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Урок 84 (03.03.2021), Е-1, Транспортні пристрої 

ТЕМА :ЕЛЕКТРОПРИВОД І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДЙОМНИХ 

МЕХАНІЗМІВ ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ 

 

Призначення, пристрій і класифікація підйомників 

 

Підйомники циклічної дії являють собою стаціонарні піднімальні 

установки циклічної дії, призначені для підйому вантажів ( вантажні 

підйомники), або вантажів і людей ( вантажопасажирські підйомники ), або 

тільки людей ( пасажирські підйомники або ліфти ). Приклади конструктивних 

схем різних піднімальних установок приведені на рис. 3.1. 

Основним елементом  однокінцевої похилої шахтної піднімальної 

установки ( рис. 3.1,а ) є розміщена в машинному залі 1 піднімальна лебідка 2, 

що за допомогою каната 5 робить підйом і спуск партії вагонеток 3 по 

похилому шляху 4. 

Двокінцева шахтна піднімальна установка ( рис. 3.1,б ) має піднімальну 

лебідку 1, що відрізняється від однокінцевий наявністю гілок піднімального 

каната 2 і 3, кожна з яких несе піднімальну посудину - кліті 4 і 5. При одному 

напрямку обертання барабана лебідки піднімається кліть 4 і одночасно 

опускається кліть 5, при протилежному - навпаки. У розглянутому випадку 

використання двох піднімальних посудин підвищує продуктивність машини в 2 

рази й одночасно зменшує потужність привода за рахунок усунення холостого 

навантаження, обумовленої власною вагою кліті. 

При великій глибині шахти й відповідно великій довжині піднімальних 

канатів габарити барабанів неприпустимо зростають. При цих умовах більше 

зручним є використання двохкінцевої лебідки 1 з канатоведучим шківом тертя ( 

див. рис. 3.1, в ). Піднімальний канат ( звичайно три-чотири гілки ) , на одному 

кінці якого підвішена кабіна ліфта 2, а на іншому - противага 3, перекинений 

через канатоведучий шків. Зусилля від канатоведучого шківа до каната 

передається за рахунок тертя між стінками струмків і покладеними в них 

гілками піднімальних канатів. Кабіна ліфта 2 і противага 3 переміщаються по 
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напрямним 4 і 5 у наскрізній шахті 6, обгородженої стінами або металевою 

сіткою. 

Маятникова канатна дорога ( рис. 3.2 ) обладнається двома кабінами 5, 

що роблять зустрічні зворотно-поступальні переміщення із зупинками в 

крайніх положеннях на трасі для завантаження й вивантаження. Кабіни 

переміщаються на роликах-підвісниках 2 по несучих сталевих канатах 3, які 

кріпляться в окремих точках до утримуючих опор, розташованих уздовж траси 

дороги. Тягове зусилля створюється приводною станцією 4 і передається 

кабінам нескінченним тяговим канатом 6. Натяг несучих і тягових канатів 

здійснюється натяжною станцією 1 за допомогою спеціальних вантажів 7. 

По характеру робочих рухів маятникова канатна дорога цілком 

аналогічна двохкінцевій шахтній піднімальній установці, але з істотно більшою 

тривалістю циклу, що при протяжній багатокілометровій трасі може значно 

перевищувати 10 хв. При цьому тривалість перехідних процесів пуску й 

гальмування в загальному часі циклу становить незначну частку. 
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Таким чином, ліфти використовуються для вертикального переміщення 

пасажирів і вантажів, а підйомники – для переміщення вантажів з вибоїв шахт 

або для переміщення скіпів у металургійній промисловості й у деяких випадках 

для перем щення пасажирів по похилому шляху. 

Основними елементами однокабінних ліфтів є крім згаданих вище 

кабіни, підйомної лебідки ( при наявності редуктора ), канатів, противаги ( 

контрвантажу ) ще електродвигун, гальмовий пристрій і апарати керування. 

Живлення двигунів дверей і вентиляторів, висвітлення кабіни, зв'язок 

апаратури керування й сигналізації з устаткуванням, що перебуває поза 

кабіною, здійснюються гнучким кабелем або, у деяких випадках, тролеями. 

Пасажирські ліфти одержали найбільше поши- рення в житлових і службових 

будинках висотою більш ніж 5 поверхів. 

Залежно від поверховості будинків і прийнятого за норму припустимого 

часу очікування розрахункові швидкості руху кабіни пасажирських ліфтів 

можуть бути від 0,5 до 5,6 м/с, а у виняткових випадках і до 9 м/с При цьому 

ліфти звичайно роз- діляють на чотири категорії: тихохідні ( 0,5...0,65 м/с ), 

швидкохідні ( 1,0…1,5 м/с ), швидкісні ( 2,0...2,5 м/с ) і високошвидкісні ( 

3,5…5,6 м/с і більше). Вантажні ліфти залежно від вантажопідйомності ( від 320 

кг до 2000 кг) по тій же стандартизації можуть мати швидкість руху від 0,25 м/c 

до 2 м/с, а при вантажопідйомності 3200 і 5000 кг – до 0,5 м/с . 

Однокабінні ліфти можуть бути як безредукторні (електродвигун 

безпосередньо з'єднаний з канатоведучим шківом ), так і редукторні, коли 

електродвигун і канатоведучий шків з'єднані між собою через редуктор. 

Безредукторний привод у порівнянні з редукторним більше надійний, 

малошумний й застосовується головним чином у швидкісних і 

високошвидкісних ліфтах з тихохідними двигунами  ( наприклад, типу МПЛ із  

частотою  обертання 60…120 мін). Оскільки для створення необхідного запасу 

кінетичної енергії якоря двигуна й пов'язаних з ним інших мас тихохідний 

двигун вимагає меншу кількість електричної енергії, чим швидкохідний, 

використання електроприводів з тихохідними двигунами більш переважно. 

Сучасні пасажирські й вантажопасажирські ліфти виконуються із противагою – 
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контрвантажем, маса якого вибирається такою, щоб він урівноважував масу 

піднімальної кабіни й тягового каната, а також частину вантажу, що 

піднімається. Однак остаточну масу противаги треба‚ приймати з умовою 

одержання оптимальної діаграми неврівноваженості, при якій абсолютні 

значення неврівноваженостей при верхній і нижній оцінках зупинки кабіни 

приблизно однакові. У цьому випадку необхідна встановлена потужність 

двигуна буде найменшою. Крім того, ліфти при висоті підйому більше 50 м 

іноді забезпечуються канатами, що врівноважують. 

Високі вимоги безпеки користування ліфтом викликають необхідність 

застосування спеціального механічного устаткування, що діє при різного роду 

ушкодженнях і аваріях. На валу двигуна є електромеханічний пристрій, що 

загальмовує привод при знятті напруги із двигуна як при нормальній роботі, так 

і в аварійних режимах. 

Специфічним устаткуванням, що охороняє кабіну й противагу від удару 

об підлогу шахти при відмові в роботі кінцевих вимикачів, є масляні буфери, на 

які сідають кабіна й противага. Якщо здійснюється тиск на верхню частину 

буфера, то всередині нього відбувається перетікання масла з однієї порожнини 

в іншу, у результаті чого удар зм'якшується. Посадка кабіни на буфери 

відбувається досить рід- ко. При обриві канатів і перевищенні швидкості 

спрацьовують спеціальні ловителі, установлені в нижній частині конструкції 

кабіни. Існує кілька видів ловителів. При- стрій одного з них – кліщового 

ловителя – схематично показано на рис. 3.3. Ловитель складається із двох 

захоплюючих кліщів 2, що сковзають при нормальній швидкості руху уздовж 

напрямної 1 кабіни. Якщо швидкість кабіни перевершує припустиму, то 

відцентровий регулятор затискає трос, пов'язаний з барабанчиком ловителя 

допоміжним тросиком. Внаслідок руху трос надає руху барабанчику 4. Клини 3 

розходяться у зв'язку з обертанням валів, що вигвинчуються, і розводять задні 

кінці кліщів 2. Передні губки останніх захоплюють напрямні. Захват 

відбувається плавно, тому що натискне зусилля росте поступово в міру 

входження клинів у зазор кліщів. Шлях кабіни після спрацьовування ловителів 

при високих швидкостях руху може скласти кілька метрів. На невеликих ліфтах 
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з малими швидкостями руху застосовуються ловителі із клиновими захватами, 

при спрацьовуванні яких шлях гальмування становить десятки сантиметрів. 

Навантаження двохкінцевих піднімальних лебідок змінюються в більше 

широких межах у порівнянні з однокінцевими й симетричні щодо напрямку 

руху механізму. Відповідно при проектуванні таких установок 

використовуються симетричні схеми електропривода. 

Динамічні навантаження двохкінцевих піднімальних установок 

визначаються сумарним приведеним моментом інерції установки й 

припустимим прискоренням. Тут важливо мати на увазі, що сумарний момент 

інерції залежить від суми всіх мас, що рухаються поступально. Оскільки 

потужність двигуна визначається різницею кінцевих навантажень, а момент 

інерції пов'язаний із сумою їхніх мас, особливістю двохкінцевих піднімальних 

лебідок є великий момент інерції механізму. 

Питання для самоперевірки 

 

1. По яких ознаках можна класифікувати піднімальні установки циклічної дії ? 

2. Назвіть основні елементи конструкції ліфтів. 

3. Поясните призначення противаги ( контрвантажу ) у конструкції ліфта. 

4. Перелічите специфічне механічне встаткування в конструкції ліфтів, необхідне 

для підвищення їхньої безпеки. 

5. Назвіть основні переваги безредукторних ліфтів у порівнянні з редукторними. 

 


