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Лебідки з пасовою передачею 

Перша лебідка з передачою клиновим паском була встановлена 

в Німеччині компанією «Gustav Ad. Koch Maschinenfabrik KG» у 
1954 р.; вона все ще функціонує. З тих пір було встановлено 3000-

4000 лебідок вантажопідйомністю 320-5000 кг, більшість з них у 

Німеччині. Ці лебідки компанія продовжує випускати. 
Містер Роланд Сравінога модернізував первинну таку 

конструкцію. Лебідки цієї вдосконаленої і запатентованої 

конструкції пропонуються зараз компанією «Ingenieurburo fur 
Aufzugtechnik» у Гамбурзі (Німеччина). 

Основні деталі включають привідний електродвигун, 
мультиклиновий привідний пас, дискове гальмо і тяговий шків. 

Оскільки передавальне число клинопасової передачі обмежене 

розмірами веденого блока, ці лебідки більше підходять для високих 
швидкостей. Тому канатним системам з кратністю 2:1 і в деяких 

випадках навіть 4:1 слід віддавати перевагу. 

Використання цих систем полегшує застосування лебідок з 
клинопасовою передачею при низькій номінальній швидкості (на 

практиці від 0,85 м/с для кратності 2:1 і від 0,5 м/с при підвісці з 

кратністю 4:1). 
Зазвичай застосовується асинхронний одношвидкісний двигун 

на 1500 об/хв з регулюванням швидкості частотним 

перетворювачем. Двигун з привідним блоком змонтований на 
сталевій конструкції, яка може повертатися відносно шарніра 

опорної рами лебідки. Пружина, встановлена на привареному до 

рами кронштейні, забезпечує постійне натягнення пасків. 
Гумові прокладки або блоки амортизаторів установлені між 

опорною рамою лебідки і опорними балками, щоб зменшити пере-

дачу вібрації на конструкції, що примикають до будівлі. 
Кероване подвійне дискове гальмо діє безпосередньо на шків. 

Диск відлитий разом зі шківом, з'єднаний болтами з привідним 

блоком. Оскільки необхідний гальмівний момент, що передається на 
шків, значно вищий, ніж на швидкісному валу, застосування ефек-

тивного дискового гальма абсолютно необхідне. 

Блок зі шківом спирається на два підшипники, які закріплені на 



нерухомій осі. Блок може бути виготовлений з поліаміду з меншою 

масою і меншим моментом інерції. 

Пізніше клинові паски були замінені зубчастими пасками. 

Існує декілька відомих виробників цього типу паска. На рис. 
12.3 зображено зубчастий пасок для важкого режиму роботи з 
необроб- 

леною кромкою, випущений компанією 
«ContiTechAntrieb-ssysteme GmbH». Він 
виконаний з високоякісного еластомір- 
ного складу на основі поліхлоропрену; 
розтягнуті елементи (компоненти міц-
ності), виконані з поліестерного корду, 
включені в основу паска для збільшення 
передавальної потужності і зменшення 
робочого подовження. 

Рушійні сили, що діють у перетині паска, 
передаються до розтягнутих елементів 

через прогумовану основу, яка 
укладені в поперечному напрямі так, щоб пасок міг чинити опір 
вигину. 

Гнучкість паска збільшується за рахунок спрофільованої 
зубчастої конструкції, що зменшує напругу вигину і тепловиділення. 
Вона також допускає використання привідних блоків меншого 
діаметра. 

Клинові паски «ContiTech» мають антистатичні властивості, 
стійкі до екстремальної температури і зносу. 

Основні переваги лебідок з пасовим приводом такі: 
- високий коефіцієнт корисної дії пасового приводу (0,98) і 

низьке споживання енергії; 
- низький момент інерції мас, що обертаються; 
- безшумна робота впродовж усього терміну служби; 
- низька вартість технічного обслуговування, оскільки 

клинові паски не вимагають мастила і всі підшипники заповнені 
мастилом на весь термін служби; 

- збільшена безпека через розташування робочого гальма на 
боці шківа; 

- не потрібні додаткові запобіжні засоби для запобігання не- 
контрольованому руху кабіни (перевищення допустимої швидкості). 

Рис. 12.3. Зубчастий пасок 



 Безредукторні ліфтові лебідки 

 Безредукторні лебідки постійного струму 
Безредукторна лебідка обладнана спеціальним низькошвид- 

кісним двигуном постійного струму, швидкість якого змінюється в 
діапазоні 100-220 об/хв. 

Між ротором і тяговим шківом немає зубчастої передачі. 

Усі основні компоненти лебідки, такі, як ротор, тяговий шків і 

гальмівний шків, змонтовані на одному валу, встановленому на двох 
підшипниках. Вал і підшипники повинні витримувати 

навантаження, що діють на шків, а також силу тяжіння вказаних 
вище компонентів, і передавати повне навантаження на конструкцію 

будівлі. 

Тяговий і гальмівний шків зазвичай виконані в одній деталі. 
Через відсутність зубчастої передачі механічний ККД вище в 

порівнянні з ліфтовими лебідками з редуктором. Тому енергоспожи-

вання низьке. 
Первинна вартість безредукторної лебідки вища, але довгий 

термін служби низькошвидкісного двигуна постійного струму і 

менша вартість технічного обслуговування. 
Для регулювання швидкості можуть використовуватися 

декілька систем. Раніше використовувалася система регулювання 

напруги за допомогою установки «генератор - двигун» («Ward-
Leonard»). Результатом її застосування було забезпечення 

комфортності пересуванняі точного вирівнювання на кожній 

зупинці, незалежно від навантаження кабіни і напряму руху. 
Проте вартість монтажу була порівняно високою, необхідний 

був простір для розміщення устаткування «мотор - генератор», було 

потрібне додаткове технічне обслуговування колектора і щіток 
швидкохідного генератора і загальні втрати (застосовувалися 

мінімум три компоненти, що оберталися) зменшували загальний 

коефіцієнт корисної дії лебідки. 
Для уникнення недоліків системи «Ward-Leonard» установка 

«мотор - генератор» може бути замінена на статичний перетворювач, 

так звану систему «Thyristor-Leonard», яка включає два керовані 
трифазові мости. 

Середнє значення постійного струму контролюється 

керованим тиристором з фазовим регулюванням. 



Ця система в основному використовується з приводами постій-

ного струму і має недолік, пов'язаний з появою зрівняльного струму 

при малій величині моменту, що обертає, викликає зміну в характе-
ристиках контуру регулювання (нелінійна залежність між струмом і 

напругою). Як альтернатива може бути використаний подвійний 

перетворювач, в якому постійно функціонують два мости 
тиристорів, один - як випрямляч, інший - як інвертор. Ця концепція 

керування тиристора більше всього доступна, але вона має вищу 

вартість, оскільки застосовується трансформатор з двома 
самостійними вторинними обмотками, два реактори зрівняльних 

струмів (дроселями) і дві схеми керування. 

Система приводу «Thyristor-Leonard» в будь-якому її вигляді на 
ступінь вище за систему «Ward-Leonard». Вона характеризується 

високим ККД, низькою вартістю технічного обслуговування і 
високою надійністю. Обмеженням до її застосування можуть стати 

перешкоди в силовій лінії (несинусоїдальні потоки). 

Зазвичай використовуються шестиімпульсні мостові перетво-
рювачі; проте деякі ліфтові компанії пропонують 12-імпульсні 

перетворювачі, застосування яких зменшує електричні перешкоди 

іншим електричним системам у будівлі і відчутний шум від двигуна 
постійного струму. Вона використовується разом з установкою 

«двигун - генератор» або статичним перетворювачем при номіналь-

ній швидкості до 8 м/с. 
Чотириполюсний тихохідний двигун постійного струму, тяго-

вий і гальмівний шків становлять єдиний компактний блок. Тяговий 

і гальмівний шків, відлиті разом, установлені консольно на валу 
двигуна. 

Повністю закрита конструкція статора забезпечує ефективну 

комутацію у всіх робочих умовах і збільшує термін служби при 
мінімальному технічному обслуговуванні. Квадратна поверхня 

статора робить двигун дуже компактним на монтажному 

майданчику і зручним для застосування при невеликих просторах. 
Двигун охолоджується змонтованим зовні вентилятором. 

Гальмо, кероване постійним струмом, має два незалежні галь-

мівні важелі і здатне утримувати кабіну у стаціонарному положенні 
при перевантаженні на 100 %. Число пусків на годину 240 і 

тривалість включення (номінальне значення) може досягати 60 %. 

Безредукторна лебідка постійного струму недавно виготовлена 
компанією «Schindler Aufzuge AG» (Швейцарія). Це сама невелика з 



безредукторних лебідок «Schindler», названа «Baby Gearless» GH 

330. Вона застосовується при вантажопідйомності 630 кг і швидкості 

1,6 м/с, до 1000 кг при швидкості 3,15 м/с, кратність підвіски 2:1. 
Діаметр шківа 570 мм, має до 7 канатів, діаметр яких дорівнює 13 

мм. Кути підрізу напівкруглого профілю струмків становлять 75°, 

82° або 90°. 
Максимальна потужність 20 кВт при 211 об/хв, максимальний 

момент, що обертає, 900 Н^м (пусковий момент 2100 Н^м), макси-

мальне навантаження на тяговий шків 40000 Н. Вага лебідки 1200 кг. 
Подвійне гальмо вмикається механічно і вимикається за допомогою 

гідравліки; мотор-насос змонтований на сталевій опорній плиті. 

Діаметр гальмівного шківа 500 мм, максимальний гальмівний 
момент 1800 Н м. Двигун охолоджується зовнішнім вентилятором. 

 Безредукторні лебідки змінного струму 
Прогрес у розробленні систем регулювання швидкості 

змінного струму привів до появи на ліфтовому ринку 
безредукторних лебідок з приводом змінного струму. 

Лебідка дуже компактна і має невеликі розміри. Вона 

підтримує максимальне радіальне навантаження на шків 7000 кг при 
номінальному моменті, що обертає, 900 Н^м. Вона спроектована для 

номінального навантаження 1000 кг або 1275 кг відповідно і для 

швидкості кабіни 1,6, 2,0, 2,5 і 3,0 м/с. 
Діаметри тягових шківів 410, 460 або 520 мм для номінального 

навантаження 1000 кг, 410 мм для номінального навантаження 1275 

кг. Шків може мати максимум 9 канавок при номінальних діаметрах 
каната 10, 11 або 12 мм або максимум 8 канавок при номінальному 

діаметрі 13 мм. 

Асинхронний двигун змінного струму, число полюсів 
дорівнює 8, контролюється частотним перетворювачем, із 

зворотним зв'язком за швидкістю і струмом, для досягнення 

досконалої діаграми швидкості і комфорту поїздки. 
Цифровий генератор імпульсів має загальну вісь з валом 

двигуна і захищений проти механічного пошкодження ковпаком, 

сполученим з корпусом двигуна. Двигун обладнаний допоміжним 
вентилятором 230 В змінного струму (однофазовий) високої 

об'ємної продуктивності, що дало можливість збільшити число 

пусків двигуна на годину до 240. Терморезистори теплового захисту 
в обмотці двигуна дають можливість постійно перевіряти 



температуру обмотки. Вал підтримується двома роликовими 

підшипниками, що самоус- тановлюються. Шків відлитий разом з 

гальмівним шківом і встановлений консольно. Гальмо стандартної 
конструкції із зовнішнім натисненням, вимикається двома 

електромагнітами постійного струму відповідно до EN 81-1:1998. 

Можуть бути встановлені мікроконтакти для контролю проміжку 
між гальмівними підкладнями і шківом. 

«Thyssen Aufzuge» виготовляє компактну лебідку, що забезпе-

чує економію простору і не вимагає значного технічного обслугову-
вання.Відповідно до сучасної практики вал підтримується двома 

роликовими підшипниками, що самоустановлюються на обох боках 

ротора. Тяговий і гальмівний шків відлиті разом і встановлені 
консольно. 

Лебідка в даний час використовується для приводу з подвійним 
обхватом. Гальмо колодки стандартної конструкції із закріпленими 

гальмівними колодками і двома незалежними магнітами в 

загальному корпусі для гальмівної системи з подвійним керуванням, 
розташованої між двигуном і шківом. 

Оскільки максимальне число пусків на годину становить 240, 

лебідка обладнана зовнішнім вентилятором. Лебідка і контршків 
установлені на важкій сталевій опорній плиті для мінімізації 

передачі вібрацій. 

Лебідка виготовляється у трьох варіантах для номінальної 
вантажопідйомності 1000, 1350 і 2000 кг. Номінальна швидкість для 

кожного варіанта конструкції може змінюватися від 1,6 до 3,0 м/с. 

Максимальна висота підйому становить 80-170 м залежно від 
режиму роботи і умов навколишнього середовища. 

12.1. Лебідки для ліфтів без машинного 
приміщення 

Нещодавно революційні концепції пасажирських ліфтів визна-
чили розташування лебідки і обмежувача швидкості безпосередньо 

в шахті ліфта. 

Немає необхідності в машинному або іншому відповідному 
приміщенні, звідси і найменування «без машинного приміщення» 

або скорочено - «ліфт без приміщення». З'явилися дві спеціальні 

конструкції редукторних і безредукторних лебідок змінного струму. 



«KONE Elevators» була першою компанією, що розробила і 

поклала початок новій ліфтовій концепції. Вона отримала назву 

«MonoSpace» і перший ліфт був установлений і пройшов перевірку 
у Вюрбурзі (Нідерланди) в 1995 р. 

Випуск комерційної продукції мав місце в Брюсселі (Бельгія) у 

1996 р. 

Для реалізації концепції була застосована спеціальна лебідка, 

що отримала найменування «EcoDisc». Вона базувалася на новому 

типі провідного двигуна: осьовому синхронному двигуні змінного 
струму із збудженням на постійних магнітах. Відповідно до осьового 

принципу лінії магнітної індукції двигуна перетинають повітряний 

зазор паралельно осі, а полюси двигуна - радіально. Цей принцип 
проектування дозволяє надати лебідці плоскої форми. 

Конструкція аксіального двигуна складніша, ніж у стандартних 
двигунах, через асиметрію форми магнітного ланцюга. 

Постійні магніти дозволяють отримати оптимальні характерис-

тики, високі значення ККД, значні величини коефіцієнта потужності 
при невеликих розмірах. Коефіцієнт корисної дії двигуна змінюється 

від 75 до 95 % залежно від швидкості і навантаження. 

Інша сприятлива особливість - динамічне гальмування. Якщо 
закоротити клеми двигуна з постійними магнітами, двигун генерує 

момент, що перешкоджає руху кабіни при вимкненому гальмі. 

Лебідка не набере високі обороти, як традиційні безредукторні 
лебідки за тих же умов, бо вона обладнана двома незалежними 

гальмами, які вимикаються електромагнітами. 

Пристрій ручного виключення передбачений на випадок аварії, 
наприклад, при припиненні подачі енергії. Тяговий шків змонтова-

ний прямо на валу ротора. 

Лебідки «EcoDisc» виконуються у трьох варіантах, що мають 
найменування МХ 05, МХ 06 і МХ 10. Усі вони мають однакову 

конструкцію і відрізняються тільки розмірами. Розташування 

лебідки - угорі шахти. Плоска форма дає можливість її кріплення до 
напрямної кабіни у проміжку між напрямною і стіною шахти. 

Кратність канатної системи 1:2 з нижньою підвіскою кабіни 

(вичавлювального типу). Обмежувач швидкості також 
розташований у верхній частині шахти. 

Основні технічні параметри надані в табл. 12.2, де включено 

параметри лебідки «MiniSрасе» МХ 18, про яку ми розповімо 



пізніше, і лебідок МХ 32, МХ 40 і МХ 100, які підходять для ліфтів 

з більшою номінальною величиною вантажопідйомності. 
Контролер розташований поза шахтою на самому верхньому 
поверсі, шафа контролера об'єднана з порталом дверей 
посадкового майданчика. Передбачено оглядове вікно в шафі 
контролера, через яке видно канати і обмежувач швидкості. 

Там же розташований важіль ручного виключення гальма в 
аварійній ситуації, головний вимикач і кнопка контролю працездат-

ності обмежувача швидкості. З метою безпеки передбачений прист-

рій фіксації кабіни на напрямних при проведенні робіт із даху кабіни. 
Лебідки MX 05, MX 06 і MX 10 були розроблені для житлових 

і невеликих адміністративних будівель в Європі, але вони також 

можуть бути встановлені в інших типах будівель. 
Основні переваги даної концепції такі: 

- відсутність машинного приміщення, звідси значне зниження 

вартості будівельних робіт; 
- високий ККД і як результат низьке споживання енергії; 

- комфорт поїздки завдяки частотному регулюванню 

швидкості; 
- низька вартість технічного обслуговування, оскільки 

простий двигун фактично не вимагає технічного обслуговування; 

- низький рівень шуму, оскільки немає зубчастої передачі. 
«MiniSpace» МХ 18 може бути розташована в машинному 

приміщенні з такими малими розмірами, що його площа лише не 
набагато перевищує площу поперечного перетину шахти ліфта. 

Усі лебідки обладнані частотним перетворювачем зі спеціаль-

ним програмним забезпеченням регулювання швидкості. 
На великих ліфтах лінійний перетворювач, обладнаний керова-

ним напівпровідниковим мостом, зберігає синусоїдальну форму 

лінійного струму і забезпечує коефіцієнт потужності, що дорівнює 
одиниці. На невеликих «E^Disc» він був замінений простим діодним 

мостом і керованим гальмівним резистором. Проте великі лебідки 

використовують рекуперацію енергії. Перетворювач двигуна, по 
суті, є простий трифазний частотний перетворювач, схожий на вико-

ристовувані з асинхронними двигунами. 

Лебідки MX 32, MX 40 і MX 100 обладнані двома двигунами 
«EcoDisc», розташованими по обидва боки тягового шківа. 



Лебідка MX 100 розрахована на номінальну вантажопідйом-

ність 5000 кг, номінальну швидкість до 17 м/с і статичне наван-

таження на тяговий шків 50000 кг. 
Всі три типи лебідок придатні для застосування у висотних 

будівлях. 

Синхронна безредукторна лебідка змінного струму під назвою 
«Mini-gearless», модель DAF 210 виготовлена компанією «Thyssen 

Aufzuge» і змонтована вгорі шахти ліфта. Кратність канатної 

системи 2:1. 
Нижня підвіска кабіни зменшує висоту верхнього поверху 

шахти ліфта. Вал лебідки підтримується двома підшипниками разом 

з розташова-ним між ними ротором. Тяговий шків установлений з 
одного боку мотора, тоді як дводискове гальмо - з іншого. 

Керування швидкістю проводиться за допомогою частотного 
перетворювача. Сталевий трос використовується для ручного 

виключення гальма в аварійній ситуації (при припиненні подачі 

енергії). Лебідка виготовляється у двох різних варіантах, 
конструкція Мі L. Найбільш важливі технічні параметри наведені в 

табл. 12.3. 

Таблиця 12.3 

Технічні параметри лебідки DAF 210 

Показник 
Тип лебідки 

DAF210M DAF210L 

Максимальне статичне навантаження на 

шків, кН 
17,1 23,3 

Максимальний гальмівний момент, Н^м 1000 1600 

Діаметр шківа, мм 360 360 

Момент інерції, кг^м2 1,1 1,6 

Число канатів х діаметр, мм 5х8 7х8 

Номінальна швидкість, м/с 1,0 1,6 1,0 1,6 

Частота обертання, об/хв 106 170 106 170 

Пусковий момент мотора, Н^м 760 1130 

Максимальний момент мотора, Н^м 925 1350 

Потужність мотора, кВт 4,0 6,5 6,0 10,0 

Число пусків на годину 240 240 

Номінальний струм, А 9,0 14,3 13,2 21,5 

Пусковий струм, А 19,0 30,0 27,0 44,0 

Коефіцієнт потужності, cos ф 0,93 0,91  

Ліфтова система «Schindler Smart MRL 001» була представлена 



громадськості в Сарагосі (Іспанія) у 1998 р. Нова запатентована 

система орієнтована на європейський ринок житлових будівель, ос-

кільки ця недорога продукція повною мірою відповідає прийнятому 
там критерію: якість і доступність. 

Даний ліфт з тяговою лебідкою з трьома величинами номіналь-

ної вантажопідйомності за вибором: 320, 450 і 630 кг з номінальною 
швидкістю 1,0 м/с. Кабіна має консольну конструкцію і коефіцієнт 

кратності канатної підвіски 1:1. Максимальна висота підйому 42 м з 

обслуговуванням до 15 поверхів. Лебідка розташована нагорі шахти 
ліфта на спеціальній поперечній балці сталевого профілю між нап-

рямнимикабіни. Усі чотири напрямні з'єднані разом і вони гаран-

туютьстійкість и жорсткість кріплення лебідки. Конструкція лебідки 
досить незвичайна, оскільки вісь двигуна і черв'яка злегка відхилені 

від вертикалі у бік шляху руху ліфта. Дві незалежні колодки гальма 
розташовані між двигуном і редуктором. Лебідка приводиться в дію 

двошвидкісним асинхронним двигуном з частотним 

перетворювачем. Пристрій ручного приводу, використовуваний в 
аварійних ситуаціях (наприклад, при відключенні 

електроживлення), змонтовано у верхній частині двигуна. 

Обертання шестерні і в результаті обертання черв'яка і шківа 
здійснюється вручну людиною, що стоїть перед шафою керування. 

Однією рукою натискається важіль, який вимикає гальмо, інша - 

обертає важіль аварійної евакуації, і кабіна рухається до 
найближчого поверху. Контролер зазвичай розташований на рівні 

верхнього посадкового майданчика. 

«Alberto Sassi SPA» виготовляє компактну лебідку для ліфтів 
без машинного приміщення під назвою «AS 88». Хоча вона може 

бути змонтована як у горизонтальному, так і у вертикальному 

положенні, вертикальному положенню віддається перевага через 
краще використання обмеженого простору в шахті ліфта. 

Основні технічні параметри лебідки такі: 

- номінальна вантажопідйомність 630 кг; 
- номінальна швидкість 1 м/с; 

- максимальне статичне навантаження на шків 1600 кг; 

- коефіцієнт кратності канатної системи 2:1; 
- максимальна висота підіймання 30 м; 

- діаметр шківа 400 мм; 

- максимальне число канатів 4 діаметром 10 мм; 
- потужність двигуна 4,7 або 5,6 кВт; 



- номінальний обертальний момент 34,3 Н^м; 

- номінальний струм 10,8 або 12,9 А. 

Пусковий струм становить 2,2 номінального значення. 
Чотириполюсний асинхронний двигун змінного струму, 

спроектований для частотного регулювання швидкості, досягає 

номінальної швидкості 305 об/хв при частоті 43,5 Гц. Цифровий 
імпульсний генератор використовується в колі зворотного зв'язку за 

швидкістю. 

Через застосування тризахідного черв'яка (передавальне число 
3:41), використання синтетичного масла в лебідці і застосування 

антифрикційних підшипників (роликових) на обох валах ефектив-

ність зубчастої передачі при номінальній швидкості дуже висока 
(коефіцієнт корисної дії дорівнює 0,89). 

Оскільки лебідка була спроектована для установлення в шахті 
ліфта, особлива увага приділялася зниженню шуму; в результаті 

рівень шуму на відстані 1 м від лебідки становить 52-54 дБ (А). 

Електромагнітне гальмо має два диски і обладнане двома неза-
лежнимиелектромагнітами. Воно розташовується у верхній частині 

швидкісного вала. Вал підтримується одним однорядним радіальним 

кульковим підшипником і парою радіально-упорних кулькових 
підшипників для сприйняття радіального і осьового навантаження. 

Вал з черв'яком виконаний з нікель-хром-молібденової сталі, черв'як 

піддається гартуванню і шліфуванню. 
Пристрій ручного вимикання гальма і приводу лебідки в 

аварійній ситуації (при перебоях в електропостачанні і т.п.) 

установлено наверху лебідки. Прямозубчасте циліндричне колесо 
складає частину пристрою ручного приводу. На кінці вала можна 

побачити спеціальнез'єднання для цифрового імпульсного 

генератора. 
З метою інспекції і проведення ручних операцій керування 

лебідка повинна бути доступна із зовнішнього боку шахти. Вал спи-

рається на два роликові підшипники, що самоустанавлю-ються. Він 
виготовлений з нікель-хром-молібденової сталі, підданий 

гартуванню і подальшому шліфуванню. Тяговий шків з маточиною 

встановлений на конічному кінці вала і закріплений шпонкою для 
передачі енергії. Розміри лебідки невеликі, найбільший зовнішній 

розмір, заміряний паралельно осі тихохідного вала, становить 350 

мм. Лебідка може бути змонтована в будь-якому місці стовбура 
шахти. Інша під назвою «ЕРМ» виготовлена фірмою «Alpha 



Getriebebau GmbH». Вона обладнана планетарним редуктором із 

вбудованим серводвигуном. Лебідка може бути змонтована як у 

верхній, так і в нижній частині шахти. 
У лебідці передбачено подвійне гальмо з роздільною схемою 

керування магнітами. Регулювання швидкості проводиться частот-

ним перетворювачем. Важливою властивістю «ЕРМ» є можливість її 
застосування для широкого ряду різних ліфтів. 

У табл. 1 надані технічні параметри лебідки ЕРМ. Інші пара-

метри в таблиці не вказані: максимальне статичне навантаження на 
шків 55 кН, рівень шуму 62 дБ (А), передавальне число планетарної 

зубчастої передачі 21 або 31, ККД зубчастої передачі 0,98, напруга 

двигуна 600 В постійного струму. Зубчаста передача змащена 
синтетичним мастилом на весь термін служби. 

Таблиця 1 
Технічні параметри лебідки ЕРМ 300 

Номінальне 

навантаження, кг Номінальна швидкість, м/с Потужність мотора, кВт 

Кратність канатної підвіски 1:1 

450 

1,00 3,20 

1,25 4,00 

1,60 5,10 

630 

1,00 4,35 

1,25 5,40 

1,60 6,90 

800 1,25 6,69 

1000 1,25 8,25 

Кратність канатної підвіски 2:1 

630 1,25 6,90 

800 1,25 8,50 

1000 1,00 8,30 

1250 0,80 10,10  

Виробником пропонуються дві можливості аварійної евакуації 

пасажирів: ручна операція або застосування автоматичної системи 
евакуації. 

Якщо передбачені дверці до лебідки, тобто лебідка доступна 

ззовні шахти, штурвал ручного приводу, встановлений на валу 
лебідки, і гальмо вимикаються важелем вручну. За допомогою 

ручного приводу кабіну переміщують на найближчий поверх. Коли 

штурвал закріплений, ланцюг безпеки ліфта розривається 
вимикачем безпеки. 



За відсутності прямого доступу до лебідки можна провести 

автоматичну операцію за допомогою акумуляторів, зазвичай розта-

шованих у шафі контролера. Акумулятори рухають кабіну на малій 
швидкості до найближчого поверху, незалежно від навантаження 

кабіни. 

«Thyssen Aufzuge GmbH» є виробником лебідки під назвою 

«TW 63». 
Характеристики таких лебідок подані в табл. 2. 

Таблиця 2 

Характеристики лебідок TW 63 

Номінальна 

вантажопідйомність, кг Номінальна швидкість, м/с 

Шлях пересування, 

м 

Кратність канатної підвіски 1:1 

675 2,50 100 

800 1,60 60 

1050 1,00 40 

Кратність канатної підвіски 2:1 

1050 2,00 100 

1200 1,60 60 

1600 1,00 40 

Кратність канатної підвіски 4:1 

3500 0,63 30  

З цією лебідкою можуть використовуватися всі три типи 

приводу змінного струму: 

- двошвидкісний асинхронний двигун з перемикальними ста-
торними обмотками; 

- з регулюванням швидкості зміною напруги за допомогою 

перетворювача; 
- з регулюванням швидкості за допомогою частотного 

перетворювачаі з системою зворотного зв'язку за швидкістю. 

З цією лебідкою застосовується одноступенева черв'ячна пере-
дача. Обидва вали встановлені на роликових підшипниках. Діапазон 

передавальних чисел такий: 54:1, 48:1, 33:1, 48:2 (двозахідний 

черв'як)і 43:3 (тризахідний черв'як). Для зубчастої передачі 
використовується синтетичне мастило, розраховане на весь 

очікуваний термін служби. 

Подвійне гальмо розташоване між двигуном і редуктором і 
створює гальмівний момент 2 х 90 Н^м. Максимальне статичне 

навантаження на шків 43 кН. Їх діаметри 450, 510, 590 і 675 мм. 



Рівень шуму, заміряний в машинному приміщенні на відстані 

одного метра від лебідки, приблизно 65 дБ (А). 

Всі тягові шківи Thyssen мають твердість поверхні канавки 
мінімум 50 HRc до мінімальної глибини 0,5 мм. Таким чином, знос 

пазів шківа знижений до мінімуму і необхідності заміни шківа впро-

довжтерміну служби лебідки немає. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Які основні деталі включають лебідки компанії 
«Ingenieurburo fur Aufzugtechnik»? 

2. Чим характеризується система приводу «Thyristor-

Leonard» ? 
3. Яка лебідка застосована в концепції «MonoSpace»? 

4. Яке основне обладнання лебідки «ЕРМ» ? 

 
Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net, або 

вайбер 063-120-31-20 
 


