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ВСТУП 

 

Сучасні виробничі процеси тісно пов’язані з використанням машин і 

устаткування різного призначення. Такі промислові машини створені для робіт 

в підземних, відкритих, підводних умовах виробництва. 

Сучасні кар’єри й будівельні майданчики являють собою підприємства з 

високим рівнем механізації основних та допоміжних видобувних, землерийно-

будівельних і транспортних робіт, на яких задіяні бурові станки, одноківшеві й 

багатоківшеві екскаватори, виймально-транспортувальні машини, 

гідромонітори, землесосні снаряди і драги. Особливістю організації сучасних 

землерийно-будівельних та видобувних робіт є використання пересувних 

дробильно-сортувальних комплексів.  

Розширення промислового виробництва пов'язано з необхідністю виконання 

видобувних і землерийних робіт в складних гірничо-геологічних і гірничотехнічних 

умовах, у віддалених і необжитих районах із несприятливими кліматичними і 

метеорологічними умовами, підводних та глибоководних ділянках. 

Ефективна робота складних виробничих машин залежить від рівня 

підготовки інженерно-технічного персоналу підприємства. Сучасний інженер 

повинен знати основи механізації й автоматизації виробничих процесів, 

технічні можливості виробничих машин і комплексів й основи технологічного 

розрахунку. Він також повинен знати і суворо дотримуватись правил безпеки 

експлуатації машин при виконанні виробничих робіт. 

Предметом вивчення в даному навчальному посібнику є нові засоби і 

способи для виконання видобувних та землерийно-будівельних робіт відкритим 

і підводним способами на підприємствах гірничовидобувної й інших галузей 

промисловості, розрахунок технологічних параметрів. 

Для обгрунтування вибору технічних засобів і технології їх використання 

майбутній інженер повинен отримати низку знань, щодо: 

- конструкцій виробничих машин для виконання землерийно-будівельних  

й видобувних робіт, транспортування й первинної переробки корисних копалин, 

сферу їх використання, переваги та недоліки, які їм відповідають; 

- конструкції й технології використання комплексів для підводних та 

глибоководних видобувних і землерийно-будівельних робіт; 

- свердловинного гідровидобутку корисних копалин. 

На базі цих знань студент повинен уміти: 

- вибрати обладнання для виконання землерийно-будівельних  й 

видобувних робіт, транспортування й первинної переробки гірської маси з 

огляду на гірничо-геологічні і гірничотехнічні умови їх залягання; 

- вибирати обладнання для виконання землерийно-будівельних  й 

видобувних робіт засобами гідравлічної механізації  з огляду на гірничо-

геологічні і гірничотехнічні умови залягання корисних копалин; 

- виконувати технологічний розрахунок виробничих машин. 


