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Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електропривід 

 Сучасний період технічного стану України характерний недостатнім 

рівнем використання власних енергетичних ресурсів. Існуючі проблеми у сфері 

енергозабезпечення обумовлюють необхідність  розвитку  та  розширення  

використання  альтернативних  видів  енергії  на  основі  поновлювальних  

джерел  енергії (сонця, вітру, біогазу та інших), а також  активізації  

використання  значних  власних  енергетичних  ресурсів(вугілля, уранові руди, 

торф). Повернення  значення  вугільної  галузі  як  ведучої  в  сфері  

енергозабезпечення  України  власними  енергоресурсами  обумовлюється  в  

першу  чергу  великими  запасами  вугілля,  існуючими  шахтами  та  наявністю  

фахового  персоналу.  В  той  же  час  необхідно  враховувати,  що  наявні  

видобувні  підприємства  та  їх  обладнання  потребують  серйозного  

оновлення,  що  обумовлене  практичною  відсутністю  нових  шахт і  великим  

терміном  експлуатації  обладнання  працюючих  виробництв.  

 Одним  із  головних  технічних  об’єктів  при  будівництві  нових  шахт  і  

реконструкції  існуючих  є  шахтні  підйомні  установки (ШПУ) від якості  

роботи  яких  залежить  ефективність  роботи  всього  виробництва  та  безпека  

обслуговуючого  персоналу.  

 При  рішенні  цих  питань   необхідно  враховувати  прогресивні  рішення,  

одержані  в  останні  роки  в  сфері  керованого  електропривода  та  розробки  

загальних  електромеханічних  систем  автоматизації (ЕМСА). 

 При  проектуванні  та  дослідженні  нових  ЕМСА  шахтних  підйомних  

установок  необхідно,  на  основі  виконання  існуючих  норм і правил  безпеки 

(ПБ) і технічної  експлуатації  (ТЕ), забезпечувати   підвищення ефективності  

роботи  відповідного  електромеханічного обладнання  та  підприємства  в  

цілому. 

 Головними  вихідними  умовами  при  розробці  нових  ШПУ  повинні  

бути: 

 Одержання  на  новому  обладнанні  заданої  продуктивності  при 

якісному  виконанні  вимог  ПБ  та  ТЕ. 

 Підвищення  надійності  електрообладнання  та  відповідних  схем  

автоматизації  на  основі  розширення  використання   безконтактних  

пристроїв    та  мікропроцесорного  керування. 

 Підвищення  точності  позиціонування  вантажних (скипових) та  

людських (клітьових) підйомних  установок  на  основі  нового  силового  

електрообладнання  та  відповідних  засобів  автоматичного керування. 



 Покращення  техніко-економічних  показників  капітального  будівництва  

за  рахунок  більш  компактного  електрообладнання  сучасних ЕМСА 

ШПУ. 

 Підвищення  техніко-економічних  показників  експлуатаційного  

напряму (за  рахунок  зростання  ефективності  використання  

електричної  енергії, збільшення  ККД, зниження  витрат  на  

експлуатацію  та ремонт та інше). 

При  цьому  необхідно  також  враховувати: 

 Економію  витрат  електричної  енергії  за  рахунок  раціоналізації  

пускових  режимів; 

 Роботи схем  автоматизації  при  замкнених (вантажних ПУ)  та  

розімкнених  (людські  ПУ)  системах  керування. 

 Можливість  забезпечення  необхідної  точності  позиціонування  в  

деяких  випадках  завдяки  підвищенню  жорсткості  механічних  

характеристик  керованого  електропривода  без  застосування в 

тахограмі періоду  «дотягування»   та   додаткових  технічних  засобів  

ускладнюючих  системи  автоматизації. 

Для  успішного  рішення  цих  питань  необхідна  розробка  пропонуємих  

нових  ЕМСА  та  порівняння  їх  з  існуючими,  в  тому  числі  на  основі  

моделювання  динамічних  режимів  роботи  ШПУ. 

Існуючі  ЕМСА  шахтних  підйомних  установок  при  їх  суттєвих  

відмінностях  відповідно  умовам  кожного  конкретного  підприємства,  мають  

в  своїй  переважній  більшості  наступні  характерні  загальні  особливості: 

 В  якості  приводних  електродвигунів  при  потужностях  до  1000 – 

1100кВт переважно  застосовуються  асинхронні  електродвигуни (АД) з  

фазним  ротором. 

 В  шахтних  підйомних  установках  більшої  потужності  знайшли  

використання двохдвигунові асинхронні  електроприводи (ЕП)  на  основі  

електроприводів з фазним ротором, а також застосовуються  

електроприводи  з  електродвигунами  постійного  струму. 

 При  використанні  електроприводів  змінного  струму  широке  

розповсюдження  в  існуючих  системах  має  електродинамічне  

гальмування,  яке  реалізується  при  використанні  3-4
х 

 ступенів  

пускового  роторного  реостата  при  використанні  спеціальних  

напівпровідникових  блоків  живлення  сталого  струму. 

В існуючих  схемах  автоматизованого  керування  клітьовими  підйомними  

установками  системи  динамічного  гальмування згідно  діючих норм  є  

обов’язковими.  

Аналіз  можливих  рішень  в  галузі  автоматизації  підйомних  установок  

показує,  що  перспективними  системами  в  сфері  електроприводу  змінного  

струму  є ЕМСА  з  частото-керованними та частото-векторнокерованними  

асинхронними  двигунами з  короткозамкненим  ротором (систем  ПЧ-АД), а  



також  систем  з  частото-векторним  керуванням  синхронного  електродвигуна 

(ПЧ-СД). 

В  сфері  ЕМСА  ШПУ  з  електроприводом  постійного  струму  найбільш  

конкурентною  слід  вважати  систему  тиристорний  перетворювач -  двигун  

постійного  струму (ТП-Д). 

При  рішенні  питання  вибору  раціональної  системи  електроприводу  

ШПУ  в  результаті  співставлення  систем  з  асинхронним  електроприводом  

та  електроприводом  на  основі  двигуна  постійного  струму,  крім  викладених  

вище  загальних  аргументів,  необхідно  мати  на  увазі,  що  при  «слабкій» 

електричній  мережі  і значних  віддаленнях  розміщення  ШПУ  від  центру  

електроживлення  пускові  струми  при  включенні  тиристорного  

перетворювача  в  системах  ТПД  можуть  приводити  до  значних (а  іноді  

неприпустимих, згідно  існуючих  Державних стандартів) коливань  напруги в  

мережі  живлення. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід підкреслити необхідність при розробці 

ЕМСА промислових підйомних установок знаходження найбільш прийнятного 

рішення в кожному окремому випадку, виходячи із конкретних особливостей 

виробництва загального стану і розглянутих загальних сучасних умов розробки 

електромеханічних систем автоматизації даного призначення. 
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