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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЯГОВИХ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ БЕЛАЗ 

 

Як відомо, перспективи розвитку світової гірської промисловості пов’язані 

з відкритим засобом розробки корисних копалин. Цей засіб має кращі 

економічні показники. Дуже важливим чинником є те, що основним видом 

технологічного транспорту при видобутку корисних копалин відкритим 

засобом залишається автомобільний. Автори статті підкреслюють те, що 

загальною тенденцією розвитку кар’єрного автотранспорту слід вважати 

наростання вантажопідйомності яке стримується тільки потужністю двигуна й 

несучою здатністю застосованих шин.  

Фактор, що обмежує застосування сучасних автосамоскидів з дизель – 

електричним приводом у глибоких кар’єрах, є перегрів тягових генераторів і 

електродвигунів моторколіс. Вказане свідчить про те, що при тривалості 

підйому автосамоскидом гірської маси від екскаватора до місця розвантаження 

більше 5 хвилин має місце тісне нагрівання обмоток якорів тягових двигунів і 

генераторів. Це може призвести до загорання гуми шин. 

Тому, для недопущення перегріву й забезпечення стабільної температури 

якоря тягового електродвигуна пропонується регулювати подачу 

охолоджуючого повітря відповідно до режиму роботи електричної машини і її 

технічного стану. 
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Недоліком існуючої схеми охолодження є залежність частоти обертання 

вентилятора від обертів дизель – генератора. Крім того негативним є те, що 

повітря спочатку подається на охолодження генератора, а потім, нагрітим 

поступає на охолодження тягових двигунів, знижуючи ефект охолодження. 

У зв’язку з цим запропонована система охолодження з малогабаритним 

осьовим вентилятором, маючим незалежний регульований привід паралельну 

роздачу повітря по електричних машинах є важливим кроком до забезпечення 

живучості сучасних кар’єрних авто скидів. 

Удосконалена система охолодження тягових електричних машин 

кар’єрного автосамоскиду що представлена на рисунку 1 має наступні 

особливості: 

 
Рис. 1. Cистема охолодження тягових електричних машин  

кар’єрного самоскиду типу БЕЛАЗ 

 

1) економічний осьовий вентилятор з незалежним регульованим приводом; 

2) нагнітальні канали виконані таким чином, що охолоджуюче повітря 

після виходу з вентилятору розподіляється паралельно по всіх споживачах; 

3) враховуючи, що габарити осьового вентилятора значно менші ніж 

відцентрового, то цей чинник дозволяє розмістити запропоновану систему 

підкапотному просторі і дозволяє розробити систему охолодження тягових 

електричних машин самоскиду Белаз з регулюванням режиму її роботи і 

запобігти перегріву обмоток тягових електродвигунів; 

4) для недопущення перегріву й забезпечення стабільної температури 

якоря тягового електродвигуна необхідно регулювати подачу охолодженого 

повітря в ТЕМ відповідно до режиму роботи електричної машини і її 

технічного стану. 
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Змінена схема розподілу охолоджуючого повітря, що виключає влучення 

нагрітого в генераторі повітря в канали тягових електродвигунів. 
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