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ТЕМА: ЕКСКАВАТОРИ З ГІДРАВЛІЧНИМ ПРИВОДОМ. 

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ. ЕКСКАВАТОРИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 

 

Одноковшові екскаватори з гідравлічним приводом 

 

Екскаватори з гідравлічним приводом (рис. 1) на сучасному рівні 

становлять більшу частину одноковшових будівельних екскаваторів. 

Практика показала, що порівняно з механічними екскаваторами при 

однаковій по- тужності двигуна, гідравлічні мають на 20 – 30% меншу 

металомісткість і значно вищу продуктивність. Пояснюється це меншою 

металомісткістю гідрооб'ємного привода відносно механічного. Під час 

роботи гідрооб'ємний привод екскаватора забезпечує примусове 

переміщення робочого обладнання в будь-якому напрямі із заданими 

швидкостями, велику кількість основ- них і допоміжних рухів робочого 

обладнання, різні кути повороту робочого обладнання, що дає змогу не 

тільки підвищити продуктивність, а й розшири- ти технологічні можливості. 

Основні види робочого обладнання одноковшових гідравлічних 

екскаваторів наведені на рис. 2. Схема гідравлічного екскаватора з 

обладнанням "пряма лопата" наведена на рис. 2, а. Робоче обладнання має 

шарнірно за- кріплену на поворотній платформі стрілу 2, до якої шарнірно 

приєднана рукоятка 4. До рукоятки 4 прикріплений ковш 6. Гідроциліндри 1, 

3 і 5 повертають всі елементи. Випорожнення ковша відбувається при його 

повороті. 
 

 
 

Рис. 1 – Загальний вигляд 

гідравлічного екскаватора з 

обладнанням «пряма 

лопата» 
 

 

 

 

 

 

Майже 90% усіх гідравлічних екскаваторів виготовляють з робочим 

обладнанням "зворотна лопата" (рис. 1 б). До стріли 2 шарнірно 

прикріплюють рукоятку 4, до якої прикріплюють ковш 6. Всі елементи 

повертають гідроциліндрами 1, 3 і 5. 

На гідравлічний екскаватор можна встановити й грейферний ківш 

(рис.2, в). Під час розробки він занурюється в ґрунт примусово за допомогою 

гідроциліндрів робочого обладнання. Це дозволяє розробляти як сипкі так і 

тверді ґрунти. Стулками ковша 6 керують за допомогою гідро циліндра 7. 

Коли необхідно забезпечити велике вертикальне переміщення грейфер- ного 

ковша між рукояткою і ковшом додатково монтують телескопічну штангу 

(наприклад, при будівництві підземних споруд методом "Стіна в ґрунт"). 



 

                           Рис.12.2 – Основні види робочого обладнання одноківшевих гідравлічних 

екскаваторів: 
a, б – відповідно "пряма" і "зворотна" лопати; в – грейфер;  1 – гідроциліндри 

піднімання та опускання стріли; 2 – стріла; 3, 5 – гідроциліндри повороту відповідно 

рукоятки і ковша; 4 – рукоятка; 6 – ківш; 7 – гідроциліндр керування стулками ковша 

 

До 6% гідравлічних екскаваторів виготовляють з телескопічним робо- чим 

обладнанням. Такі екскаватори універсальніші, їх можна застосовувати для 

планування схилів, зачищення дна, стінок котлованів та ін. 

Конструктивні схеми гідравлічних екскаваторів з обладнанням «зворот- на 

лопата» 3 розмірної групи наведені на рис. 12.3. На поворотній платформі 

шарнірне прикріплена головна стріла 6, підйом стріли здійснюється 

гідроциліндрами 11. На рукоятці 8 шарнірне прикріплено ковш 10, він може 

повертатися гідроциліндром 9. 

Гідравлічні екскаватори оснащують змінним обладнанням гідро- або 

пневмомолотів і застосовують такі екскаватори для ущільнення дна котлованів 

та розробки мерзлих ґрунтів. 

 



 

 

Рис. 3 – Конструктивні схеми гідравлічних гусеничних екскаваторів 3-ї 

розмірної групи ЭО-3122 (а) і ЭО-3121 (б) з обладнанням зворотня лопата: 
1 – ходова теліжка; 2 – поворотна платформа; 3 – капот; 4 – силова установка; 5 – 

кабіна; 6 – головна стріла; 7, 9, 11 – гідро циліндри рукоятки, ковша і стріли; 8 – 

рукоятка; 10 – ковш 

 

Продуктивність екскаватора 

 

Технічна продуктивність, м³/год, одноковшових екскаваторів при ко- 

панні грунтів становить: 

 
де q – місткість ковша, м3; 

Kн– коефіцієнт наповнення ковша, 

Kн = 0,9...1,2 ; Kp– коефіцієнт розпушування ґрунту  

Kp = 1,15...1,4;  tц – тривалість робочого циклу, с. 


