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ПРИЗНАЧЕННЯ
Інтенсифікація процесу підводного грунтозабору, шляхом застосування
інноваційних технічних рішень на базі струминних технологій.
СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ
В

основу

інноваційного

технічного рішення поставлена задача
удосконалення
ґрунтозабірного
пристрою, у якому шляхом уведення
нових
конструктивних
елементів
досягнута можливість виймання корисної
копалини
у
зустрічних
потоках,
керування їх інтенсивністю, підвищення
концентрації усмоктуємої пульпи при
зниженні видатку розмиваючої води.
Ґрунтозабірний пристрій працює
таким чином: воду для розмиву корисної
копалини від водяного насосу подають
під тиском у трубопровід 2 і далі до
колектора 3, звідки через розмиваючі
форсунки 4 вона витікає до масиву
ґрунту, розмиває та насичує його. Таке
розташування
форсунок
дозволяє
формувати спрямовані зустрічні потоки,
регулювати їх інтенсивність у залежності
до
фізико-механічних
властивостей
видобуваємого ґрунту, і таким чином
керувати
процесом
розмиву,
усмоктуванням ґрунту, концентрацією
Рис.
Схема
ґрунтозабірного пульпи у доступних діапазонах.
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ПРОМИСЛОВЕ ВПРОВАЖДЕННЯ
Ґрунтозабірний пристрій зі струминним розпушувачем упроваджений при
модернізації землесосного снаряду МЗ-8. Земснаряд МЗ-8 експлуатували при
розробці Східно-Бузького родовища будівельних пісків.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Упровадження ґрунтозабірного пристрою зі струминним розпушувачем
дозволило модернізувати землесосний снаряд МЗ-8 з мінімальними витратами.
Експлуатація земснаряду МЗ-8 при розробці Східно-Бузького родовища
будівельних пісків показала його високу ефективність. Використання
ґрунтозабірного пристрою при розробці будівельних пісків з глибини 5 м при
транспортуванні на відстань 350 м дозволило підвищити виробність земснаряду
на 23% і знизити використання електроенергії на одиницю видобутої продукції
на 0,22 кВт (12%).
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