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 Шахтно-прохідницьке обладнання. 
Машини для видобутку та транспортування вугілля. 

 
 МАШИНА НАВАНТАЖУВАЛЬНА МП-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машина навантажувальна МП2 з нагортаючими лапами призначена для механізації процесу 
навантаження в вагонетки і на конвеєр гірської маси з коефіцієнтом міцності порід до f=12 за 
шкалою професора М.М. Протодьяконова, розпушеної буровибуховим способом, з розміром 
шматків у найбільшому вимірі не більше 500 мм. 
Машина застосовується при проведенні горизонтальних і похилих до ± 12° гірничих виробок 
перетином у світлі 5,4 м2 і більше в шахтах небезпечних через газ і пил, а також для навантаження 
гірської маси в очисних камерах, на поверхні та вугільних складах. 
Кліматичне виконання машини У5 за ГОСТом 15150-69. Інтервал значень температури повітря при 
експлуатації від + 5° до + 35° С. 

Налаштування навантажувальної машини 
Навантажувальна машина являє собою самохідну гусеничну установку, забезпечену живильником з 
нагортаючими лапами і скребковим конвеєром. 
Конструкція живильника забезпечує його підйом на висоту до 2 м, що дозволяє користуватися ним як 
помостом для установки кріплення в штреку. 
Ходова частина складається з двох гусеничних візків з індивідуальною гідроповіднею. 
Конвеєр призначений для транспортування гірничої маси від живильника на шахтні транспортні засоби. 
Він складається зі зварних жолобчастих секцій: приймальної, підйомно-поворотної і повідної. 
Завдяки наявності підйомно-поворотної секції конвеєра здійснюється навантаження гірської маси на 
будь-які транспортні засоби шахти. 
Повідня конвеєра складається з двох редукторів і двох електродвигунів. 
Електрообладнання призначене для управління електроповіднями машини, забезпечення освітлення, 
блокувань, попереджувальної сигналізації, а також необхідних видів захистів, обумовлених діючими 
«Правилами безпеки у вугільних і сланцевих шахтах», «Правилами технічної експлуатації вугільних і 
сланцевих шахт». 
Електрообладнання машини виконано в рудниковому вибухозахищеному виконанні «РВ», задовольняє 
вимоги «Нормативів з безпеки забійних машин, комплексів і агрегатів», що дає можливість застосування 
машини в шахтах, небезпечних через газ та пил. 
Електропостачання машини рекомендується здійснювати від трансформаторної підстанції типу 
ТСВП630 6 / 0,69 номінальною напругою 6000 / 660В через автоматичний вимикач і магнітний пускач 
гнучким екранованим кабелем довжиною від підстанції до машини не більше 800 м. 
Гідросистема машини складається з мастилостанції, гідравлічного пульта управління, гідроциліндрів, 
службовців для підйому та опускання живильника, підйому, опускання і повороту конвеєра, підйому 
рами з живильником, приведення в дію нагортаючих лап живильника, а також для переміщення 
машини. 
Система зрошення призначена для заглушення пилу в вибої при роботі машини. Використання 
живильника машини в якості помосту для монтажу кріплення. 
Можливість установки бурильного обладнання, яке модифікує машину в буровантажну. Високий 
ступінь уніфікації з прохідницькими комбайнами виробництва «НКМЗ» дозволяє поліпшити 
обслуговування і забезпечення запасними частинами. 
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МАШИНА НАВАНТАЖУВАЛЬНА МП-2 
 

 

Технічна характеристика 

Найменування параметра Значення 

Продуктивність технічна, не менше, м3/хв. 4,2 

Ширина затискача, мм 2100, 2600 

Розмір шматків завантажуваної гірської маси, мм не більше 500 

Кут нахилу виробок ± 12° 

Коефіцієнт міцності гірської маси за шкалою проф. М.М.Протодьяконова 12 

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм не більше 
- ширина 
- висота 
- довжина 

 
2100 
1650 
10020 

Кут повороту стріли конвеєра в плані ± 30° 

Сумарна потужність електродвигунів, кВт 77 

Маса, т не більше 20 

Живильник 

Тип - неповоротний, з нагортаючими лапами 
- ширина без розширювачів 
- ширина з розширювачами 

 
2100 
2600 

Частота обертання лап, об./хв. 26 

Заглиблення живильника нижче опорної поверхні машини, мм 230 

Підйом живильника над рівнем опорної поверхні машини, мм 160 

Ходова частина 

Тип - гусенична, самохідна з індивідуальною гідроповіднею лівого і правого візків 

Ширина тракового ланцюга, мм 550 

Швидкість пересування, м/хв.  
- робоча 
- маневрова 

 
3 
9 

Конвеєр 

Тип - скребковий 

ширина жолоба, мм 535 

швидкість руху скребкового ланцюга, м/с 1.0 

Гідросистема 

Робоча рідина - мастило індустріальне И-40А ГОСТ20799-80 

робочий тиск, МПа 14 

ємність гідросистеми, л 500 
 
 


