-
ратуры рудничной атмосферы в глубоких шахтах. Выполнен анализ приме-
няемых и перспективных способов и средств по улучшению микроклимата в 
горных выработках. 

A comprehensive approach in solving the problem of temperature control in the 
mine atmosphere of deep mines is justified. Used and promising methods and 
tools that improve the microclimate in mine excavations are analized. 
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