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Уроки 81-82 (02.03.2021) Е-1, Транспортні пристрої 

 ТЕМА :ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМІВ 

ЕКСКАВАТОРІВ 

 

Екскаватор є машиною, що працює в досить тяжких умовах з 

різкозмінним навантаженням, тряскою всього встаткування, при значних змінах 

температури й вологості, великій кількості пилу. Тому до його механічного й 

електричного встаткуванню пред'являються досить жорсткі вимоги. 

Так, наприклад, механізм повороту екскаватора-лопати, що має значний 

при- ведений момент інерції, у кілька разів перевищуючий момент інерції 

двигуна, працює винятково в перехідних процесах пуску, реверса й 

гальмування. Внаслідок великої кількості ланок у кінематичному ланцюзі в 

механізму є значні люфти в пере- дачах, а також зазори в кріпленнях робочого 

встаткування. 

Основною вимогою до електропривода цього механізму є забезпечення 

плавності протікання перехідних процесів у мінімально можливий час із 

обмеженим прискоренням. 

Механізм підйому працює в умовах різко змінного навантаження, що 

нерідко значно перевищує номінальну. В окремих випадках навантаження може 

бути нас- тільки великим, що виникає небезпека руйнування ланок механічної 

передачі. У ще більш важких умовах перебуває механізм напору екскаватора-

лопати, тому що він працює на упор. Правда, для полегшення умов роботи в 

його кінематичному ланцю- зі є муфта граничного моменту, що, прослизаючи, 

згладжує удари в механічному встаткуванні, захищаючи його від руйнувань. 

Таким чином, до електропривода механізмів підйому й напору 

пред'являється вимога обмеження моменту електропривода припустимими 

межами в статичних і динамічних режимах роботи. Система керування 

приводом повинна мати високу швидкодію для того, щоб забезпечити  

обмеження  моменту в динамічних  режимах роботи, тому що в цих випадках 

можливі перевантаження механізму, що значно відрізняються від статичних. 

Разом з тим система керування електроприводом повинна бути простою 
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і надійною, тому що в остаточному підсумку продуктивність екскаватора 

визначається не тільки тривалістю часу циклу, але й безперебійною роботою. 

Система електро- привода повинна забезпечити необхідний при роботі діапазон 

регулювання швид- кості, а також утримання порожнього й навантаженого 

ковша. 

Обмеження моменту привода припустимими значеннями здійснюється 

шляхом створення спеціальної механічної характеристики двигуна. Форма цієї 

характеристики повинна бути такою, щоб при робочих навантаженнях 

забезпечувалася висока продуктивність механізму з наступним обмеженням 

моменту припустимими значеннями ( рис. 2.3 ). 

Слід зазначити, що характеристика 1 ( рис. 2.3 ), на перший погляд 

щонай- краще задовольняюча поставленим вимогам, має істотні недоліки. 

Машиніст не по- чуває завантаження механізму, тому що швидкість двигуна 

залишається майже по- стійною при зростанні навантаження до стопорного 

значення. Зазначена обставина не дає можливості машиністові вчасно знизити 

навантаження механізму й запобігти падінню швидкості до стопоріння. Часте 

повторення режиму стопоріння приводить до зниження продуктивності 

екскаватора. Тому доцільна більше м'яка характеристика 2 з перегином в 

області навантаження, близького до номінального. При цьому у випадку 

виникнень короткочасного перевантаження останнє переборюється двигуном 

легше за рахунок використання при зниженні швидкості кінетичної енергії, 

накопиченої в системі електропривода. 

Площа, утворена механічною характеристикою двигуна й  координатних 

осей, відповідає потужності електропривода й певною мірою відображає 

продуктивність машини. Заповнення характеристики електропривода 

екскаваторного механізму може бути оцінено відповідним коефіцієнтом 

заповнення. 
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Приступаючи до вибору характеристик електроприводів основних 

механізмів екскаваторів, необхідно враховувати особливості кожного з них 

відносно необхідно- го коефіцієнта заповнення статичної характеристики. 

Розглядаючи, наприклад, електропривод підйому екскаватора-лопати, 

відзначимо, що останній виконує дві функції: копання, а також підйом і спуск 

ковша. Тому характеристика електропривода повинна мати таку жорсткість у 

робочій зоні, щоб машиніст міг вчасно попередити небажане стопоріння 

механізму. Характеристика повинна бути досить м'якою в об- ласті невеликих 

перевантажень. Що стосується привода підйому у екскаватора типу драглайн, 

те тут механізм підйому робить у чистому виді операцію підйому й спуска 

ковша в повітрі, тому для забезпечення високої продуктивності цього 

механізму необхідна екскаваторна характеристика з коефіцієнтом заповнення 

порядку 0,8 - 0,9. В обох типів екскаваторів механізм підйому повинен мати 

обмеження моменту. 

Привод тяги в екскаваторів типу драглайн повинен мати м'яку 

характеристи- ку з обмеженням моменту, тому що цей механізм в основному 

здійснює операцію копання. Привод напору в екскаватора-лопати повинен мати 

м'яку характеристику, тому що працює на упор і, незважаючи на наявність 

муфти граничного моменту, мо- же створювати різкі перевантаження привода 

підйому. 

Механізм повороту екскаваторів-драглайнів і екскаваторів-лопат працює 

ви- нятково в перехідних процесах. Статична характеристика електропривода 
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певною мірою визначає і якість .перехідного процесу, тому для забезпечення 

сталості при- скорення статична характеристика привода повороту повинна 

мати максимальне заповнення. У вигляді самої загальної рекомендації можна 

відзначити, що величина стопорного моменту становить для механізмів 

екскаваторного типу ( 2 ÷ 2,5)·MH. 

Зразковий вид характеристик електроприводів, що відповідають заданим 

технологічним вимогам механізмів екскаваторів, приведений у табл. 2.1. 

Відзначимо, що з метою запобігання динамічних перевантажень у редукторах, 

стрілі й т.д. для механізму повороту бажаним є деяке зниження стопорного 

моменту з наступним зростанням моменту разом зі швидкістю. Знижена 

величина початкового моменту забезпечує поступову вибірку люфтів і слабини 

канатів при обмеженому прискоренні. 

Таблиця 2.1 – Статичні характеристики електропривода механізмів 

екскаваторів 
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Варто мати на увазі, що на екскаваторах-лопатах, де допускаються 

більші прискорення й з, чим на екскаваторах-драглайнах, а також можливі часті 

стопоріння з високої швидкості, необхідно створювати ділянку пологої 

характеристики в області, близької до МСТОП. Це дозволяє обмежити кидки 

моменту при стопорінні від швидкості ω1 до 0, викликані електромагнітними 

перехідними процесами. У електроприводів підйому драглайнів ділянка 

характеристики при МСТОП може бути практично вертикальною, тому що для 

цих механізмів не властиве стопоріння в робочому режимі підйому. 

Велике значення при конструюванні електроприводів екскаватора має 

забезпечення гальмування механізму при установці командоконтролера в 

нульове положення. Зазначений режим виникає, наприклад при необхідності 

забезпечити втримання порожнього або навантаженого ковша в піднятому 

стані. 

Для пояснень звернемося до роботи екскаватора-лопати при 

відвантаженні породи на платформи поїзда. Цикл починається з підйому ковша 

і його завантаження зрізанням заданого шару породи. Далі при піднятому й 

завантаженому ковшу здійснюється поворот платформи екскаватора до місця 

розвантаження. Бажано при цьому, щоб ківш перебував на рівні трохи вище 

бортів платформи. Перевищення це повинне бути обране так, щоб при 

розвантаженні не виникали сильні удари маси , що вивантажується , по 

платформі, але в той же час ківш повинен проходити із достатнім за- пасом по 

висоті над бортами щоб уникнути ударів по них. 

Відзначимо, що при нормальній роботі електроприводів екскаватора 

виключається режим утримання ковша шляхом накладення гальм, тому що це 

приводить до значного збільшення часу циклу й необхідності частої перевірки 

й підрегулювання гальм. Звичайно здійснюється підгальмування порожнього 

або навантаженого ковша на малій швидкості його електроприводом. При 

цьому кінетична енергія ков- ша, що опускається, перетворюється в електричну 

енергію. Небажаним режимом є такий, при якому внаслідок зайвого опускання 

ковша оператор примушений вклю- чати електропривод підйому для 

підтягування ковша вверх. 
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На рис. 2.4 (а) приведена механічна характеристика 2 електропривода 

піднімального механізму, що використовується при опусканні ковша. 

Жорсткість її по- винна бути визначена відповідно до викладених міркувань. 

Однак як деяке орієнтування можна відзначити, що швидкість двигуна для 

більшості механізмів підйому, що працюють на характеристиці втримання 

ковша, становить ( 5 – 10 )%  ωН  при МС = МН. 

Електропривод механізмів тяги й напору при установці 

командоконтролерів  у нульове положення також повинен мати відносно 

жорстку характеристику при малій швидкості обертання двигуна. Цю умову 

можна пояснити, якщо звернутися, на- приклад, до робочого режиму механізму 

тяги. При застопореному механізмі підйому ківш може бути підтягнуть убік 

стріли тяговим канатом, а потім відпущений при установці командоконтролера 

в нульове положення. Відсутність гальмового моменту могло б привести до 

хитань ковша й ударам по стрілі й вантам. Ці явища обмежуються наявністю 

гальмової характеристики втримання ковша. 

Варто підкреслити, що для механізмів повороту характеристики 

нульового положення командоконтролера також повинні мати місце, інакше 

при черпанні породи платформа буде повертатися зусиллями, створюваними 

іншими механізмами. При відхиленні ковша від осьової робочої лінії він 

створює в процесі копання бічне зусилля, спрямоване на поворот платформи. 

Жорсткість механічної характеристики втримання повороту вибирається 

звичайно меншою, чим, наприклад, у механізму підйому. Якщо вибрати 

характеристику жорсткою, то двигун механізму повороту буде при копанні 

сильно завантажений і, крім того, він буде перешкоджати процесу 

завантаження ковша. При м'якій характеристиці ківш поступово виходить на 

осьову лінію й не створює більших навантажень на двигун механізму повороту. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте докладну класифікацію одноковшевих екскаваторів і розгорнутий опис 

пристрою їх основних механізмів. 

2. Зобразите механічну характеристику електропривода, що називають 

"екскаваторною". У чому її основні особливості ? 


