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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ 
КОВШОВОГО ТИПУ 

 
  Анотація. Запропонований механізм інтенсифікації гідравлічного приводу робочого 
обладнання ковшового типу за допомогою мультиплікатора тиску на прикладі 
прохідницького щита. Застосування мультиплікатора значно підвищить  продуктивність 
прохідницького щита. 
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОВШОВОГО ТИПА 

 
  Аннотация. Предложен механизм интенсификации гидравлического привода рабочего 
оборудования ковшового типа при помощи мультипликатора давления на примере 
проходческого щита. Применение мультипликатора значительно повысит 
производительность проходческого щита. 
 

 INTENSIFICATION OF HYDRAULIC DRIVE OF THE TYPE OF EQUIPMENT 
BUCKET 

 
Abstract. A mechanism is proposed intensification of the hydraulic drive working equipment such 
as ladle with a multiplier of pressure on the example of the tunnel shield. Application of the 
multiplier will significantly improve the performance of the tunnel shield. 
 
        Вступ. Інтенсифікація  робочих процесів  при розробці гірських порід припускає 
збільшення одиничної потужності технологічного впливу за умови мінімізації енергетичних 
витрат. Перспективним напрямком  інтенсифікації є застосування впливу на робочий процес 
руйнування гірських порід мультиплікаторами тиску. 
       Мета роботи. Обґрунтування параметрів мультиплікатора тиску в гідроприводі 
обладнання ковшового типру. 
       Матеріал і результати дослідження.  В НТУУ "КПІ" проведені аналітичні та 
експериментальні дослідження мультиплікаторів тиску в якості  підсилювачів гідравлічних 
циліндрів гідрофікованих гірничих машин. Такий мультиплікатор може встановлюватись 
безпосередньо над гідравлічним циліндром (рис.1), мати гідравлічний зв'язок  з блоком 
керування гідроприводу маніпулятора, який встановлюється між насосом і гідроциліндром 
подачі виконавчого органа (гідромолота або ковша). 

   Мультиплікатор дозволяє підвищити тиск в поршневій порожнині гідроциліндра приводу  
вище рівня номінального тиску гідронасоса.  Це  значно підвищує ефективність машини 
особливо при руйнуванні міцних ґрунтів або гірських порід. 
       Співвідношення геометричних параметрів  робочого обладнання з мультиплікатором 
показано на рис.2 на прикладі робочого обладнання прохідницького щита WIRTH 
(Німеччина). 
        Параметризована схема підімкнення мультиплікатора до гідроциліндра приводу ковша 
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показана на рис. 3. 
 
 

 
 
 
Рисунок 1 - Установка мультиплікатора тиску 1 на робочому обладнання 2 прохідницького 

щита 
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         Рисунок 2 - Робоче обладнання прохідницького щита WIRTH (1) з мультиплікатором 
тиску (2) 

 
            

 
Рисунок  3 – Параметрична схема мультиплікаторного приводу 

 
       
   Виходячи з параметрів (рис. 2) геометричний коефіцієнт мультиплікації визначається 
співвідношенням 
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де 1D =120  мм, 2D = 160 мм  – відповідно діаметри поршня і штока мультиплікатора; 

1p =25 МПа – тиск в лінії нагнітання мультиплікатора; 2p - тиск мультиплікації в поршневій 

порожнині гідроциліндра приводу виконавчого органа. 
       Проблема полягає в тому, що достатньо великий геометричний коефіцієнт 
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реалізується не на повному ході штока гідроциліндра. Це пов'язано з відомою 
закономірністю підвищення тиску при стисненні реальної рідини:   
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де p∆ - реальне підвищення тиску, V∆  - об'єм рідини, яка втискується штоком 

мультиплікатора в гідравлічну камеру, 0V   - початковий об'єм камери, Eр - об'ємний 

модуль пружності рідини (для мінерального масла  приймаємо Eр =1750 МПа). 

       По відношенню до мультиплікатора (рис.3) така закономірність буде 
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де  
рp2 - реальне підвищення тиску, 

мxl _ =212 мм - повний хід штока мультиплікатора, 

цD - діаметр поршня гідроциліндра приводу виконавчого органа. Результати розрахунків з 

врахуванням геометричних параметрів (рис.2), та формул (1) і (2) обладнання на прикладі  
робочого обладнання прохідницького щита WIRTH відображені на графіку (рис. 3).  

             
    Рисунок 3 – Графіки залежності  тиску в мультиплікаторному приводі: 1 – тиск 1p  від 

гідравлічного насоса  перед мультиплікацією; 2– тиск  2p  за геометричним коефіцієнтом 

мультиплікації; 3– тиск 
рp2 мультиплікації від стиснення реальної рідини;  4–   реалізовані 

значення тиску за обвідною кривою. 
 
      Висновки. Мультиплікація тиску реалізується практично на всьому діапазоні висування 
штока гідроциліндра приводу виконавчого органа прохідницького щита WIRTH. 
Застосування мультиплікатора тиску значно посилює силову спроможність приводу для 
випадку активного підтискування інструмента гідромолота чи при різанні грунта ковшом, і, 
отже, інтенсифікує  процес руйнування гірської породи та сприяє збільшенню 
продуктивності  гірничої машини з ковшовим робочим органом.  
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