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ТЕМА: ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕКСКАВАТОРІВ 

  

 Призначення, пристрій і класифікація одноковшевих екскаваторів 

Одноковшеві екскаватори відносно робочих рухів і конструкції мають багато 

загального з поворотними, наприклад портальними, кранами. Невеликі екскаватори 

можуть при необхідності працювати як піднімальні крани, тому що виконуються 

універсальними зі змінним робочим устаткуванням. Більші екскаватори є спеціалізо- 

ваними землерийними машинами, призначеними тільки для черпання ґрунту або по- 

передньо зруйнованої вибухом скельної породи й переміщення наповненого ковша до 

місця вивантаження. 

Екскаватори широко застосовуються на будівництві міст, каналів і гідроелек- 

тростанцій, при спорудженні шосейних і залізних доріг і на відкритих розробках ко- 

рисних копалин. Різні умови роботи й обсяги земляних робіт вимагають застосування 

машин різної конструкції й продуктивності. Залежно від можливостей використання 

екскаваторів з різними видами змінного робочого встаткування розрізняють 

екскаватори універсальні й спеціальні. До універсального відносяться екскаватори, 

конструкція яких дозволяє шляхом заміни робочого встаткування використовувати їх 

для виконання декількох видів різних робіт ( наприклад, копання, монтажні й 

вантажно-розвантажувальні роботи й т.д. ). У цю групу входять будівельні й буді- 

вельно-кар'єрні екскаватори. Зокрема, екскаватор типу Э-2503 може мати три види 

змінного встаткування: пряма лопата, драглайн і кран. До групи спеціальних машин 

відносяться екскаватори, призначені для виконання тільки одного виду робіт. 

По конструкції робочого органа розрізняють ряд типів екскаваторів: пряма 

лопата, зворотна лопата, драглайн, лопата-струг, шкребок і т.п. По конструкції меха- 

нізму пересування можна виділити гусеничні й крокуючі екскаватори, а також екс- 

каватори на залізничному, рейковому ході.  

Екскаватори з ємністю ковша більше 3 м звичайно мають устаткування прямої 

лопати або драглайна. Драглайни застосовуються для робіт, що вимагають 

переміщення породи на більші відстані при порівняно м'яких ґрунтах; на більше 

твердих ґрунтах, але з меншим радіусом дії працюють лопати.Екскаватор-лопата ( рис. 



2.1 ) має ківш 1, жорстко пов'язаний з рукояттю 2, шарнірно укріпленої на стрілі 3, яка 

має можливість поступального переміщення. Наповнення ковша виробляється за 

допомогою двох робочих рухів: підйому ковша й поступального руху рукояті, що 

створює напір для впровадження зубів ковша в ґрунт. Третім робочим рухом є поворот 

платформи 4 екскаватора; він необхідний для переміщення ковша до місця 

вивантаження й у вибій і є на всіх машинах незалежно від типу робочого встаткування. 

Для відкривання днища ковша при розвантаженні служить допоміжний двигун, 

укріплений на стрілі, вал двигуна тросом по- в'язаний із засувом, що втримує днище 

ковша в закритому положенні. Основними механізмами екскаватора-лопати є: механізм 

підйому ( піднімальна лебідка), механізм напору й механізм повороту. Необхідні 

переміщення екскаватора виробляються за допомогою гусеничного механізму 

пересування ( ходу ). 

Жорстке встаткування екскаватора-лопати створює сприятливі умови для на- 

вантаження ґрунту в транспорт — залізничні думпкари або потужні автомобілі -

самоскиди. Розрізняють кар'єрні й розкривні екскаватори-лопати. Кар'єрні екскава- 

тори призначаються для розробки скельних ґрунтів, у зв'язку із чим мають укорочене 

встаткування (стрілу й рукоять) підвищеної міцності. Найпоширенішою машиною 

такого типу є екскаватор ЭКГ-4,6 ( екскаватор кар'єрний гусеничний з ємністю ковша 

4,6 м). Більшою кар'єрною машиною є екскаватор типу ЭКГ-8, що має ківш 8 м . 

Розкривні екскаватори призначені для роботи в більше легких ґрунтах і мають 

подовжене встаткування полегшеної конструкції. Найбільш великої з випущених 

у нашій країні машин такого типу є екскаватор ЭВГ-35/65М ( екскаватор розкривний 

гусеничний з ємністю ковша 35 м і довжиною стріли 65 м ). 

 



 

Рисунок 2.1 – Загальний вид екскаватора-лопати 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Загальний вид екскаватора-драглайна 



Екскаватор-драглайн ( рис. 2.2 ) має ківш 1, вільно підвішений на канатах. 

Наповнення ковша (черпання) виробляється шляхом підтягування його до 

машини за допомогою тягового каната 2. При цьому ківш впроваджується в 

ґрунт під дією власної ваги й утримується від надмірного заглиблення за 

допомогою піднімальних канатів 3. За допомогою піднімальних канатів 

виробляється підйом ковша до голови стріли, у процесі якого тягові канати 

втримують завантажений ківш від перекидання. Третім робочим рухом у циклі 

екскавації є поворот на вивантаження й у вибій. Наприкінці повороту на 

вивантаження тягові канати послабляються, що викликає перекидання й 

розвантаження ковша. 

Таким чином, основними механізмами екскаватора-драглайна є однакові 

по конструкції піднімальна й тягова лебідки й механізм повороту. Драглайни 

викорис- товуються для розкривних робіт при відносно слабких ґрунтах. За 

умовами виконання таких робіт екскаватор часто, розробляючи відвали, 

повинен стояти на насипному ґрунті й переміщатися по цій м'якій підставі. Для 

зменшення тиску на ґрунт при роботі драглайн опирається на круглу плиту 

великого діаметра (так звану базу  4, а для пересування використовується 

механізм крокування з опорними лижами 5 великої площі. Найбільш  масовою 

машиною такого типу є ЭШ-5/45М  (екскаватор крокуючий  з ємністю ковша 5 

м і довжиною стріли 45 м ).  

Випускаються також могутніші екскаватори типів ЭШ-10/70А, ЭШ-

15/90А и ін. 

Великі одноковшеві екскаватори є високопродуктивними землерийними 

машинами, що представляють собою унікальні по габаритах, масі й потужності 

головних електроприводів технічні спорудження. У цьому можна переконатися, 

розглядаючи приведений на рис. 2.2 із вказівкою основних розмірів 

схематичний загальний вид уведеного в дію самого потужного в нашій країні 

крокуючого екскаватора-драглайна типу ЭШ-100/100, що має ківш ємністю 

100 м  і довжину стріли 100 м. Він обладнаний зробленими електроприводами 

основних механізмів великої потужності, що для піднімальної й тягової лебідок 

становить по 10000 кВт, а електропривод повороту має вісім двигунів по 1000 



кВт кожний. Винятковий ефект підвищення продуктивності праці на відкритих 

гірських розробках за рахунок застосування машин такої потужності в деякій 

мері можна представити, якщо врахувати, що екскаватор є слухняним і 

потужним продовженням рук одного грабаря-оператора, що впливаючи на 

рукоятки командоапаратів головних електроприводів, за зміну без важкої 

фізичної праці робить такий же обсяг грабарств, що й армія грабарів у кілька 

десятків тисяч чоловік. 

По продуктивності одноковшеві екскаватори діляться на три класи: малої, 

середньої й великої з місткістю ковша відповідно 0,15 – 2; 2 – 8; 10 – 100 м  . 

Основні 

механізми одноковшевих екскаваторів середньої й великої 

продуктивності обладнюються електроприводом, що складається з 

електричного двигуна, передавального механізму й системи керування 

електроприводом. Екскаватори малої продуктивності звичайно мають дизель-

електричний, дизельний або гідравлічний привід. По кіль- кості встановлених 

електродвигунів електричні екскаватори діляться на однодвигунні й 

багатодвигунні. 

В однодвигунному екскаваторі головні робочі механізми обертаються від 

од- ного електродвигуна за допомогою зубчастих, черв'ячних, ланцюгових 

передач і інших механічних ланок. При цьому передача рухових зусиль 

виконується шляхом 

зчеплення фрикціонів із провідними елементами передавального 

механізму. Зворот- ний рух виробляється під дією власної маси робочих органів 

з регулюванням швид- кості опускання гальмами, а в деяких робочих 

механізмах - шляхом реверсування провідних елементів кінематичних схем. 

Такий електропривод прийнятий називати груповим. Для групового привода 

використовують асинхронні електродвигуни. 

Якщо кожний головний робочий механізм приводиться в рух від 

окремого електродвигуна, то такий привод називається індивідуальним, а 

екскаватор ставить- ся до розряду багатодвигунних. Індивідуальний привод є 

більше досконалим у по- рівнянні із груповим, тому що гранично 



спрощується кінематика робочого механізму й підвищується тим самим к. к. д. 

привода. Такий привод дає можливість працю- вати при більше вигідних 

швидкостях, робити швидкий пуск і реверсування двигуна. У сучасних 

багатодвигунних екскаваторах застосовують для привода головних механізмів 

двигуни постійного струму з незалежним збудженням, які одержують 

живлення, як правило, від індивідуальних керованих генераторів постійного 

струму. Енергія до екскаваторів підводить гнучким кабелем, що підключається 

до повітряної мережі трифазного струму. Будівельні й кар'єрно-будівельні 

екскаватори, силове встаткування яких порівняно невеликої потужності ( до 160 

кВт ). Живляться від мережі 380 В, а при 6000 В - через понижувальний 

пересувний трансформатор потужністю відповідно типам екскаваторів не менш 

180 і 320 кВа. 

Кар'єрні, розкривні й крокуючі екскаватори є потужними машинами з 

різним видом електроустаткування значної потужності. Тому ці типи 

екскаваторів одержують у вибої електроенергію від мережі 6000 або 10 000 В 

безпосередньо по кабельному відводі через пересувний розподільний пристрій 

по гнучкому кабелю. Кабелі підводять до вводного ящика, установленого на 

нижній рамі екскаватора. Довжина гнучких кабелів для живлення екскаваторів 

не перевищує 200-300 м. Перетин кабелів вибирають по щільності струму для 

переривчастого навантаження й перевіряють на струми короткого замикання й 

припустиму величину втрат напруги. На станції керування зосереджена пуско-

регулююча й захисна апаратура. Апаратура оперативного керування 

змонтована на пульті керування, установленому в кабіні машиніста. 

 

 

Питання для самоперевірки 

 

1. По яких ознаках класифікують одноківшеві екскаватори ? 

2. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні механізми екскаваторів. 

3. Поясніть різницю між одно- і багатодвигунним приводом 

екскаваторів. 


