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Встановлена залежність сили струму та тривалості часу під час екскава-

ції негабариту при відпрацюванні торцевого вибою, з кутом повороту на 

розвантаження 90–180°. 

Ключові слова: негабарит, сила струму, продуктивність, екскаватор. 

 

Установленная зависимость силы тока и длительности времени во вре-
мя экскавации негабариту при отработке торцевого забоя, с углом пово-

рота на разгрузку 90-180°. 

 

Set dependence of strength of current and duration of time during excavation 

to oversized at workings off butt end pothole, with the corner of turn on 

unloading 90-180°. 

 

Вступ. При проведенні досліджень із метою оцінки опірності гірської по-

роди  видобуванню в реальних виробничих процесах велике значення має 

методика постановки та виконання експериментів. При дослідженні витрат 

енергії в процесах екскавації об'єктом впливу є не одна порода, а поліморф-

ний масив, у різних точках якого властивості суттєво відрізняються. У цих 

умовах задовільний результат може бути отриманий тільки після масових 

вимірів при великій кількості експериментальних даних і їх наступній стати-

стичній обробці. Саме тому метод досліджень із повною підстановкою можна 

вважати експериментально-статистичним і натуральним. По постановці та 

організації він у той же час є комплексним, тому що в більшості випадків у 

межах одного технологічного блоку одночасно реєстрували кілька парамет-

рів екскавації. 

Постановка завдання. Встановити залежність сили струму та тривалості 

часу під час екскавації негабариту при відпрацюванні торцевого вибою. 

Викладення основного матеріалу. Наявність негабариту в розвалі гірни-

чої маси негативно впливає на продуктивність роботи прямої механічної ло-

пати. Окрім великих навантажень при вийманні негабариту із вибою, збіль-

шується цикл навантаження гірничої маси у часі, оскільки затрачується пев-

ний час на відкидання та розкладання негабариту у протилежну сторону від 

місця навантаження у транспортний засіб. 
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Проведення дослідження впливу негабаритних окремостей здійснювалось 

у двох напрямках: 

1. Вплив екскавації негабариту на енергосилові навантаження; 

2. Дослідження тривалості процесу екскавації негабариту у часі. 

Дослідження проводилось при відпрацюванні торцевого вибою, з кутом 

повороту на розвантаження 90–180°. Схема вибою представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема екскаваторного вибою: 

1 – зона розвантаження ковша екскаватора;  

2 – зона екскавації гірничої маси;  

3 – зона складування негабариту;  

4 – негабарит;  

5 – місце очікування автотранспорту 

 

За допомогою вимірювальних приладів були одержані наступні показники 

сили струму при екскавації негабариту, відображені на діаграмі (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність сили струму при операціях з негабаритом 

 

При аналізі даних ми спостерігаємо, що найбільші показники струму си-

лового агрегату спостерігаються безпосередньо при екскавації. Це обумовле-

но тим, що негабарит необхідно відокремити із загальної гірничої маси. При 

процесі відокремлення спостерігаються великі силові навантаження на робочі 

органи, які в свою чергу призводять до збільшення токового навантаження в 

силовому агрегаті в цілому. 

Наступна складова циклу по величині енерговитрат це розкладання нега-

бариту. 

За умовами безпечності робіт з ліквідації негабариту негабаритні окремо-

сті заборонено складати в навал. Негабарит слід розкладати рівномірно, з за-

безпеченням його стійкості. 

Ці умови спонукають машиніста екскаватора застосовувати додаткові ру-

хи робочим органом машини (посування, перевертання окремостей тощо). 

Розворот на складування та розвертання у вибій великими навантаження-

ми не відрізняються. 

При дослідженні тривалості часу на екскавацію негабариту були отримані 

наступні дані, які відображенні на діаграмі (рис. 3). 
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Рис. 3. Графік залежності тривалості часу на операціях з негабаритом 

 

При аналізі тривалості циклу екскавації негабариту найбільшою динамі-

кою відрізняються наступні складові, екскавація та розкладання негабариту. 

Це пояснюється тим, що на виймання та розкладання негабариту затрачуєть-

ся певний час, а саме додаткові рухи робочого органу екскаватора. 

Висновки:  При екскавації негабариту найбільша енергоємність спостері-

гається безпосередньо при екскавації та розкладанні негабариту. Це обумов-

лено великими зусиллями, які виникають при відокремленні негабаритної 

окремості від загальної гірничої маси, та складування для подальшої ліквіда-

ції негабариту.  При збільшенні кількості негабариту на 1% енергозатрати на 

екскаваційні роботи зростають в середньому на 4%. 
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