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ВСТУП 

 

Розширення гірничого виробництва пов'язано з необхідністю розробки 

бідних за вмістом корисних мінералів родовищ корисних копалин зі складними 

гірничогеологічними і гідрологічними умовами, освоєнням родовищ у 

віддалених і необжитих районах із несприятливими кліматичними і 

метеорологічними умовами. У той же час 2/3 території земної поверхні покрито 

морями й океанами, на дні й у водах яких зосереджена велика кількість запасів 

мінеральної сировини [1,2]. 

Світовий океан є великим потенційним джерелом для одержання 

мінералів, головним чином за рахунок видобутку корисних копалин на 

величезних територіях, покритих морями й океанами. 

Ефективна робота складних гірничих машин і комплексів для підводного 

видобутку корисних копалин залежить від рівня підготовки інженерно-

технічного персоналу підприємства. Сучасний інженер повинен знати основи 

механізації й автоматизації виробничих процесів, технічні можливості гірничих 

машин і комплексів й основи технологічного розрахунку. Він також повинен 

знати і суворо дотримуватись правил безпеки експлуатації машин при 

виконанні підводних гірничих робіт. 

Предметом вивчення в даному навчальному посібнику є сучасні засоби і 

способи ведення підводних гірничих робіт на підприємствах гірничовидобувної 

та інших галузей промисловості, засади розрахунку конструктивних і 

технологічних параметрів. 

Для обгрунтування вибору технічних засобів і технології їх використання 

майбутній інженер повинен отримати низку знань, щодо: 

- конструкцій механічних і гідравлічних снарядів для проведення 

підводних гірничих робіт, область їх використання, переваги та недоліки, які 

їм відповідають; 

- конструкції, принципу дії, області використання різних типів 

грунтозабірних пристроїв землесосних снарядів з механічними і гідравлічними 

разпушувачами; 

- технології ведення підводних гірничих робіт; 

- конструкції і технології використання видобувних комплексів для 

глибоководного видобутку твердих корисних копалин дна Світового океану; 

- свердловинного гідровидобутку корисних копалин. 

На підставі цих знань студент повинен уміти: 

- вибрати обладнання для виконання підводних гірничих робіт, 

транспортування й первинної переробки гірської маси, з огляду на гірничо-

геологічні і гірничо-технічні умови залягання корисних копалин; 

- виконувати технологічний розрахунок гірничих машин і комплексів для 

гідромеханізованого й підводного видобутку корисних копалин; 

- виконувати розрахунок конструктивних параметрів елементів 

гірничих машин і комплексів для гідромеханізованого й підводного видобутку 

корисних копалин. 


