
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 
 

Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні 

 

 

 

 

 

О.О. Титов 

 

 

ІНЖИНІРИНГ ГІРНИЧИХ МАШИН ТА КОМПЛЕКСІВ  

ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПІДЗЕМНИМ ТА 

ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

НТУ «Дніпровська політехніка» 

2021 



  

Титов О.О. Інжиніринг гірничих машин та комплексів для видобутку кори-

сних копалин підземним та відкритим способом. Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машино-

будування / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: 

НТУ «ДП», 2021. – 30 с. 

 

Затверджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 133 Га-

лузеве машинобудування (протокол №1 від 31.08.2021) за поданням кафедри 

гірничих машин та інжинірингу (протокол №1 від 30.08.2021) як методичні ре-

комендації до виконання лабораторних робіт для магістрів спеціальності 133 

Галузеве машинобудування ОПП «Гірничі машини та комплекси». 
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Методичні вказівки призначені для пояснення студентам спеціальності 

133 - Галузеве машинобудування ОПП «Гірничі машини та комплекси» ме-

тодик конструювання окремих вузлів машин для видобутку корисних копа-

лин. Наведено відомості щодо виконання аналізу умов експлуатації однієї із 

запропонованих гірничих машин, вивчення конструкції зазначеного викла-

дачем вузла, розроблення його комп'ютерної моделі, виконання перевіроч-

них розрахунків.  
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