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 Гірське та збагачувальне обладнання.  

Дробильно-перевантажувальні установки 
 

 
Самохідний дробильно-перевантажувальний агрегат ДПА-2000 

 

 

Самохідні дробильно-перевантажувальні агрегати (СДПА) застосовуються в технологічних схемах при 
повній конвеєризації транспорту і розташовуються в забої між екскаватором і конвеєром. Агрегати 
переміщаються уздовж фронту робіт у міру просування екскаватора. Такі агрегати зазвичай 
завантажуються одноківшевими кар'єрними екскаваторами типу "пряма" або "зворотна" лопата. 
Останнім часом з'явився досвід, який дозволяє передбачати завантаження СДПА драглайнами, особливо 
при оснащенні їх пристроями прицільного навантаження. 
Є конструктивні схеми самохідних агрегатів (наприклад, ДПА-2000) сідельного типу з розташуванням 
дробарки безпосередньо над конвеєром. 
 

Технічна характеристика 
 

Значення показників моделі 
Найменування параметру 

ДПА-2000 ДПУ-ДШЗ-1000 ДПМ-2500 

Тип дробарки КВКД-1450/180 ДШЗ-1000  

Межа міцності дроблених матеріалів, МПа до 200 до 200  

Найбільший дроблений шматок, мм 120
0

1200  

Ширина розвантажувальної щілини дробарки, 
мм 

180 300  

Найбільша продуктивність, м3/год. до 2000 700  

Тип ходового обладнання гусеничний гусеничний  

Транспортна швидкість, м/хв 5 7  

Середній питомий тиск на ґрунт, Н/см2 30 18  

Підвідна напруга, кВ 6 6  

Маса ДПУ (конструктивна), т 157
0

570  
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Дробильно-перевантажувальні установки 
 
Дробильні установки призначені для дроблення гірської маси середньої твердості в складі 
комплексу обладнання при відпрацюванні відкритим способом вугільних та інших родовищ. 
Для забезпечення безперебійної роботи установки навантаження матеріалу в приймальний бункер 
повинно проводитися вантажним пристроєм з регульованою продуктивністю. 

 
Напівстаціонарні (пересувні) дробильно-перевантажувальні установки (ПДПУ) застосовуються при 
використанні комбінованого транспорту, здійснюючи прийом гірської маси від автомобільного або 
залізничного транспорту, її дроблення і навантаження на магістральні стрічкові конвеєри. 
Розташовуються ПДПУ, як правило, на неробочому борту кар'єра. 
У міру розвитку гірничих робіт ПДПУ періодично, з інтервалом від кількох місяців до кількох років, 
переміщаються у горизонтальному і вертикальному напрямках для установки на нове місце роботи. 

 

 
Технічна характеристика 

 

Значення показників моделі 
Найменування параметру 

ДПУ-1000 ДПУ-2000 

Межа міцності дробленого матеріалу, МПа до 150 

Найбільша продуктивність, м3/год. 1600 2000 

Тип дробарки ДШЗ-1000/320 ДШЗ-1300/300-ДР

Потужність повідні, кВт 2x315 

Ширина стрічки, мм 2400 

Швидкість стрічки, м/с до 0,2 
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