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ВСТУП 
Сучасні економічні умови висувають жорсткі вимоги до ефек-

тивності технологічних процесів підприємств, потребують глибокого 
аналізу та опрацьовування перспективи їхнього розвитку. Від пра-
вильності рішень, що приймаються, залежить собівартість товарної 
продукції або робіт, які виконуються підприємством, і, як наслідок, 
їхня конкурентоспроможність. 

Одним з перспективних напрямків розвитку технології гірничих 
робіт є комплексна гідромеханізація, під якою розуміють гідро-
механізацію, тобто здійснення за допомогою потоку води, основних 
технологічних процесів підприємства: руйнування породного масиву 
або видобування корисної копалини, транспортування та переробки, 
ведення закладних та замулювальних робіт, видалення та розміщення 
у відвалах пустих порід та відходів збагачення корисних копалин.  
Перспективним є застосування гідромеханізації в інших галузях — 
для доставки будівельних матеріалів, намиву гребель і дамб, прокла-
дання каналів, видалення шлаків від теплоенергетичних установок. 

Виробничий досвід експлуатації вітчизняних та зарубіжних 
гідромеханізованих гірничих підприємств (гідрошахт, кар’єрів) 
показав їхню більш високу ефективність у порівнянні з “сухими” 
комплексно-механізованими підприємствами. Продуктивність праці 
на таких підприємствах вище у 1,5 … 2 рази, обладнання більш 
надійне, рідше виходить з ладу. Для гідромеханізованих підприємств 
(особливо, підземних) характерним є значно менший рівень травма-
тизму працівників. Комплексна гідромеханізація усіх технологічних 
процесів підприємства створює сприятливі умови для автоматизації, 
спрощує контроль та керування виробничими процесами, дозволяє 
побудувати комплексно-автоматизоване підприємство, у якому весь 
технологічний цикл контролюється та керується з єдиного центра. 
Такі автоматизовані системи дають змогу досягти найвищих показ-
ників ефективності виробництва — продуктивності праці, якості 
продукції, найменшої її собівартості. 

 Розвитку комплексної гідромеханізації гірничих та будівельних 
робіт приділяють значної уваги як в Україні, так і в Росії, країнах 
ближнього та дальнього зарубіжжя. Особливих успіхів в цьому нап-
рямку досягли вчені та інженери США, Японії, КНР, Германії, 
Фінляндії, Канади, Польщі та інших промислово розвинених країн. 
Вдосконалення технології та засобів гідромеханізації ведеться у нап-
рямках створення нових технологічних схем виймання, транспорту-
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вання та переробки корисної копалини, підвищення продуктивності 
гідровідбійки, вдосконалення існуючих та створення нових засобів 
видобування та гідротранспорту, підвищення надійності обладнання 
для гідротранспорту, автоматизації та програмного керування гідро-
механізованими підприємствами. 

У навчальному посібнику викладені основи гідромеханізації 
технологічних процесів при веденні відкритих, підземних та підвод-
них робіт з видобування корисних копалин. Розглянуті технологічні 
схеми та особливості технології ведення таких робіт. Викладені 
теоретичні питання та методики розрахунку параметрів окремих 
технологічних процесів гідромеханізації — руйнування гірських 
порід напірними струменями, транспортування гірської маси 
напірними та безнапірними потоками, її згущення, зневоднювання та 
укладання у відвали, прояснення технологічної води, водопостачання 
гідромеханізованих підприємств. Наведені конструкції та характерис-
тики основного технологічного устаткування.  

При підготовці посібника автори використовували матеріали, 
опубліковані у відкритій вітчизняній та зарубіжній пресі, результати 
досліджень, виконаних під керівництвом професорів Гейера В. Г., 
Груби В. І., та Тимошенко Г. М. у галузевих науково-дослідних лабо-
раторіях Донецького національного технічного університету: лабора-
торії гідропідйому вугілля і породи та комплексної автоматизації 
гідрошахт, та лабораторії підйому корисних копалин зі дна Світового 
океану, а також матеріали провідних галузевих науково-дослідних 
інститутів та досвід промислової експлуатації гідрошахт Донбасу та 
Кузбасу. Автори висловлюють подяку професорам Малєєву В. Б. та 
Кононенко А. П., доцентам Коломійцю В. С., Малигіну С. С., 
Оверко В. М., Селіврі С. О., Яковлеву В. М., Яценко А. Ф., Геммер-
лінгу О. А., інж. Березинському Г. М., Зуйкову А. Л. та всьому 
колективу кафедри енергомеханічних систем ДонНТУ за допомогу в 
створенні посібника. 

Посібник призначений для підготовки інженерів з галузей знань 
“Розробка корисних копалин”, “Машинобудування та матеріалооб-
робка” та інших галузей, де можливе застосування гідромеханізації. 
Також ця книга може бути використана як довідковий посібник з 
питань гідромеханізації для фахівців гірничих та інших підприємств.  

 




