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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Одним із важливих напрямків активізації 

приводів робочого обладнання гірничих та будівельних машин є підвищення 

питомої потужності в екстремальних режимах, пов'язаних з стопорінням 

виконавчих органів робочого обладнання. Наприклад, для гідравлічних 

екскаваторів такий режим виникає часто при руйнуванні міцних ґрунтів IV 

категорії та  мерзлих ґрунтів. 

Збільшення тиску в гідроприводі призводить до його перевантаження 

та зниження надійності. Попереднє розпушування таких ґрунтів гідромолотами 

або зубцями – розпушувачими вимагає додаткового застосування машин для 

зачерпування, виймання та навантаження ґрунту в транспортні засоби. Для 

вирішення даного питання потрібно проводити дослідження з використанням 

моделей, максимально наближених до реальних. 

Мета дисертації – розробка та обгрунтування параметрів 

функціонування системи мультиплікації тиску для гідроприводу екскаватора. 

Задачі: 

1. Описати принцип роботи комплексу механізації, що 

використовується на підприємстві під час виймально-навантажувальних робіт, 

вказати їх технічні характеристики. 

2. Розрахувати електричні навантаження на підприємстві, 

здійснити вибір потужностей трансформатоів; виконати розрахунок 

електричної мережі; струмів короткого замикання; захисного заземлення; 

обрати апаратуру управління та захисту; зробити техніко-економічний 

розрахунок. 

3. Провести інформаційний аналіз основних методів для 

підвищення тиску у гідроприводі; дослідити та розрахувати параметри 

мультиплікації тиску, визначити силу різання, що створюється робочим 

обладнанням та характерні точки задіяння мультиплікатора. 

4. Визначити цілі та етапи реалізації стартап-проєкту; 

обґрунтувати актуальність та новизну; проаналізувати конкурентне середовище; 



обґрунтувати ресурсне забезпечення проєкту; визначити ключові види 

діяльності та партнерів; обґрунтувати фінанси стартап-проєкту; рівень 

рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї; вартість виробництва 

інноваційної технології; описати цільові групи потенційних споживачів та 

канали збуту; створити бізнес-модель. 

Об’єкт дослідження – руйнування розпушеної гірської породи, 

мерзлих ґрунтів вище IV категорії. 

Предмет дослідження – процес збільшення сили різання за рахунок 

підвищення тиску у гідравлічній системі при застосуванні мультиплікатора 

тиску. 

Методи дослідження – математичне моделювання процесу 

мультиплікації; комп’ютерне моделювання за допомогою програм AutoCAD, 

MathCAD. 

Наукова новизна отриманих результатів 

1. Уточнено модель функціонування мультиплікаторної 

системи, яка відрізняється від відомих вищим коефіцієнтом мультиплікації. 

2. Встановлено закономірності зміни величини сили різання від 

кута повороту ковша екскаватора. 

3. Визначено характерні точки введення мультиплікатора у дію. 

Практична цінність – розширення діапазону міцності порід, які може 

зруйнувати робоче обладнання. 

Особистий внесок здобувача полягає у формуванні мети та завдань, 

представлені методики аналітичних досліджень, статистичного аналізу, 

підготовці до друку зібраного матеріалу, аналізу літературних джерел, а також 

написанні та оформленні згідно з ДСТУ 3008-95, ГОСТ 7.1:2006 дисертації. 

Аналіз, узагальнення зібраних матеріалів та їх наукова інтерпретації здійснено 

особисто автором. 

Апробація результатів дисертації – участь у конференції «Проблеми 

вдосконалення машин та обладнання електромеханічного обладнання та 



мехатронних систем. Наукові дослідження студентів. Науково-методична 

конференція». Доповідь: «Вплив на силу різання міцності грунтів»  

Структура і обєм дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 4 розділів, висновку, списку використаної літератури із 34 найменувань 

на 5 сторінках, і додатку на 1 сторінці. Загальний обсяг дисертації  становить  

110 сторінок, у тому числі 109 – основний текст, містить 27 рисунків, 32 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, задачі, 

об’єкт і предмет досліджень, наукова ідея. 

У першому розділі обрано елементи комплексу механізації з 

урахуванням особливостей функціонування мультиплікаторної системи в 

умовах кар’єру. До комплексу механізації, що розглядається в даному розділі, 

входить  екскаватор Volvo EC-480D,  самоскид БелАЗ-7544. 

Виконано розрахунок норми виробки на виймання й навантаження 

порід розкриву в автосамоскиди гідравлічним екскаватором Volvo-ЕС-480D 

Q
екск.
р.п. =

Tзм-Tпз-Tоп

Tза+Tвн

q
к
kпn, (м

3
/зм)     (1) 

де Tзм = 480 хв – тривалість зміни; 

Tпз = 35 хв – час на виконання підготовчо-завершальних  

операцій [9]; 

Tоп = 10 хв – час на особисті потреби; 

Tвн = 0,5 хв – час встановлення автосамоскиду під  

завантаження; 

   Tза  – час завантаження одного автосамоскида, с, що розраховується 

за формулою та становить: 

Тза=
n

nц

, (хв) ,   (2) 

де n – кількість циклів для завантаження одного автосамоскиду, що  

     розраховується за формулою, відповідає мінімальному цілому значенню та   

     становить  



n = min {

Саkр

qкkнy

Vа

qкkн

,      (3) 

де Са= 42,00 т – вантажопідйомність автосамоскида; 

kр = 1,25 – коефіцієнт розрихлення розкривних порід; 

qк = 5,0 м3 – об’єм ковша екскаватора Volvo-ЕС-480; 

kн = 1,0 – коефіцієнт наповнення ковша; 

у = 1,6 т/м3 – об’ємна вага розкривних порід; 

Vа = 14,5 м3 – геометрична ємність автосамоскида. 

 

У другому розділі описано умови експлуатації електрообладнання на 

гірничовидобувних підприємствах. Виконано розрахунок електричних 

навантажень і обрано потужності трансформаторів; електричної мережі; струмів 

короткого замикання; захисного заземлення; обрано апаратуру управління та 

захисту; виконано техніко-економічний розрахунок. 

Таблиця 1 – Основні енергетичні показники підприємства 

Групи 

споживачів 

Витрати Втрати 

 Wp Vp ΣWp ΣVp 

1 група 243000 159750 371536 323074 

2 група 495000 331650 279254 54224 

3 група 359100 413550 16811 2155 

4 група 425250 511650 18264 2341 

5 група 2520000 1996650 227151 44107 

6 група 3250800 5107500 369856 71816 

7 група 6480000 6932250 456864 397273 

8 група 4526000 4807200 499617 84746 

 

У третьому розділі наведено опис запропонованого технічного 

рішення пристрою (рис.1). 

Схема мультиплікатора тиску приведена на рисунку 



Конструктивно, мультиплікаторний пристрій виконаний з: 

двокаскадного клапану 1 та запобіжного клапану 2, що розміщені у корпусі 4, 

корпусу 5, у якому міститься зворотній клапан 3, плунжер 6, поршнева 7 та 

штокова частина. Робота плунжера можлива у двох режимах: під дією тиску від 

гідронасосу або створення тиску мультиплікації. 

Мультиплікаторний пристрій працює за наступним принципом. 

Під час зростання тиску відбувається переміщення вліво плунжеру 6 і 

клапану 7. Регулювання даного переміщення відбувається завдяки пружини, що 

виконує функцію підтискування клапану. У момент досягнення граничного 

значення тиску у поршневій порожнині, радіальним отвором плунжеру 6 

досягається камера подачі у корпусі мудьтиплікаторного пристрою, в зв’язку 

чим роз’єднуються плунжер і клапан. Клапаном перекривається канал прямої 

подачі ридини в поршневу порожнину. Таким чином, подача здійснюється 

тільки мультиплікатором, витісняючи рідину плунжером 6. 

Робочий цикл системи складається з наступних етапів: При 

номінальному режимі роботи, тиск в гідроциліндрі має середній рівень і тому 

мультиплікатор не задіяно. У випадку збільшення сили опору різання грунта, 

або у випадку попадання на більш тверду породу, тиск у поршневій частині 

гідроциліндра ковша починає зростати. Значення тиску фіксується датчиком 

тиску ДТ. Інформація від датчику надходить через АЦП на ЕОМ, отримана 

інформація проходить обробку, де відбувається порівняння із заданим 

значенням приведення мультиплікатора у дію. Якщо досягнуто відповідного 

рівня тиску, ЕОМ через ЦАП та підсилювач подає керуючий сигнал на ПЕК, 

який переводить розподілювач Р у позицію ввімкнення мультиплікатора і 

вимкнення основної магістралі. 



 

Рисунок 1 – Принципова схема системи мультиплікації тиску 

 

Основною залежністю, що описує проходження процесу 

мультиплікації тиску є наступна формула: 

∆𝑝2𝑟 =
𝐸𝑝∙∆𝑉

𝑛∙𝑆ц∙𝑥
 ,        (4) 

де Ер – модуль об’ємної пружності рідини; 

     ∆𝑉 – об'єм рідини, яка втискується штоком мультиплікатора в гідроциліндр; 

     𝑉0 – початковий об'єм поршневої порожнини гідроциліндра; 

     n – кількість гідроциліндрів; 

     𝑆ц – площа перерізу гідроциліндра, 𝑆ц =
𝜋𝐷ц

2

4
. 

Введемо ряд розрахункових точок в діапазоні 0...0,675 м , і отримаємо 

значення ∆𝑝2𝑟. За отриманими значеннями процес мультиплікації визначається 

наступними графіками: 



 

Рисунок 2 – Характеристики зміни тиску в гідравлічному циліндрі 

приводу ковша: 1 – тиск мультиплікації p_2 за геометричним коефіцієнтом; 2 – 

тиск  p_2r в гідроциліндрі з урахуванням стиснення рідини; 3 – номінальне 

значення тиску в гідроциліндрі. 

 

При повороті  ковша екскаватора захоплюється найбільш товстий шар 

ґрунту у зв’язку з найбільшою кривиною траєкторії його повороту. При цьому 

глибина зачерпування різко збільшується, що призводить до росту 

навантаження і перевантаження гідроприводу. Максимальна дотична до 

траєкторії руху ковша сила опору грунта реалізується на максимальній 

глибині:  ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑟к(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑), де  𝑟к– радіус ковша, м;  - половина кута, який 

характеризує параметри вибою за умови повного заповнення ковша ґрунтом за 

один поворот. 

Поточне значення дотичної  сили опору грунта зі змінними 

параметрами C і φ  визначається залежністю: 



𝑅𝜏(𝐶, 𝜑) = 𝐾(𝐶) ∙ ℎ(𝜑) 1.35, кН       (5) 

де ℎ(𝜑) = 𝑟𝑘[cos(𝜑0 − 𝜑) − cos 𝜑0], м; 

     𝐾 = 𝐶 ∙ (1 + 2,6 𝑏) ∙ (1 − 0,0075𝛼) ∙ 𝑧; 

     C– характеристика  щільності  грунта  за шкалою ударника      ДорНДІ;  

     b –   ширина захоплення маси грунта, м;  

      = 50 – кут різання;   

     z – коефіцієнт, який залежить від довжини горизонтального профілю та 

інших технологічних параметрів;  

     φ, – поточне значення кута повороту ковша;  

     φ0 –  значення кута повороту при установці ковша на максимальній глибині. 

За наведеними розрахунками отримано залежність, що характеризує 

зміну дотичної сили опору різання в залежності від кута повороту ковша. 

 

Рисунок 3 – Залежність дотичної сили опору різання від кута повороту φ для 

значень числа ударника ДорНДІ, відповідно:  

1 – C = 30; 2 – C = 50; 3 –  C = 100. 

Для визначення дотичної сили різання, що створюється робочим 

обладнанням, необхідно побудувати розрахункову схему із зазначенням 

елементів ковша та тяги екскаватора. 



Для побудови графіку розподілу дотичної сили різання обрано п’ять 

положень ковша екскаватора, які характеризують процес виїмки породи. Обрані 

положення відображено на рис. 4. 

 

Рисунок 4. – Робочі положення ковша екскаватора. 

Активним гідроциліндром при підтискуванні ковша до вибою є 

гідроциліндр ковша.  

Сила активного гідроциліндру визначається за наступною 

формулою, кН: 

𝑁цк = 𝑝 ∙ 𝜋 ∙
𝐷2

4
,       (6) 

де p – значення тиску, p = 32 МПа; 

     D – діаметр поршня гідроциліндру, D = 125 мм. 

Надалі розрахунок проводиться графоаналітичним методом з 

урахуванням масштабу 1:1 в AutoCAD та з врахуванням окремих мас елементів 

робочого обладнання.  

Для цього необхідно здійснити вибір груп елементів з нульовим 

ступенем рухомості – що мають назву групи Ассура. Першою такою групою є 

діада, що дозволяє визначити реакції у тягах. 

 



Рисунок 5 – Формування положень діади для визначення реакції R1. 

 

Визначення реакції гірського масиву на силу подачі від 

гідроциліндру, кН: 

𝑅1 =
𝑁цк∙ℎцк∙sin 𝛼 + 

𝑞1
2

∙ℎ𝑞1

ℎ𝑟1
,        (7) 

де q1 – вага циліндру ковша, кН. 

 

 

Рисунок 6 – Група елементів для визначення дотичної сили різання. 

 

Дотична сила різання розраховується за наступною формулою, кН: 

𝑅𝜏 =
𝑅1∙ℎ𝑟1 + 𝑞2∙ℎ𝑞2

ℎ𝜏
,        (8) 

де q2 – вага ковша екскаватора, кН. 

За результатами обчислень сили різання для п’яти положень ковша 

побудовано графік: 

 



Рисунок 7. – Графік залежності сили опору різання від кута повороту 

ковша при номінальному тиску. 

 

Для визначення сили різання при взаємодії із мультиплікатором 

проведено аналогічний розрахунок, де вхідний тиск складає р = 109 МПа, а сила 

гідроциліндру Nцк = 1338 кН. 

 

 

Рисунок 8. – Графік залежності сили опору різання від кута повороту 

ковша при тиску мультиплікатора. 

 

Здійснивши екстраполяцію отриманих значень на графік 3, отримаємо 

характерні точки, при досягненні яких буде вмикатись мультиплікатор. 

 



Рисунок 9 – Графік відображення характерних точок включення 

мультиплікатора тиску. 

 

Здійснивши екстраполяцію графіку 8 на графік 3 можна побачити, що 

сили різання, що досягається за рахунок мультиплікатора, достатньо для 

руйнування гірської породи зі значенням С = 100. 

 

 

Рисунок 10 – Екстраполяція значень сили різання при задіяному 

мультиплікаторі на графік залежності дотичної сили опору різання від кута 

повороту φ для значень числа ударника ДорНДІ: 1 – С = 30; 2 – С = 50; 3 – 

С = 100; 4 – Сила різання при робочому мультиплікаторі. 

У четвертому розділі обґрунтовано бізнес-модель проєкту та 

складено структуру бізнес моделі обладнання, що описує ключових партнерів, 

ключові види діяльності, цінність пропозиції, взаємовідносини з клієнтами, 

споживчі сегменти, ключові ресурси, канали збуту, структуру собівартості та 

потоки надходження доходу. 

 

Таблиця 1 – Структура бізнес-моделі системи мультиплікації тиску для 

робочого обладнання екскаватора 



Ключові 

партнери 

Ключові види 

діяльності 

Цінність 

пропозиції 

Взаємовідносини 

з клієнтами 

Споживачі 

сегменти 

1 2 3 4 5 

ДП 

«Навоїський 

гірничо-

металургійний 

комбінат» 

 

АТ 

«Алмаликський 

гірничо-

металургійний 

комбінат» 

Розробка 

золотоносної 

корисної 

копалини для 

подальшої 

переробки та 

збагачування на 

металургійному 

комбінаті 

Застосуван

ня системи 

мультиплік

ації тиску 

на 

існуючому 

екскаватор

ному 

обладнанні 

Передбачена 

складеним 

договором 

індивідуальна 

підтримка 

власника 

гірничо-

металургійного 

комбінату із 

підпорядковано

ю організацією 

Гірничо-

металургійні 

комбінати з 

розробкою 

корисної 

копалини 

відкритим 

способом 

Ключові ресурси 

 

  1.Матеріальні 

ресурси (технічні 

ресурси, 

приміщення 

підприємства, 

виробниче 

устаткування) 

  2.Людські 

ресурси (  

робітники 

необхідного 

рівня фахової 

підготовки у   

роботі з 

екскаваторним 

обладнанням) 

  3.Фінансові 

ресурси 

(особисті гроші) 

Канали збуту 

 

Складена мережа 

збуту, у якій 

поєднано всі 

наявні види 

відносин 

постачальника із 

споживачами 

 

Структура собівартості 

 

1. Капітальні витрати: 2 088 540,27 тис. грн. 

2. Прогнозована зарплатня: 26 637,23 тис. грн. 

3. Прогнозована трудомісткість:  37 540  люд-год. 

Потоки надходження доходу 

 

Процес отримання доходів 

прогнозується внаслідок продажу 

та введення в експлуатацію 

системи мультиплікації тиску 



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Аналізом науково-технічної літератури було встановлено, що  

поширеною проблемою в різних областях техніки є підвищення тиску у 

гідроприводі. Застосування мультиплікатора ефективно вирішує дану проблему. 

Проте використання мультиплікаторного обладнання є досить обмеженим у 

області гірничого машинобудування.. Тому удосконалення технологій для 

підвищення ефективності руйнування гірської породи стає важливою темою для 

наукових досліджень. І підвищення сили різання ґрунтів шляхом застосування 

явища мультиплікації може стати одним із найбільш актуальних на даний час, 

але для точного математичного опису потрібно проводити додаткові досліди і 

опрацьовувати відповідні результати шляхом математичних розрахунків. 

2. Проведено розрахунок мультиплікації тиску і втановлено, що 

максимальне значення тиску реалізується майже на початку руху штока 

гідроциліндра (0,053м) і становить 109.7 МПа. Побудовано характеристики 

зміни тиску в гідравлічному циліндрі приводу ковша. 

3. Проведено розрахунок сили опору різання ґрунту та за 

отриманими даними побудовано графік залежності дотичної сили опору різання 

від кута повороту ковша. За п’ятьма положеннями робочого обладнання 

проведено розрахунок дотичної сили різання, що створюється робочим 

обладнанням і побудовано графік розподілу сили різання в залежності від кута 

повороту ковша. Отримані результати накладено на існуючу залежність та 

отримано характерні точки, при яких мультиплікатор буде вводитись у роботу. 

Також проведено розрахунок для визначення зусилля, що створює гідроциліндр 

ковша при роботі мультиплікатора і складає 1338 кН. 

4. При здійсненні екстраполяції графіку розподілу сили різання 

на залежність сили опору різання ґрунту від кута повороту ковша виявлено, що 

створеного за допомогою мультиплікатора зусилля достатньо для руйнування 

порід міцністю до 100 значень ударника ДорНДІ. 

5. Участь у конференції «Проблеми вдосконалення машин та  



обладнання електромеханічного обладнання та мехатронних систем. Наукові 

дослідження студентів. Науково-методична конференція». Доповідь: «Вплив на 

силу різання міцності грунтів» 

АНОТАЦІЯ 

 

Звіт про магістерську дисертацію: стор. 109, рис. 27, табл. 32, 

34 джерела. 

Об’єкт дослідження – руйнування розпушеної гірської породи, 

мерзлих ґрунтів вище IV категорії. 

Мета роботи – розробка та обгрунтування параметрів функціонування 

системи мультиплікації тиску для гідроприводу екскаватора. 

Ідея роботи  – розширення діапазону міцності порід, які може 

зруйнувати робоче обладнання. 

Задачі: 

1. Описати принцип роботи комплексу механізації, що використовується 

на підприємстві під час виймально-навантажувальних робіт, вказати їх технічні 

характеристики. 

2. Розрахувати електричні навантаження на підприємстві, здійснити  

вибір потужностей трансформатоів; виконати розрахунок електричної мережі; 

струмів короткого замикання; захисного заземлення; обрати апаратуру 

управління та захисту; зробити техніко-економічний розрахунок. 

3. Провести інформаційний аналіз основних методів для підвищення  

тиску у гідроприводі; дослідити та розрахувати параметри мультиплікації тиску, 

визначити силу різання, що створюється робочим обладнанням та характерні 

точки задіяння мультиплікатора. 

1. Визначити цілі та етапи реалізації стартап-проєкту; обґрунтувати  

актуальність та новизну; проаналізувати конкурентне середовище; обґрунтувати 

ресурсне забезпечення проєкту; визначити ключові види діяльності та 

партнерів; обґрунтувати фінанси стартап-проєкту; рівень рентабельності 

(прибутковості) інноваційної ідеї; вартість виробництва інноваційної технології; 



описати цільові групи потенційних споживачів та канали збуту; створити бізнес-

модель. 

 

Актуальність теми:  

Результати  досліджень можуть бути використані на об’єктах 

вугільній, гірничорудній, будівельній промисловості і промисловості нерудних  

будівельних матеріалів, а також в нафто-газовій галузі. У якості базових 

організації доцільно рекомендувати виробничі об’єднання  і  експлуатаційні  

організації Міністерства вугільної промисловості України, міністерств чорної і 

кольорової металургії, будівельного, дорожнього і комунального 

машинобудування, підприємства нафтогазової галузі України. 

Наукова новизна отриманих результатів – Впровадження нової 

розробленої системи мультиплікації тиску, яка включає розроблений 

мультиплікаторний пристрій для підвищення сили різання гірської породи. 

Практичне застосування отриманих результатів – розроблена 

мультиплікаторна система може використовуватися в гідравлічній системі 

екскаватора при гірничих роботах відкритого типу. 

Метод дослідження - Mетод аналітичних досліджень та програмна 

реалізація визначення основних параметрів мультиплікатора на ЕОМ для 

ефективної дії пристрою. 

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – 

Запропоновано технологічні та конструктивні рішення обладнання для 

виймально-навантажувальних робіт.  

 

МУЛЬТИПЛІКАТОР, КОЕФІЦІЄНТ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ 

ТИСКУ, ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА, ГІРСЬКА ПОРОДА, СИЛА РІЗАННЯ 



ABSTRACT 

 

Report of diploma engineering: p. 109, fig. 27, table. 32, 34 sources of 

information. 

Object of study – Destruction of loose rocks, frozen soils above category 

IV. 

Purpose - Development and substantiation of parameters of functioning of 

system of multiplication of pressure for the hydraulic drive of the excavator. 

Idea of work – expand the range of strength of rocks that can destroy 

working equipment. 

Тasks: 

1. Describe the principle of operation of the mechanization complex used 

at the enterprise during excavation and loading works, to specify their technical 

characteristics. 

2. Calculate electrical loads at the enterprise, carry out choice of transformer 

capacities; perform the calculation of the electrical network; short circuit currents; 

protective earthing; choose control and protection equipment; make a feasibility study. 

3. Conduct an informational analysis of the main methods for improvement 

hydraulic pressure; investigate and calculate the parameters of the pressure 

multiplication, determine the cutting force created by the working equipment and the 

characteristic points of the multiplier. 

4 Define the goals and stages of implementation of the startup project; to 

substantiate relevance and novelty; analyze the competitive environment; justify the 

resource provision of the project; identify key activities and partners; justify the 

finances of the startup project; the level of profitability (profitability) of the innovative 

idea; cost of production of innovative technology; describe target groups of potential 

consumers and sales channels; create a business model. 

Relevance of the topic: 

The results of the research can be used in the coal, mining, construction and 

non-metallic materials industries, as well as in the oil and gas industry. As basic 



organizations, it is advisable to recommend production associations and operating 

organizations of the Ministry of Coal Industry of Ukraine, the Ministries of Ferrous 

and Nonferrous Metallurgy, Construction, Road and Municipal Engineering, and the 

oil and gas industry of Ukraine. 

Scientific novelty of the results – Introduction of a newly developed system 

of pressure multiplication, which includes the developed multiplier device for 

increasing the cutting force of rock. 

Practical application of results – developed multiplier system can be used 

in the hydraulic system of the excavator at mining operations of open type. 

The method of research – method of analytical research and software 

implementation of determining the main parameters of the multiplier on a computer 

for effective operation of the device. 

Forecast assumptions about the development of research facility - 

Technological and constructive solutions of the equipment for excavation and loading 

works are offered. 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIPLIER, PRESSURE MULTIPLICATION COEFFICIENT, 

HYDRAULIC SYSTEM, ROCK, CUTTING FORCE 


