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ВСТУП 

 Актуальність теми. 

 У зв’язку зі збільшенням обсягів вантажно-розвантажувальних робіт під 

час різних технологічних операцій у процесі переробки та зберігання зерна, а 

також при завантаженні та розвантаженні великотоннажних кораблів, 

збільшується попит на високопродуктивні (150…600 т/год) елеватори різної 

висоти (10…60 м). Як правило, це стрічкові, важконавантажені, швидкісні 

елеватори з відцентровим розвантаженням. Основні вимоги до таких елеваторів 

– це забезпечення роботи з мінімальними втратами від зворотного сипу, з 

мінімальним травмуванням зерна та відсутність навіть часткового буксування у 

стрічково-барабанному механізмі.  

 Розробка конструкцій, що задовольняють цим вимогам, супроводжується 

значними труднощами, пов’язаними з відсутністю науково-обґрунтованих 

рекомендацій з вибору їх конструктивно-кінематичних параметрів. Режим 

відцентрового розвантаження мало досліджено в наслідок складності фізико-

механічного процесу неусталеного руху сипкого матеріалу. Передача руху 

пружною стрічкою являється також важливою проблемою механіки. 

Використання формули Ейлера та її різноманітних інтерпретацій не дозволяло 

до останнього часу визначити тягову здатність стрічково-барабанного 

механізму та оптимальні параметри його елементів. 

 Дисертаційна робота присвячена рішенню проблеми відцентрового 

розвантаження елеватора та передачі руху пружною стрічкою. Таким чином, 

тема дисертаційної роботи являється актуальною у науковому та прикладному 

відношенні. Результати роботи можуть сприяти розвитку зернової галузі та 

зростанню експортного потенціалу України. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 Робота виконана у відповідності до Комплексної державної цільової 

програми «Зерно України 2008-2015», Державної програми розвитку ПТМ, до 

вимог Законів України «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про основні 

напрями державної аграрної політики на період до 2015р.» і постанови 
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Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011р. № 942 «Про затвердження 

переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2015 року», а також науково-дослідних робіт 

за господарсько-договірною тематикою між ХНТУСГ і Карлівським машино-

будівним заводом (Україна) договір № 1/4-2012 та договір № 01/04-2013. 

 Мета та задачі дослідження. 

 Метою роботи є обґрунтування кінематичних та конструкційних 

параметрів швидкісних стрічкових елеваторів, які забезпечать ефективність 

процесу відцентрового розвантаження та роботоздатність стрічково-

барабанного механізму.  

 Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі (завдання): 

– провести аналітичне дослідження ефективності процесу відцентрового 

розвантаження ковшів в залежності від кінематичного режиму роботи, а 

також при зміні вологості та сипкості зернового матеріалу; 

– провести експериментальне дослідження процесу відцентрового 

розвантаження та умов виникнення зворотного сипу при різних 

кінематичних режимах роботи і різних формах ковшів та головки 

елеватора; 

– провести експериментальне дослідження граничної швидкості 

співударянь зернин між собою чи з елементами конструкції за умови 

відсутності їх механічного пошкодження; 

– дослідити тягову здатність приводного барабана шляхом чисельного 

аналізу пружних переміщень стрічки методом скінченних елементів зі 

встановленням дуг спокою та ковзання, робочих і критичних коефіцієнтів 

тяги; 

– встановити експериментальним шляхом значення критичного та робочого 

коефіцієнта тяги на приводному барабані у залежності від початкового 

натягу стрічки робочого елеватора. 

Об’єкт дослідження: процес відцентрового розвантаження ковшів 

елеватора і процес передачі тягового зусилля з урахуванням пружного ковзання 
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стрічки. 

Предмет дослідження: обґрунтування параметрів відцентрового 

розвантаження та тягової здатності елеватора. 

Методи дослідження. 

Аналітичне дослідження відцентрового розвантаження ковшів 

ґрунтувалося на принципах динаміки руху частинки по поверхні основного 

масиву сипкого матеріалу у середині ковша. Відносна швидкість (швидкість 

викиду) знаходилася шляхом рішення диференційного рівняння руху частинки 

по спіральній поверхні, що обертається у вертикальній площині з урахуванням 

вологості та сипкості зернового матеріалу.  

Експериментальне дослідження параметрів відцентрового розвантаження 

проводились на малогабаритному промисловому елеваторі МП-600, який було 

обладнано спеціальною головкою з прозорою стінкою з нанесеною 

координатною сіткою та встановленими вдовж однаковими за шириною 

скриньками для збирання розсипу. Процес утворення руху потоку зернового 

матеріалу та його траєкторії фіксувалися відеозйомкою и зніманням відбитку 

траєкторій руху частинок (окремих зернівок) з тонколистового металевого 

екрана, який було вкрито тонким шаром порошку і встановлено посередині 

головки. Безступінчасте регулювання швидкості обертання приводного 

барабана забезпечувалося за допомогою частотного перетворювача ATV 

312HU15N4 (виробництва ФРН) та управляючого комп’ютера. 

Пружні переміщення стрічки по барабану та утворення дуг покою та 

ковзання в залежності від коефіцієнтів тяги досліджені за допомогою методу 

скінченних елементів шляхом використання програмного комплексу «ANSYS 

WORKBENCH» у частині рішення контактної задачі з урахуванням тертя. 

Експериментальна перевірка тягової здатності змодельованого барабана 

проводилася на робочій норії з визначенням початку буксування за зміною 

частоти обертання натяжного барабана, яка вимірювалася за допомогою 

електронного тахометра EVM-723, що застосовує лазерний промінь та 

світловідбиваючі елементи. Світловідбиваючий елемент був встановлений на 



8 

 

торці валу натяжного барабана.  

Достатня кількість дослідів при усіх видах випробувань встановлювалася 

за результатами попередніх (пошукових) дослідів з визначенням середнє 

арифметичної вимірюваної величини, дисперсії випадкової величини та 

середньоквадратичного відхилення (стандарту). Остаточно потрібна кількість 

повторень дослідів (вимірювань) визначалася в залежності від заданої 

надійності (0,95) та за показником граничної похибки, який є відношенням 

граничної похибки до величини стандарту. Побудова графіків проводилася 

методом графічного різницевого згладжування з відкиданням «бракованих» 

точок. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

- розкриті фізичні основи процесу викидання з ковша сипкого матеріалу 

при відцентровому розвантаженні; 

- вперше встановлені значення граничної кінетичної енергії та, 

відповідно, граничної швидкості співударяння зернин з рухомими та 

нерухомими елементами різних машин, у тому числі і елеваторів, за 

умови відсутності травмування зерна; 

- вперше визначені методом скінченних елементів і підтверджені 

експериментально такі показники тягової здатності, як дуги ковзання 

та спокою, робочий, критичний і граничний коефіцієнти тяги, в 

залежності від пружності стрічки та стану поверхні приводного 

барабана; 

- отримані аналітичні залежності для визначення коефіцієнта корисної 

дії стрічково-барабанного механізму. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Отримані оптимальні значення показників кінематичних режимів (за 

мінімізацією обсягу зворотного сипу) у залежності від вологості та сипкості 

зернового матеріалу, дозволяють встановити найбільш вигідне співвідношення 

між швидкістю стрічки та діаметром барабана для конструкцій, що 

розробляються. Також їх можна використати для розрахунків розмірів та форми 
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головки і ковшів. На основі отриманих параметрів тягової здатності стрічково-

барабанного механізму розроблено розрахункові методи для визначення 

діаметра барабана (за умови передачі необхідного тягового зусилля), міцності 

каркаса барабана, необхідної товщини гумової футеровки, початкового натягу 

та к.к.д. стрічкової тягової передачі. 

Результати роботи та розроблені рекомендації можна використати  як на 

стадії проектування нових машин, так і при модернізації існуючих машин з 

метою підвищення їх ефективності.  

Результати роботи використовуються при розробці норій значної 

продуктивності (150-500 т/год і висотою 30-60 м) на Карлівському 

машинобудівному заводі, Харківському заводі елеваторного обладнання 

«СОКІЛ» (Агро-Дарина) а також в навчальному процесі кафедри «Обладнання 

та інжиніринг переробних і харчових виробництв» ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка при вивченні спеціальних дисциплін: «Процеси і апарати ПХВ», 

«Організація технологічних процесів елеваторної промисловості». 

Особистий внесок здобувача. 

Основні результати дисертаційної роботи отримані здобувачем 

самостійно. Серед них побудова моделей відцентрового розвантаження, 

аналітичний аналіз процесу викидання зернового матеріалу з ковшів, чисельне 

дослідження тягової здатності приводного барабана з пружною стрічкою на 

основі скінчено елементного аналізу і розробка з використанням отриманих 

результатів методів розрахунку стрічково-барабанного механізму елеватора. 

Здобувачем самостійно проведені експериментальні роботи з дослідження 

ударної міцності зерна пшениці, розроблено критерій його вірогідного 

травмування; з визначення оптимального кінематичного режиму відцентрового 

розвантаження на самостійно переобладнаному малогабаритному 

промисловому елеваторі МП-600. Перевірку параметрів тягової здатності було 

виконано на норії з продуктивністю 350 т/год сумісно зі спеціалістами 

Карлівського машинобудівного заводу за методикою, розробленою здобувачем. 

Публікації відображують результати досліджень, виконаних особиста 
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автором. В дисертації не використано ідей співавторів, що сприяли виконанню 

роботи. 

 

Апробація результатів роботи. 

Основні положення роботи і результати досліджень доповідалися та 

обговорювалися на: ХІІ міжнародній наук.-практ. конф. «Сучасні напрямки 

технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв» 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Харків 2012; ХХІ Міжнародній наук.-практ. 

конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я», microCAD’2013, НТУ ХПІ, Харків, 29-31 травня 2013; 10-й 

международной науч.-практ. конференции «Динамика, надежность и 

долговечность механических и биомеханических систем». Севастопольский 

НТУ. Севастополь, вересень 2013; ІХ Міжнародній науково-практ. конференції 

«Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської 

техніки», Кіровоградський НТУ, Кіровоград, 7-8 листопада 2013 р.; ХV 

Міжнародній наук. - практ. конференції. «Сучасні напрямки технології та 

механізації процесів переробних і харчових виробництв». ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка. Харків, жовтень 2014; 12-му Міжнародному симпозіумі українських 

інженерів – механіків у Львові (МСУМІЛ-12) 28-30 травня 2015р. «Підйомно-

транспортні, дорожні будівельні меліоративні машини і обладнання» та на ХVІ 

Міжнародній наук.-практ. конференції. «Сучасні напрямки технології та 

механізації процесів переробних і харчових виробництв» ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка. Харків, 5-6 листопада 2015.  

У повному обсязі робота доповідалася на: розширеному засіданні 

кафедри «Обладнання та інжиніринг перероб-них і харчових виробництв» 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка; розширеному засіданні кафедри будівельних і 

дорожніх машин ХНАДУ (м. Харків, 2015 р.); засіданні кафедри «Підйомно-

транспортні машини і обладнання» НТУ «ХПІ» (м. Харків, 2015 р.); 

розширеному засіданні кафедри «Металоріжучого обладнання і транспортні 

системи» УІПА (м. Харків, 2015 р.) 
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Публікації: Основні наукові положення та результати досліджень за 

темою дисертації опубліковані у 15 наукових працях, з яких 6 - у наукових 

фахових виданнях України, 5 – у закордонних наукових виданнях, 3 – тез та 1 

патент на корисну модель 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 4 

розділів, списку використаних літературних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації складає 188 сторінок, з них 78 рисунків по тексту, 20 таблиць по 

тексту; список 143 використаних літературних джерел на 15 сторінках; 4 

додатки на 30 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. Стан питання і завдання дослідження. 

 

Проблемам розвантаження ковшів при різних кінематичних режимах 

роботи елеваторів, а також питанням передачі обертального руху гнучкою 

стрічкою присвячено багато робіт. 

Метою цього огляду є аналіз основних робіт, результати яких 

використовуються при розрахунках елеваторів з помірними швидкісними 

режимами, для з'ясування придатності їх окремих положень для розробки 

параметрів відцентрового розвантаження швидкісних елеваторів. Значний 

інтерес представляють роботи, присвячені безпосередньо чи опосередковано 

дослідженню роботи швидкісних елеваторів, результати яких не отримали 

гідного трактування і розвитку. У зв'язку з тим, що ефективність роботи 

швидкісних елеваторів визначається не тільки якістю відцентрового 

розвантаження, але і роботою стрічково-барабанного механізму без 

пробуксовки, виникає необхідність аналізу робіт, спрямованих на вирішення 

цієї проблеми. 

 

1.1 Огляд робіт з дослідження процесу розвантаження ковшів і 

характеру руху зернового потоку в головці норій 

Основним чинником, що визначає параметри стрічкового барабанного 

механізму норії, є процес розвантаження ковшів і пов'язаний з ним характер 

вільного руху зернового потоку в головці, від яких залежить продуктивність і 

якість перевантаження зерна. Як правило, високопродуктивні елеватори з 

великою швидкістю руху стрічки працюють у режимі відцентрового 

розвантаження ковшів, який найменш вивчений у зв'язку зі складністю фізико-

механічного процесу. 

Процес розвантаження зерна в головці норії складається з двох 

взаємозв’язаних етапів: перший - це рух матеріалу всередині ковша з подаль-

шим викидом, другий - вільний політ зерна в головці норії по траєкторії, 

параметри якої залежать від швидкості і кута метання зерна.  
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Теоретичне дослідження процесу відцентрового розвантаження 

ускладнюється тим, що при русі і виході матеріалу з ковша ми маємо справу з 

несталим рухом сипучого матеріалу під дією системи сил, що змінюються: сил 

тяжіння, відцентрової і каріолісової сил, сили тертя. Тим часом, як відомо, 

навіть найпростіші випадки руху матеріалу при гравітаційному або змішаному 

режимі розвантаження важко піддаються теоретичному аналізу. 

Відомі рішення щодо визначення параметрів відцентрового 

розвантаження базуються на різних гіпотезах руху частинок матеріалу 

всередині ковша, на основі яких створюються розрахункові моделі. 

Початок розробки теорії ковшових елеваторів було покладено роботою 

А.В. Сікерина [106]. В основу була покладена гіпотеза про те, що при викиді 

матеріалу з ковша, частинки повинні рухатися уздовж нижньої чи верхньої 

стінки залежно від кінематичного режиму. Були складені і розглянуті рівняння 

руху частинки матеріалу по внутрішній стінці ковша, з'ясовано істотний вплив 

коріолісового прискорення на скидання частинки.  

Розвиваючи ідею А.В. Сікерина про рух частинки матеріалу по плоскій 

стінці ковша з урахуванням сили Коріоліса, професор П.С. Козьмін склав і дав 

рішення диференціального рівняння руху частинки матеріалу по зовнішній 

кромці ковша, яке дає залежність між пройденим частинкою по стінці шляхом S 

і кутом повороту перпендикуляра, проведеного з центру обертання на лінію 

площини прямолінійної стінки ковша, що визначає положення ковша [69]. 

Рішення дане у вигляді відношення S/h (h -полюсна відстань), яке виражається 

громіздким поєднанням показових і тригонометричних функцій кутів повороту 

ωt і кута тертя ρ. П.С. Козьмін побудував ряд графіків, що дозволяють 

отримати наближені вирази. 

Надалі Н.К. Фадєєвим [112] було зроблено припущення, що вплив сил 

тертя при русі частинок по стінках незначний, так як складові сили інерції і 

сили тяжіння діють в різні боки і різниця їх невелика, а коріолісова сила мала. 

У зв'язку з цим Н.К. Фадєєв вважає, що вираз для S/h може бути спрощено, 

приймаючи ρ = 0. Аналіз рішень А.В. Сікеріна і П.С. Козьміна, проведений Н.К. 
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Фадєєвим показав, що рух частинок по зовнішній стінці при куті повороту 

менше 90° неможливий, оскільки не виконується умова відсутності відриву 

частинок від стінки. При цьому встановлено, що довжина верхньої стінки 

ковша Sl  не повинна перевищувати величину 
Б

r4,0l  , де 
Б

r - радіус 

барабана. 

Для того, щоб частинка пробігла шлях 
Б

r4,0l  , ківш повинен 

повернутися від вертикальної осі на кут: 

3

Б

Б

r

r4,0
110t


  .    (1.1) 

З формули отримуємо 
81 . Практичні розрахунки показують, що цей кут 

більше ніж 
H




90 , ( H
 - початковий кут руху) а, отже, матеріал не потрапляє 

в відвідний рукав (лоток) елеватора. Тому для повної відсутності зворотного 

сипу в холосту гілку елеватора довжина передньої стінки не може бути більше, 

ніж Б
r25,0 . У зв'язку з цим для високошвидкісних зернових норій - елеваторів 

рекомендується застосовувати досить великі діаметри барабанів при відносно 

малих розмірах ковшів, що здійснювалося в норіях старих конструкцій. 

Н.К. Фадєєв також зазначає, що ці залежності не можна використовувати 

для аналізу руху матеріалу, що не лежить на стінках ковша, так як дійсний 

напрямок руху частинок в ковші практично не відомий. Автор припускає, що 

вихід матеріалу з ковша відбувається в результаті відриву частинок від 

поверхні, утвореної розділовою лінією РА (рис.1.1), що з'єднує полюс Р з 

точкою А на кромці верхньої стінки ковша. Такий напрям руху матеріалу в 

ковші не було підтверджено подальшими спостереженнями. 

Професор П.С. Козьмін запропонував також метод побудови траєкторій, 

рух частинки в головці елеватора, вважаючи, що координати точок параболіч- 

ної траєкторії можна визначити за допомогою рівнянь: 

tx   ; 
2

2
tg

y


 .     (1.2) 
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Координата х відкладається уздовж дотичної, проведеної в будь-якій 

точці на колі радіуса зовнішньої кромки ковша RК. Точки на дотичній виходять 

відповідно для часу t, яке послідовно приймається в частках секунди порядку 

0,1; 0,2; 0,3 і т.д. З кожної точки на дотичній, перпендикулярно до 

горизонтальної площини відкладаються відрізки рівні у. З'єднуючи кінці 

відрізків плавною кривою отримуємо параболічну траєкторію руху частинки з 

початком в точці дотику. 

 

Рисунок 1.1 – Граничне положення поверхні матеріалу по площині РА. 

 

На рис. 1.2 наведена схема побудови траєкторій і форми головки за 

методом П.С. Козьміна для відцентрово-гравітаційного розвантаження [76]. 

Такий метод побудови траєкторій є наближеним, оскільки швидкість 

метання   приймається рівною переносній 
П

 , тобто окружній швидкості 

стрічки. Насправді при поєднанні обертального і поступального рухів 

абсолютна швидкість метання   визначатиметься геометричною сумою 

переносної 
П

  і відносної 
S

  швидкостей руху частинки при викиді з ковша. 

Величина і напрям вектора абсолютної швидкості буде залежати від величини і 

напряму вектора відносної швидкості. Цю обставину врахував Н.К. Фадєєв, 

вважаючи, що відносною швидкістю є швидкість руху частинки вздовж 

верхньої кромки ковша, і яку наближено можна визначити по залежності: 

tr

S

Б

S




3
 ,      (1.3) 
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де S – пройдений до скидання шлях, ωt – кут поворота ковша за час руху 

частинки,   - швидкість стрічки. 

 

Рисунок 1.2 – Схема побудови траєкторій и форми огинаючої головки за 

методом П.С. Козьмина. 

 

Попередній аналіз показує, що цей спосіб визначення відносної 

швидкості представляє великі труднощі, оскільки вимагає громіздких 

обчислень. Крім того, в цьому випадку вектор відносної швидкості 

спрямований убік руху ковша і, отже, швидкість метання буде більшою за 

переносну. Величину абсолютної швидкості можна визначити тільки шляхом 

геометричних побудов. 

В роботі [29] розглянуто процес розвантаження ковшів без дна, що 

входять один в одного і що мають специфічну прямолінійну форму (рис.1.3). У 

процесі дослідження прийнято, що матеріал ковзає уздовж верхньої 

прямолінійної стінки ковша і вектор відносної швидкості спрямований вздовж 

цієї стінки. У цьому випадку вектор відносної швидкості також спрямований 
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під кутом до радіусу ковша і відхилений у бік його руху. Для відцентрової 

розвантаження отримано таке значення відносної швидкості: 

 
   

 









2

2
2

r
cos

cosAr
Ar ,   (1.4) 

де А – виліт ковша, α – кут черпання ковша, n180  – кут, що утворений 

радіусами rо і r1 (n – число ковшів на довжині r ),   – кут тертя. Відповідно 

до формули швидкість o
  збільшується зі збільшенням кутів   и  , та 

зменшується зі збільшенням кута тертя (коефіцієнта тертя). Абсолютна 

швидкість викидання 
a

  більше переносної швидкості e
  та згідно з 

геометричною схемою збільшується зі збільшенням відносної швидкості 
r

 . 

 

Рисунок 1.3 – Схема до визначення відносної швидкості переміщення 

матеріалу при відцентровому розвантаженні ковша 

Автором, з урахуванням значень 
o

 , побудовані траєкторії вільного 

польоту частинок матеріалу в головці норії за методикою П.С. Козьміна, а 
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також нанесені верхня і нижня межі у вигляді кривих, отриманих за допомогою 

швидкісної кінозйомки (рис.1.4). Дослідження проведене при кінематичному  

режимі з показником 425,0p  ( см
Л

/4,2 , мD
Б

5,0 ). 

 

Рисунок 1.4 – Траєкторії руху частинок, що визначають обриси головки:  

1 -верхня межа траєкторії польоту частинок, отримана швидкісний 

кінозйомкою; 2 - сімейство кривих, отриманих шляхом побудови з урахуванням 

тертя частинок об стінку ковша; 3 - верхня межа сімейства кривих, 

побудованих без урахування тертя; 4 - нижня межа траєкторій польоту 

частинок, отримана швидкісний кінозйомкою. 

 

Як видно з рис.1.4, побудовані розрахункові траєкторії руху частинок як з 

урахуванням їх тертя об стінку ковша, так і без урахування тертя абсолютно не 

вписуються в реальні криволінійні границі потоку, визначені за допомогою 

швидкісної кінозйомки, однак автор не дає з цього приводу ніяких пояснень. 

Насправді траєкторії побудовані за неправильно визначеним значенням (як за 

величиною, так і за напрямком) відносної й абсолютної швидкості. Значення 

відносної швидкості 
r

  за формулою (1.4) не залежить від кута повороту ковша, 
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і при русі ковша по колу є величиною постійною, в той час, як буде показано 

далі, реально вона збільшується від нуля до максимуму при куті повороту 

ковша в межах 0÷1800. Вектор відносної швидкості руху частинок буде 

направлений по відношенню до радіусу ковша в сторону, протилежну напрямку 

обертання, і відповідно, величина абсолютної швидкості і напрямок її вектора 

будуть іншими, при цьому величина абсолютної швидкості a
  не буде 

більшою, ніж величина переносної 
e

 . Внаслідок цього траєкторії польоту 

частинок будуть коротшими і більш кривими, що і зафіксувала швидкісна 

кінозйомка. 

Застосування великих швидкостей на елеваторних норіях досліджувався 

Г.І. Креймерманом зі співробітниками «Союзпродмашіни» [77]. Авторами 

ставилося завдання з'ясувати можливість підвищення продуктивності норії 

шляхом підвищення швидкості робочих органів. Лімітом швидкості служила 

одна з наступних умов: помітне руйнування зерна; зворотний сип у спадну 

гілку (не більше 1,5...2%); поява сипу зерна на висхідній гілці; ускладнення 

конструкції, головним чином, головки. Випробування проводилися на 

швидкостях 2,3; 3,68; 4,86 і 6,2 м / с для шести типів ковшів різної ємності і 

конструкції. В якості позитивних результатів можна відзначити наступне: 

всупереч існуючій думці про те, що зі збільшенням швидкості без відповідного 

збільшення діаметра барабана обсяг зворотного висипу буде збільшуватися 

[129], була абсолютно чітко виявлена тенденція до зниження зворотного сипу 

при збільшенні швидкості стрічки. Майже повне викидання було отримано 

навіть при малому діаметрі барабана (500 мм) при примусовому русі зерна з 

низьким криволінійним зводом головки у вигляді вигнутого залізного листа, 

при досить високій швидкості стрічки 3,68 м/с (рис.1.5). Коефіцієнт заповнення 

ковша практично не впливає на викидання зерна і зворотний сип, але впливає 

на прямий сип (сип у висхідну гілку норії). При підйомі рівень природного 

укосу зерна в ковші не повинен перевищувати 50, що і визначає необхідні 

параметри ковша. 
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Випробування проводилися для пшениці та вівса, вологість зернового 

матеріалу не вказувалася. 

 

Рисунок 1.5 - Траєкторії руху зерна при примусовому розвантаженні. 

 

Через прозорі спеціальні стінки головки кінозйомкою був зафіксований 

характер траєкторій викиду зерна у відносному русі і передбачувані траєкторії 

руху частинок в потоці зернового матеріалу. Отримані дані наочно показують, 

що відносний рух часток не відбувається уздовж стінки ковша, а під дією 

відцентрової сили викидається вгору по криволінійній траєкторії, опуклість 

якої спрямована в бік руху ковша. На рис. 1.5. чітко видно, що відносна 

швидкість викиду збільшується від нуля до максимуму при повороті ковша в 

межах 0-180°. При такій траєкторії вектор відносної швидкості буде 

відхилятися в бік, протилежний напрямку руху ковша, що суттєво вплине на 
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величину і напрям вектора абсолютної швидкості метання. На жаль, автором 

опущені дані про кількість зворотного сипу при різних кінематичних режимах і 

при різних типах випробовуваних ковшів. Особливий інтерес викликають дані 

про кількість висипу на початку розвантаження (висип №2). Висип № 1 

вимірювався в нижній частині спадної гілки (в холостої труби). Автор 

підкреслює особливу позитивну роль обмежувального склепіння головки. 

Однак пропоновані їм контури головок, побудованих на основі траєкторій за 

методом П.С. Козьміна без урахування відносної швидкості, є громіздкими і їх 

параметри не відповідають параметрам сучасних головок провідних зарубіжних 

виробників. Найбільш цінним матеріалом для вивчення процесу руху зернового 

матеріалу в ковші при викиданні є результати дослідження, проведеного П.П. 

Артем'євим і наведені в джерелі [53]. Траєкторії, отримані П.П. Артем'євим за 

допомогою швидкісної кінозйомки при відсутності обмежувального склепіння 

головки, за характером збігаються з траєкторіями, наведеними в роботі [77], 

однак цінність полягає в тому, що вони отримані для конкретних кінематичних 

режимів. Аналіз цих результатів та їх використання при дослідженні параметрів 

відцентрового розвантаження наведено в розділі 2.1. 

Елеватор, що працює в режимі відцентрового навантаження, є метальною 

машиною. Тому побудову параболічних траєкторій вільного польоту зерна в 

головці норії в прямокутних координатах з початком координат в точці вильоту 

можна проводити за наступними рівняннями: 

1) без урахування опору повітря [79]: 
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де х і у - горизонтальні і вертикальні координати частинки, 0
  - кут нахилу до 

горизонту дотичної до траєкторії на початку польоту, тобто кут вильоту 

частинки, 0
  - початкова швидкість вильоту (швидкість метання). 

2) при опорі повітря, пропорційного першому ступеню швидкості: 
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де 
m

d
CC в

xn


2

  - коефіцієнт парусності, α- характерний лінійний розмір, що виз-

начає форму і розміри частинки, Сх - коефіцієнт лобового опору, який визнача- 

ється числом Рейнольдса (Re), m - маса частинки, 
0

  - щільність повітря. 

3) при опорі повітря, пропорційного другому ступеню швидкості [83]: 
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де 
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 , а 

вит
  - швидкість вітання частинки, м / с. 

При виборі того чи іншого рівняння слід враховувати вплив супутнього 

повітряного потоку, а також ту обставину, що при русі частинки в потоці вона 

зустрічає менший опір, ніж при одиночному русі тіла. Остаточний вибір можна 

зробити при побудові декількох контрольних траєкторій і оцінити вплив опору 

повітря, і встановити найбільш несприятливий характер траєкторії при ударі 

частинки об склепіння головки. Основним же завданням є визначення відносної 

швидкості викиду, абсолютної швидкості метання 
0

  і кута метання 
0

 . 

 

1.2. Огляд робіт з дослідження тягової здатності стрічково-

барабанного механізму підйому вантажу норій-елеваторів.  

Стрічково-барабанний механізм норій-елеваторів відноситься до 

механізмів з гнучким зв'язком, передача тягового зусилля якого все ще 

залишається одним з найскладніших питань механіки. Дослідженням передач з 

гнучким зв'язком займався ряд найбільших учених, починаючи з Л. Ейлера 

(1707-1783), який встановив закон передачі зусилля гнучким зв'язком за 

допомогою сил тертя у вигляді: 
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де S1 і S2 - натяг гілок нитки, відповідно набігає на нерухомий барабан і збігає з 

барабана, е - основа натуральних логарифмів, f - коефіцієнт тертя ковзання між 

ниткою і барабаном, α- кут (дуга) обхвату ниткою барабана. 

Вважається, що привод може передавати тягове зусилля без 

буксувавання, якщо відношення S1/S2 не перевищує величини 
f

e


. Залежність, 

встановлена Л. Ейлером, отримана за умови, що гнучка нитка є нерозтяжною, а 

коефіцієнт тертя - постійним по всій дузі обхвату. 

Трохи пізніше (в 1881 р) Грасгофа висунув гіпотезу, згідно з якою при 

передачі тягового зусилля від шківа до гнучкої зв'язку на дузі обхвату є зона, де 

зусилля в нитці незмінно і переміщення ділянок нитки відсутні (дуга спокою), і 

зона пружного ковзання (дуга ковзання), на якій відбувається переміщення 

ділянок гнучкої нитки внаслідок неоднакового натягу в гілках стрічки. 

Напрямок ковзання на дузі ковзання відбувається від меншого натягу до 

більшого. Величина переданого зусилля залежить від дуги спокою і при 

рівності її нулю дуга ковзання поширюється на всю дугу обхвату, тобто 

встановлюється ейлеровий граничний стан (початок буксування).  

Усі роботи, виконані вченими в XIX столітті, носили в основному 

фрагментарний характер і зводилися до розгляду питання про існування дуги 

спокою і про характер тертя між гнучким зв'язком і барабаном. У роботі М.К. 

Дем'янова (1882 г.) стверджувалося, що нитка (гнучкий зв'язок) ковзає уздовж 

усієї дуги обхвату, а коефіцієнт тертя залежить також від співвідношення 

натягів S1 і S2. Н.П. Петров у своїй статті [95], заперечуючи М.К. Демьянову, 

вказував, що коефіцієнт тертя є величиною постійною і залежить тільки від 

фізичних властивостей матеріалів пари, що треться, а тягова здатність передачі 

з гнучким зв'язком здійснюється тільки на дузі ковзання, а на дузі спокою з 

постійним натягом рушійна сила тертя не виникає. Цю ж точку зору підтримав 

Н.Є. Жуковський [55], який за допомогою простого, але дотепного 

експерименту на установці, що складається з барабана і гумової стрічки, що 

його охоплює, навантаженої на кінцях гирями різної маси, підтвердив наявність 
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дуг спокою і ковзання. На цій підставі був зроблений висновок, що формула 

Ейлера повинна мати вигляд: 

CKf
e

S

S 


2

1
,      (1.9) 

где - 
CK

  – дуга ковзання. 

Доказ Н.Є. Жуковським наявності дуги ковзання і спокою було достатньо  

переконливим, але відображав лише одну сторону складного фізичного явища - 

передачі сили за рахунок тертя, і дав поштовх для подальших досліджень. Так 

В.К. Смирнов згодом у своїй роботі [107] уточнює, що якщо тіла ковзають одне 

щодо іншого, то коефіцієнт тертя є функцією швидкості ковзання. Він же 

заперечує наявність дуги спокою і дає уточнену формулу Л. Ейлера в 

наступному вигляді: 

  
 e

S

S

СБ

НБ ,     (1.10) 

де -    – коефіцієнт тертя - функція від швидкості ковзання стрічки по 

барабану.  

 А.П. Малишевим було уточнено [94], що при різниці натягів в гілках 

гнучкого зв'язку має відбуватися одночасно і зміна дуги ковзання CK
  і 

коефіцієнта тертя f. 

Отримані згодом результати теоретичних і експериментальних 

досліджень показали, що кожен з перерахованих вище вчених був у якійсь мірі 

прав - існує і дуга спокою, і дуга ковзання. Коефіцієнт тертя залежить від 

швидкості ковзання, яка, у свою чергу, залежить від відношення SНБ і збігає 

гілки SСБ, а також від жорсткості гнучкого зв'язку. 

Однак отримані в розглянутих роботах результати пояснюють лише 

якісну сторону процесу і в такому вигляді непридатні для практичних 

розрахунків, оскільки не враховують такі важливі параметри приводу з 

гнучкою зв'язком, як пружність стрічки і діаметр барабана. 
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В роботі [49] зроблена спроба отримати аналітичні залежності для 

визначення величини дуги ковзання, однак маючи на увазі громіздкість формул 

і відсутність цілого ряду даних, одержуваних дослідним шляхом, не 

представляється можливим використати їх для розрахунків у кожному 

конкретному випадку. 

В роботі [126] М.В. Цепляєва пропонується так звана розгорнута формула 

Л. Ейлера, в якій враховано вплив жорсткості зв'язку, її маси, залежність 

коефіцієнта тертя від швидкості пружного ковзання і вплив відцентрової сили. 

У постановці завдання автор вважає, що в силу того, що зв'язок не є абсолютно 

гнучким, як вважав Ейлер, а володіє певною жорсткістю, нитка набігає на шків 

не в точці А (рис.1.6), а в деякій точці В, і сходить зі шківа не в точці С, а в 

точці D. 

 

Рисунок 1.6 – Обхват ниткою барабана з урахуванням жорсткості нитки 

 

У результаті дійсна дуга обхвату не збігається з геометричною дугою АС, 

і відрізняється кутами жорсткості 
1

  і 2
 . З урахуванням усіх факторів, 

співвідношення натягів вільних кінців зв’язку (нитки) отримано в наступному 

вигляді: 
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LqQ   – зосереджена сила від розподіленого навантаження, q - вага одиниці 

довжини зв'язку, L - довжина зв'язку, залежно від міжцентрової відстані; 

0





EF

A
B  - коефіцієнт, що враховує вплив швидкості обертання, ЕF - 

жорсткість зв'язку, 
0

  - коефіцієнт тертя без урахування впливу швидкості 

ковзання, А - коефіцієнт, що враховує вплив швидкості на коефіцієнт тертя 

ковзання 3A ;  

CKn
A 

0  - коефіцієнт тертя, з урахуванням швидкості ковзання; де 

швидкість ковзання дорівнює: 
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Для використання формули необхідно скласти номограми або таблиці, що 

встановлюють залежність між декількома значеннями характерних величин 

tBSS ,,,,,
2121

  і т.д. Наведені залежності застосовні для гнучкого зв'язку 

великої жорсткості, наприклад, для сталевих канатів. Для гнучких зв'язків у 

вигляді пружних стрічок кути 1
  і 2

  практично дорівнюють нулю, 

залежність між S1 і S2 можна представити у вигляді: 
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Це співвідношення практично враховує вплив швидкості на ковзання на 

дузі обхвату    при постійному коефіцієнті тертя 0
 , не враховуючи 

величини дуги спокою, тобто практично розшифровує формулу В.К. Смирнова, 

проти якої заперечували Н.П. Петров і Н.Є. Жуковський. Наведена формула 

(1.11) дає завищене значення відношення S1/S2 в порівнянні з формулою Л. 

Ейлера, в той час як сама формула Л. Ейлера без урахування дуги ковзання дає 
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також завищене значення S1/S2, завищуючи тягову здатність гнучкого зв'язку. 

Так, наприклад, для прогумованої стрічки з натягуванням S1 = 5000Н, шириною 

В = 500мм і товщиною δ = 10мм, при швидкості стрічки  = 4м/с, модулі 

пружності Е = 160МПа і μ = 0.22 відношення S1/S2 = 2.14, в той час як за 

формулою Ейлера, воно дорівнює S1/S2=1,989...2. Завищене відношення за 

формулою (1.11) свідчить про те, що введення жорсткості в фактор швидкості 

ковзання для визначення коефіцієнта тертя не є достатнім, оскільки жорсткість 

(пружність) гнучкого зв'язку головним чином визначає величину дуги спокою, 

і, відповідно, дуги ковзання. 

Однак цінність роботи М.В. Цепляєва полягає у визначенні 

експериментальним шляхом на досить оригінальній установці залежності 

коефіцієнта тертя від швидкості ковзання для різних типів пасів і при різних 

умовних тисках на поверхні контакту. Шляхи використання цих даних будуть 

розглянуті в розділі 3. Слід зазначити, що залежності отримані у вигляді 

кривих, в той час як автор використовує для розрахунків за формулою (1.11) 

лінійну залежність для визначення приведеного коефіцієнта тертя, що вносить, 

за визнанням самого автора, деяку похибку.  

Складність аналітичних методів визначення ставлення S1/S2 полягає в 

побудові таких рівнянь, які при можливій простоті їх вирішення в загальному 

вигляді найбільш точно відображали б фізико-механічний механізм передачі 

зусилля гнучким зв'язком. Тому були зроблені спроби визначення кутів спокою 

і ковзання для уточнення формули Л. Ейлера експериментальним шляхом. 

Результати експериментальних досліджень наведені в роботах А.В. Андрєєва 

[4], [5]. Дослідження приводу гнучким зв'язком на різних режимах його роботи 

проводилося із застосуванням оптичного методу на стрічках із фото пружного 

матеріалу (ігдантина), а також тензометричним методом. При випробуванні 

ігдантинових смуг, перекинутих через нерухомий барабан шляхом 

вимірювання ізохром, що відповідають значенням дотичних напружень  , 

було встановлено, що з обох кінців стрічки утворюються дуги ковзання, на 

яких дотичні напруження і відповідні їм переміщення перетинів стрічки були 
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максимальними і убували в міру віддалення від точок набігання і збігання 

стрічки. Між дугами ковзання утворюється дуга, на якій зміщення були 

мінімальними і постійними, яку автор називає дугою відносного спокою. Цим 

самим автор підтверджує точку зору, висловлену Е.А. Івановим [64], який 

багато років займався дослідженнями ремінних передач і узагальнив результати 

дослідів Невські про те, що дуга спокою на провідному шківі може 

розглядатися як дуга відносного спокою, яка в якійсь невеликій мірі має 

елементи ковзання ременя. Розглядаючи зміни ізохром при повороті барабана 

на 180°, А.В. Андрєєв вважає, що дуга відносного спокою переходить на 

ділянку з боку набігаючого кінця стрічки, а дуги ковзання зливаються і 

утворюють загальну дугу ковзання. Не піддаючи сумніву встановлений факт 

наявності кута спокою з малим ковзанням і дуги ковзання, сама модель 

утворення цих дуг і, таким чином визначення їх величини, викликає 

заперечення в частині утворення кута відносного спокою між дугами ковзання 

на нерухомому барабані. Така дуга могла утворитися внаслідок занадто малої 

величини прикладених зусиль до кінців стрічки, відповідно S1 = 9Н і S2 = 2Н 

при перетині стрічки 8х16 = 128мм2. При цьому діаметр барабана склав 250мм. 

Крім того, на ділянці відносного спокою величина напружень мала і встановити 

межу переходу дуг ковзання в дугу відносного спокою ОП
  дуже важко. При 

великих зусиллях S1 і S2, навіть при меншому їх співвідношенні, будуть 

утворюватися тільки дуги ковзання з обох кінців, і механізм утворення дуги 

спокою при обертанні барабана, як буде показано в розділі 2, зовсім інший. 

Утворення дуги відносного спокою між дугами спокою можна пояснити 

великою липкістю ігдантинової стрічки і відповідно великим коефіцієнтом 

тертя, який призводить до швидкого загасання переміщень від точок набігання і 

збігання стрічки. При випробуванні ігдантинових стрічок було встановлено, що 

пробуксовка стрічки починається при   1,0
ОП  (α - кут обхвату стрічкою 

барабана). 
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Зовсім інші результати були отримані при застосуванні тензометричних 

вимірювань. Тензодатчики наклеювалися в вирізах на тканинні прокладки 

прогумованої стрічки. Випробування стрічки з шістьма прокладками шириною 

500мм і товщиною h=12мм проводилися на випробувальному стенді, що 

представляв собою короткий стрічковий конвеєр зі сталевим приводним 

барабаном діаметром 200мм, швидкість стрічки складала 1,5 м/с. Аналіз 

осцилограм показав, що кут відносного спокою при початку пробуксовки за 

рахунок гальмування склав   2,0
ОП , причому початок пробуксовки 

супроводжувався коливанням натягу стрічки. На підставі експерименту А.В. 

Андрєєв вважає, що для даного барабана довжина дуги спокою становила 

120мм або 10h. Якщо виразити дугу спокою в радіанах і взяти її з дворазовим 

запасом, то дуга відносного спокою складе 

Б

П
R

h
20

0
 ,     (1.14) 

де h  - товщина ременя, Б
R  - радіус барабана.  

Якщо коефіцієнт тертя руху прийняти, як рекомендується на практиці, то 

формулу Л. Ейлера можна представити у вигляді: 
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Формула (1.15) сильно занижує відношення 
СБ

НБ

S

S
 за рахунок збільшення 

значення ОП
 , а, отже, і величину тягової сили, так як її побудова виконано за 

результатами одного конкретного досліду, в якому не враховано цілу низку 

факторів. По-перше, невідомо, при якому початковому натягу проводилися 

вимірювання кута спокою, який головним чином залежить від цього чинника. 

По-друге, діаметр барабана обраний занадто маленьким, для стрічки з шістьма 

прокладками він повинен бути рівний, по відомій залежності Dб = (125...150)•z 

(z-число тягових прокладок), як мінімум 750мм. А тягова здатність 

визначається крім натягу, ще й діаметром барабана. Крім того, запас для 
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виключення пробуксовки обраний занадто великим без необхідного 

обґрунтування. Рекомендований коефіцієнт тертя руху у вигляді 7,0f  не 

має відношення до коефіцієнта тертя ковзання стрічки по барабану під тиском 

від натягу. Ця залежність використовується зазвичай при розрахунках 

транспортування матеріалу по рухомій поверхні.  

В роботі [18] для розрахунків пропонується спрощений варіант формули 

(1.15) у вигляді: 

f
e

S
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7,0

2

1 ,     (1.16) 

де коефіцієнт 0,7 враховує одночасно і зменшення дуги охоплення, і значення 

коефіцієнта тертя. Практика експлуатації конвеєрів показала, що і ця формула 

занижує тягову силу. Тому при розрахунках стрічкових конвеєрів 

використовують формулу Л. Ейлера із застосуванням коефіцієнта μ для різних 

станів поверхні приводного барабана. Однак і при цьому похибка визначення 

тягової сили є значною, оскільки не враховуються реальні розміри стрічки і 

барабана, а також пружність стрічки. Для порівняння, в таблиці 1.1 наведені 

величини допустимого відношення S1/S2 для коефіцієнта μ = 0,25, отриманих за 

вказаними вище залежностям.  

Таблиця 1.1 

Допустимі значення S1/S2 по різних залежностям 

№п/п Вид залежності S1/S2 

1 За формулою Ейлера 2,187 

2 За формулою (1,11) 2,260 

3 За формулою (1,15) 1,650 

4 За формулою (1,16) 1,786 

 

Дані таблиці 1.1 показують, що формула Л. Ейлера в будь-якій її 

інтерпретації не дозволяє точно визначити початок буксування, і найголовніше, 

величину необхідного для цього початкового натягу S0. Особливо це стосується 
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стрічково-барабанного механізму підйому вантажу норій-елеваторів, який являє 

собою вертикальну важко навантажену плоскопасову передачу (рис.1.7). 

Особливістю таких передач є те, що збігаюча з приводного барабана гілка 

стрічки знаходиться під постійним натягом S4, яке створюється частково силою 

тяжіння стрічки з ковшами, а частково додатковою силою, створюваної 

механізмом натягу. У силу цієї обставини, натяг цієї гілки S4 = Sсб  дорівнює 

початковому натягу S0 [71]. Відповідно до формули Л. Ейлера  
 e
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де Ft - передаване тягове зусилля. 

 Згідно з цими залежностям S4 і S0 ніяк не можуть бути рівні, а, отже, 

визначити необхідний початковий натяг S0 для передачі тягового зусилля Ft не 

представляється можливим. Тому в практиці розрахунку норій початковий 

натяг 
40

SS   визначають як суму сили тяжіння холостої гілки і натягу S1 в точці 

набігання стрічки на натяжний барабан (рис.1.7, точка 1), яке задають в межах 

500-2000 Н [112], або обчислюють за емпіричною формулою 
X

qHS  15.1
0

 

[78], де Н - висота норії, qX - погонна маса холостої гілки. Після визначення 

натягів в гілках 
НБ

SS 
3

 і 
СБ

SS 
4

 перевіряють відсутність буксування за 

формулою Л. Ейлера. 

 Наведений метод розрахунку є надмірно наближеним і невизначеним, 

тому що не пов'язаний з фізичними параметрами тягової здатності, і навіть при 

виконанні умови відсутності буксування по Л. Ейлеру можна отримати її 

занижене або завищене значення.  
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Рисунок 1.7 - Розрахункова схема норії з вантажним натяжним пристроєм 

 

У зв'язку з похибкою формули Л. Ейлера в практиці розрахунку 

приводних ремінних передач використовують метод визначення тягової 

здатності з використанням коефіцієнта тяги  , як відношення корисного наван-

таження, тобто переданої ременем тягової сили, до суми натягу його гілок: 
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 ,     (1.19) 

де 0
2 SSS

СБНБ
 , S0 –початковий натяг, тоді величина тягової сили буде 

дорівнювати: 

2

0
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F
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 .      (1.20) 

Значення коефіцієнта тяги φ визначають експериментально для різних 

типів пасів шляхом побудови кривих ковзання, що представляють залежність 

відносного ковзання ε і к.к.д. від коефіцієнта тяги φ (фактично від навантажен-

ня), ці криві є тяговою характеристикою передачі (рис.1.8). Точка переходу 

прямолінійної ділянки кривою ε в криволінійний - критична точка тягової 

характеристики. Значення K
  цієї точки відповідає найбільшому значенню 

тягової сили і визначає раціональне використання ременя. Значення робочого 

коефіцієнта тяги 0
  повинно бути менше критичного, але якомога ближче до 
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нього. Критичне значення коефіцієнта тяги для плоских прогумованих пасів і 

не футерованих шківів (барабанів) становить K
 =0,6 [101]. Робота в зоні 

часткового буксування при 6,0
K

  допускається тільки при короткочасних 

перевантаженнях, наприклад, при пусках. При постійній роботі в зоні 

часткового буксування відбувається швидке зношування ременя, різке падіння 

к.к.д. передачі, що супроводжується перевантаженням електродвигуна. 

Використовувати значення коефіцієнтів тяги, отриманих для приводних 

пасових передач, до розрахунку стрічково- барабанних механізмів елеваторів є 

не можливим з наступних причин. Приводні барабани важко навантажених 

норій футеровані шаром гуми, що забезпечує підвищений коефіцієнт тертя. 

Крім того, коефіцієнти тяги для приводних ременів отримані для стандартних 

умов: напруження початкового натягу забезпечується рівним МПа8,1
0
 , 

швидкість руху ременя v = 10м/с, кут обхвату α = 1800, передача горизонтальна. 

Для конкретних передач робочий коефіцієнт тяги, або допустиме корисне 

напруження уточняється цілим рядом емпіричних коефіцієнтів, що враховують 

кут обхвату, швидкість пасу, спосіб натягу, тип пасу, відношення товщини пасу 

до діаметру барабана та ін. [40], [77] 

 

Рисунок 1.8 - Криві ковзання для прогумованих ременів при 
60

1


D


 (δ- 

товщина ременя, D - діаметр барабана), I - зона пружного ковзання, II - зона 

часткового буксування, III - зона повного буксування [63]. 

 



34 

 

Узагальнюючи наведені результати досліджень тягової здатності 

гнучкого зв'язку, можна відзначити, що жоден з методів визначення тягової 

здатності не дозволяє визначити параметри стрічково-барабанного механізму 

високопродуктивних важко навантажених норій-елеваторів. 

Формула Л. Ейлера в будь-якій інтерпретації дозволяє визначити лише 

величину тягової сили при відповідних натягах гілок стрічки. Ця умова є 

необхідною, але недостатньою. Передачу цієї сили необхідно забезпечити 

відповідними розмірами барабана і стрічки, оскільки барабанний привод є 

об'ємним. Для циліндричного барабана тягова здатність забезпечується не 

тільки коефіцієнтом тертя, але і величиною контактної поверхні, яка 

визначається діаметром барабана і шириною стрічки. Діаметр барабана і 

початковий натяг є найважливішими параметрами тягової здатності гнучкого 

зв'язку [17], [41]. Це в якійсь мірі враховується у розрахунках пасових передач з 

використанням коефіцієнта тяги, проте діаметр барабана визначається за 

емпіричною залежністю, запропонованою проф. М.А. Саверіним [56] 
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 .    (1.21) 

Формула (1.14) побічно пов'язана з тягової силою і дає великий розкид значень 

діаметра при одних і тих же параметрах: потужності, що передається - 
1

N  і 

частоти обертання - 
1

n . Аналогічно визначається діаметр барабана для 

конвеєрів і норій, залежно від числа тягових прокладок стрічки i з коефіцієнтом 

a, що дає такий же діапазон за формулою (1.22) 

iаD
Б

 ,      (1.22) 

де 150125 а  для гумовотканинних стрічок, і 250150 а  для стрічок з 

синтетичними тяговими прокладками [78], [54]. 

 Таким чином, необхідно вирішити комплексну задачу з урахуванням всіх 

параметрів приводу, але для цього в першу чергу необхідно визначити 

величину дуги спокою і ковзання (в рад) залежно від навантаження, тобто від 

коефіцієнта тяги. 
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Слід зазначити, що поряд з визначенням величини попереднього натягу, 

великою проблемою є проведення його контролю. В даний час в процесі 

наладки й експлуатації елеваторів натяг стрічки здійснюється суб'єктивно і не 

контролюється в процесі роботи, що призводить до порушення кінематичного 

режиму роботи механізму і до зниження довговічності стрічки. 

Автоматичний натяг стрічки здійснюється лише в елеваторах з 

вантажним механізмом натягнення, проте його застосування, як буде показано 

в розділі 1.3, можливо лише при певному співвідношенні величини натягу і 

маси барабана разом з рухомими частинами механізму. Для 

високопродуктивних норій великої висоти зі значною масою натяжної 

механізму, виникають технологічні труднощі при монтажі і при заміні стрічки. 

У приводних пасових передачах з малою шириною пасу і малою 

міжцентровою відстанню контроль натягу здійснюють шляхом вимірювання 

стріли прогину під впливом контрольного навантаження, прикладеної 

посередині міжцентрової відстані. Шляхом експериментальних досліджень [42] 

було встановлено, що найменшу похибку при визначенні натягу дає формула, 

запропонована Є.М. Гутьяром [50] 

2

0

4













a

f
FE

f

aQ
S ,     (1.23) 

де Q - зусилля, прикладене по середині ременя, Н; а - міжцентрову відстань, 

мм; f - стріла прогину, мм; EF- жорсткість ременя, Н.  

Здійснення такого контролю натягу для стрічок елеваторів являється 

достатньо складним з наступних причин. 

По-перше, важко встановити залежність між величиною натягу і стрілою 

прогину, визначеної теж сильно наближено, оскільки величина натягу в 

норійних стрічках, на відміну від натягу в горизонтальних пасових передачах, є 

змінною. 

По -друге, модуль пружності стрічки стабілізується після певного числа 

циклів навантаження, і при початковій наладці його вельми складно визначити. 
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По-третє, прикласти контрольне навантаження Q, забезпечивши його 

рівномірний розподіл по ширині стрічки, також викликає певні труднощі. І тим 

не менш, деякі зарубіжні фірми застосовують такий метод контролю. При 

цьому через спеціальне вікно знімається кілька ковшів, на вікно 

встановлюється рама з пристроєм, що забезпечує можливість реалізації 

необхідного зусилля Q і вимірювання прогину f. Ніяких повідомлень про 

параметри і ефективності такого методу в зарубіжних джерелах не траплялося. 

 

1.3. Висновки по розділу і завдання дослідження. 

Узагальнюючи результати аналізу відомих досліджень, визначено напрям 

дисертаційної роботи, що передбачає обґрунтування параметрів стрічково-

барабанного механізму і розвантажувальної головки елеваторів з метою 

досягнення максимальної продуктивності за рахунок підвищення тягової 

здатності та оптимальної кінематики руху ходової частини норії при 

забезпеченні мінімальних втрат внаслідок зворотного висипу і пошкодження 

зерна. 

За результатами аналізу робіт, наведених у розділах 1.1. та 1.2. можна 

зробити наступні висновки: 

1. Відомі розрахункові методи виходу зернового матеріалу з ковшів і 

визначення траєкторій його руху в головці норії не можуть бути застосовані для 

розрахунку параметрів відцентрової розвантаження швидкісних елеваторів. 

2. У роботах, присвячених дослідженню роботи швидкісних елеваторів, 

не визначені кінематичні режими, що забезпечують ефективне розвантаження з 

мінімальною кількістю зворотного висипу і з мінімальною кількістю 

пошкодженого зерна. 

3. З'ясований в деяких експериментальних роботах характер траєкторій 

викиду зерна з ковшів при швидкісних режимах може бути покладено в основу 

дослідження і розробки параметрів відцентрової розвантаження. 

4. Відомі методи розрахунку натягу робочої і холостої гілок норій на 

основі використання формули Ейлера і її різних інтерпретацій не дозволяють 



37 

 

визначити реальну тягову здатність стрічково-барабанного механізму і, 

відповідно, максимально можливе навантаження на робочій гілці, а також 

необхідний для цього початковий натяг стрічки. 

5. У відомих джерелах відсутні рекомендації з вибору типу механізму 

натягу, його параметрів за технологією самого процесу натягу і способів його 

контролю. 

У зв'язку з вищевикладеним при виконанні дисертаційної роботи були 

поставлені наступні завдання:  

1. Розробити модель руху матеріалу в ковші при відцентровому 

розвантаженні і провести аналітичне дослідження цього процесу.  

2. Провести експериментальне дослідження процесу відцентрового 

розвантаження на дослідній норії з ковшами різних типів при різних 

швидкісних режимах.  

3. Провести експериментальне дослідження ударної міцності зерна і 

виробити критерій швидкісного режиму роботи елеватора. 

4. Розробити модель пружного ковзання стрічки по приводному барабану 

і провести дослідження пружних переміщень стрічки відповідно до 

побудованої моделі за допомогою методу скінчених елементів (МСЕ) з 

використанням програмного комплексу «ANSYS Workbench» в частині 

вирішення контактних задач з урахуванням тертя з метою отримання 

залежності дуг спокою і ковзання від модуля пружності стрічки, коефіцієнта 

тертя і коефіцієнта тяги. 

5. Провести експериментальне дослідження залежності коефіцієнта тяги 

від початкового натягу на стрічково-барабанному механізмі робочої норії. 

6. Розробити методи розрахунку стрічково-барабанного механізму 

елеватора. 

 

 

 



38 

 

РОЗДІЛ 2. Аналітичне дослідження процесу відцентрового 

розвантаження стрічкових елеваторів. 

 

Як відомо, режим відцентрового розвантаження елеватора має місце при 

показнику кінематичного режиму, визначеного як відношення полюсної 

відстані до радіусу приводного барабана, в межах 1...1,0/ 
Б

rh . Вибір опти-

мального кінематичного режиму багато в чому визначається ефективністю 

відцентрового розвантаження, яка характеризується мінімальною кількістю 

зворотного сипу і мінімальним механічним травмуванням зерна при 

розвантаженні. Таким чином, об'єктом аналітичного дослідження було обрано 

процес викидання зернового матеріалу з ковша з урахуванням фізико-

механічних властивостей зерна, характер траєкторій вільного руху зерна в 

головці елеватора та умови його мінімального травмування. 

 

2.1. Обґрунтування вибору вихідних даних. 

Для аналітичного дослідження необхідно використовувати такі вихідні 

дані, як показник сипучості зернового матеріалу і матеріали відео- і кіно-

зйомок реальних траєкторій викидання зернового матеріалу з ковшів при 

відцентровому розвантаженні. 

 

2.1.1. Визначення і вибір показників сипучості зернового матеріалу. 

Сипучість є однією з найважливіших фізико-механічних характеристик 

зернового матеріалу, що визначає процес його руху при різних технологічних 

операціях. Сипучість зерна характеризується кутом природного укосу і 

відповідним коефіцієнтом внутрішнього тертя, що залежать від вологості 

матеріалу. Про те, що сипучість зернового матеріалу залежить від його воло-

гості, відомо давно, однак фізичні основи цього явища вивчені недостатньо. В 

останніх роботах [46], [118] встановлено, що зерновий матеріал є особливим 

сипучим матеріалом, фізичне існування якого можливо завдяки тому, що в 

ньому знаходиться вода у вільному і зв'язаному стані. Така особливість 
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притаманна всім зерновим матеріалам і навіть виготовленим з них крупам. 

З'ясовано, що оболонки зернин мають пористу структуру з діаметром пір 1...5 

мкм, навколо яких утворюються крапельки рідини напівсферичної форми, 

діаметр яких не залежить від вологості зерна, а число цих крапельок залежить 

від вологості. Таким чином, при контакті двох зернівок виникають капілярні 

зв'язки (капілярна когезія), розрив яких визначає так зване в'язке тертя. 

Відзначається, що величина сили когезії (прилипання) порівняна з силою 

сухого тертя і навіть перевищує її при великій вологості. Встановлено, що 

в'язке тертя притаманне зерновому матеріалу навіть при вологості 10%. 

Авторами стверджується, що тертя в зерновому матеріалі носить характер 

граничного: поряд з сухим тертям проявляється і компонента в’язкого 

(капілярного). Особливістю такого тертя є те, що істинний коефіцієнт тертя 

зменшується зі зменшенням вологості і зі збільшенням питомого тиску. Однак 

друга частина висновку суперечить самій теорії капілярного тертя. Зі 

збільшенням питомого тиску рідина видавлюватиметься з зернівок, внаслідок їх 

деформації буде збільшуватися площа контакту і зростатиме число капілярних 

зв'язків; буде збільшуватися і робота, необхідна для їх руйнування. Отже, якщо 

фрикційна пара знаходиться під тиском, то зменшення коефіцієнта тертя не 

пов'язане з капілярною когезією. 

Зменшення коефіцієнта тертя при збільшенні питомого тиску можна 

пояснити з точки зору класичної теорії граничного тертя, викладеної у 

фундаментальній праці А.С. Ахматова [12]. Під граничним тертям розуміється 

тертя між двома тілами, розділених повністю або частково тонким шаром від 

сотих часток до декількох мікрон в'язкої рідини. Граничне тертя розглядається, 

як змішане, що поєднує режими сухого тертя (
p

C ), граничного (
р

Г ) і 

гідродинамічного (
др

Г ). На практиці найчастіше зустрічаються поєднання 

(
p

C +
р

Г ) и (
р

Г +
др

Г ). Відзначається, що зі зменшенням до певної межі 

товщини шару при збільшенні тиску, коефіцієнт тертя збільшується за рахунок 

прориву граничної плівки і збільшення частки сухого тертя. 
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Збільшення складових 
р

Г  і 
др

Г  в будь-якому поєднанні режимів 

призводить до зменшення коефіцієнта тертя. У зерновому матеріалі, що 

знаходиться під тиском, з його збільшенням збільшується складова граничного 

тертя, що і призводить до зниження коефіцієнта тертя за рахунок збільшення 

товщини шару. А.С. Ахматов зазначає, що в технічних умовах часто 

спостерігається перехід від одного поєднання режимів до іншого. Не 

виключаються і так звані рубіжні (перехідні) режими. Саме це і відбувається 

при відцентровому розвантаженні зернового матеріалу, рух якого відбувається 

під дією змінних сил і при змінному тиску. 

 

Рисунок 2.1 - Залежність коефіцієнта внутрішнього тертя пшениці від 

вологості. 

 

Базовим коефіцієнтом внутрішнього тертя зернового матеріалу є 

коефіцієнт, що відповідає поєднанню режимів граничного тертя 
p

C +
р

Г . Цей 

коефіцієнт має місце при вільному (без тиску) русі матеріалу в різних 

самопливних пристроях і при формуванні зернових буртів з кутом природного 

укосу. 

На рис 2.1. наведена крива залежності коефіцієнта внутрішнього тертя від 

вологості для основного матеріалу, що транспортується - пшениці. Ця 

залежність отримана шляхом вимірювання кута природного укосу буртика, 

утвореного масою зерна, що відповідає обсягу чашки приладу ВСП-100 для 

вимірювання вологості (рис. 2.2 а, б). Вимірювання кута укосу проводилося 



41 

 

кутоміром (тип 4) з ціною поділки ноніуса 10΄ (рис.2.2 в). Схема утворення 

буртика і вимір кута природного укосу наведена в додатку Д1. 

 

          

    а)       б)       в) 

Рисунок 2.2 - Вологомір ВСП-100, а) загальний вигляд приладу зі знятою 

кришкою, б) вид зверху. Кутомір (тип 4) - в) загальний вигляд. 
 

2.1.2. Вибір кінематичної моделі відцентрового розвантаження. 

В якості вихідних даних для аналітичного дослідження процесу викиду 

зернового матеріалу з ковшів були використані дані про характер реальних 

траєкторій виходу зернового матеріалу з ковша, при його різних положеннях в 

процесі розвантаження, отримані В.П. Артем'євим за допомогою швидкісної 

кінозйомки і наведені в джерелі [53]. Зйомка проводилася в лабораторії 

кафедри ПТМ Ленінградського інституту інженерів водного транспорту. 

Ці траєкторії мають вигляд спіральних кривих (рис.2.2), випуклість яких 

спрямована в бік руху ковша. 

Стрілками показані (автором) приблизні траєкторії руху зернового 

матеріалу в його вільному польоті в головці норії. 
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Рисунок 2.3 - Траєкторії виходу матеріалу з ковша у відносному русі:  

а) 23,0
б

r
h , б) 72,0

б
r

h . 

 

Рисунок 2.4 - Розвантаження зернового матеріалу з ковшів при 

відцентровому режимі. 

 

 

 Рисунок 2.5 - Траєкторії викидання зернового матеріалу при різних кутах 

повороту барабана за умовним циферблатом. 
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Такий характер виходу матеріалу з ковша підтверджується відеокадрами, 

представленими на сайті www.go4Bcom. компанії 4В Elevator components, ltd. 

На рис. 2.4 показано поетапний вихід зернового шару в процесі відцентрового 

розвантаження, а на рис. 2.5. - з фіксацією виходу в залежності від кута пово-

роту ковша з барабаном у градусах, у вигляді відповідного часу на умовному 

циферблаті. Результати, наведені в джерелі [53], мають особливу цінність, так 

як вони отримані для конкретних показників кінематичного режиму 
б

r
h . 

 На підставі наведених даних для аналітичного дослідження прийнята 

модель пошарового виходу матеріалу з ковша (рис. 2.6), згідно з якою рух 

зернового шару відбувається уздовж ковша з наступним переходом на 

спіральну траєкторію, що огинає поверхню основного масиву матеріалу. Вихід 

матеріалу починається з нижнього шару (умовно шар 1). Це обумовлено тим, 

що при заході ковша на барабан під дією відцентрових сил матеріал 

ущільняється, і внаслідок цього нижній шар (шар 1) буде мати одну поверхню 

тертя (по кордону з вище розміщеним шаром), в той час як всі вище розміщені 

шари мають дві поверхні тертя. 

 

 Рисунок 2.6 – Фізична модель виходу зерна з ковша, кути ψ відповідають 

кутам повороту ковша разом з барабаном. 

http://www.go4bcom/
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 Траєкторія руху зерна на першому етапі (від точки А до точки М1) буде 

залежати від форми і щільності зерна, від його кута природного укосу, 

відповідного величині коефіцієнта внутрішнього тертя, від форми і розмірів 

ковша і, головним чином, від швидкості руху ковша. Саме кутова швидкість 

обертання барабана визначить характер висунення зерна з ковша і кривизну 

траєкторії руху на другому етапі руху, від неї буде залежати і відхилення 

вектора відносної швидкості C
 , тобто величина кута θ. Окружна швидкість 

више розміщеного шару буде більше окружної швидкості нижчого шару. У 

результаті на певному куті повороту барабана верхній шар починає рухати 

нижній. Товщина зрушуваного шару буде тим більше, чим більше буде 

коефіцієнт внутрішнього тертя для даного матеріалу і відповідно сила тертя на 

поверхні між шарами. 

 

 2.2. Дослідження процесу початку розвантаження. 

Характер реальних траєкторій викиду матеріалу дозволяє зробити 

припущення про те, що при малих кутах повороту барабана з ковшем, що 

відповідають початку викидання, він може стати причиною утворення 

зворотного висипу в робочу трубу елеватора, в її верхній частині. Початок 

виходу першого шару матеріалу відбувається в результаті його одночасного 

руху вздовж ковша під дією імпульсу зсувної сили і руху по спіралі під дією 

відцентрової сили. Швидкість руху на цих етапах буде однаковою, оскільки 

розриву реальних траєкторій не спостерігається. Початковий рух задає реакція 

зв'язку шару з основним матеріалом, яка фактично є силою тертя. 

Нормальна складова сили тертя, що діє на частку матеріалу, визнача-

тиметься різницею між відцентровою силою і проекцією сили ваги на радіус-

вектор кола (рис.2.7). Таким чином, реакцію зв'язку можна представити у 

вигляді: 

fmg
r

m
N

Б


















0

2

sin ,              (2.1) 
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де: m - маса частинки, f'- коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу, φо- кут 

повороту барабана з ковшем,   - окружна швидкість стрічки. Виключивши 

масу частинки, умова початку руху нижнього шару отримає вигляд: 

00

2

cossin 













gfg

r
Б

.           (2.2) 

Умова (2.2) дозволяє визначити кут повороту барабана з ковшем, при 

якому починається рух частинок шару в залежності від показника кінематич-

ного режиму Б
rhp /  або 2

/
Б

rgp . 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.7 - Розрахункова схема виходу матеріалу з ковша: а) початок 

руху, C
S  - траєкторія викиду; б) складові абсолютної швидкості метання a

 : C
  

- відносна швидкість, t
  - переносна, a

S  - траєкторія польоту. 

 

Швидкість руху по спіралі (швидкість викиду) є другим після кута 

початку розвантаження найважливішим параметром відцентрового 

розвантаження. Від неї залежить кількість зворотного сипу, а також величина 

швидкості метання a
  (рис.2.7б), що визначає траєкторії руху зерна в головці 

норії і, відповідно, умови його травмування. 

На рис. 2.8 наведені значення кута повороту φо, відповідного початку 

викидання в залежності від показника кінематичного режиму при різних 

коефіцієнтах внутрішнього тертя, які в свою чергу залежать від вологості 

зернового матеріалу. Значення вологості наведені для пшениці. Крива 1 на всіх 
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малюнках (а-г) відповідає рівномірному, без поштовхів і ударів, руху ковша 

щодо центру обертання барабана. 

              
а)                                                                                         б) 

              
в)                                                                               г) 

 Рисунок 2.8 Залежність кута початку викидання від показника кінема-

тичного режиму, криві відповідають: 1 - 
д

K 1,0 , 2 - д
K 1,3 , 3 - д

K 1,5 ;  

f '- коефіцієнт внутрішнього тертя, W - вологість зерна. 

 

 При куті повороту ковша o
30

0
  крива йде в область менш швидкісних 

кінематичних режимів. Проте в межах цього кута повороту рівномірність руху 

не дотримується. У момент заходу ковша на барабан він відчуває поштовх в 

радіальному напрямку. Це пов'язано з виникаючим імпульсом відцентрової 

сили, а також з тим, що стінка ковша не може, як стрічка, копіювати поверхню 

барабана, в результаті цього і відбувається підкидання. У розрахунках передач 
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коефіцієнт динамічності при поштовхах приймають у межах 5,1...2,1
д

K  [56]. 

Поштовх призводить до збільшення швидкості викидання, що відповідає більш 

швидкісному режиму роботи. У цьому випадку показник кінематичного 

режиму Бд
rKhp /  і значення кутів початку викидання визначаються кривими 2 

або 3 (рис. 2.8). На можливість початку викиду при кутах 150-300 вказується 

А.О. Співаковським [111]. Це підтверджується даними Карлівського 

машинобудівного заводу при випробуванні норії продуктивністю 350 т / год, з 

діаметром барабана 912 мм при швидкостях стрічки 3,0 ... 3,8 м/с. У процесі 

випробувань було встановлено, що при швидкості 3,5 м/с (р = 0,365) 

починається зворотний висип в робочу трубу, а при швидкості 3,8 м/с (р = 0,3) 

у верхній частині труби утворюється стійкий «фонтанчик» зворотного сипу. З 

урахуванням цього норію випускають зі швидкістю 3,2 м/с (р = 0,456), при 

цьому пошкодження зерна в норії становило прийнятні 0,3%. Випробування 

проводилися для пшениці з вологістю 14%, з відповідним коефіцієнтом 

внутрішнього тертя 4,0'f  (рис.2.8.б). Режими р = 0,365 і р = 0,3 чітко 

потрапляють в зону кривих 2 і 3, а режим р = 0,456 відповідає ділянці 

рівномірного руху з кутом початку викиду 0

0
55 . 

 У теоретичній роботі [80] стверджується, що крутильний коливальний 

рух ковша відбувається протягом усього руху по приводному барабану. 

Фіксація реальних траєкторій викиду за допомогою відеозйомки показує, що 

такі коливання не впливають на їх характер. Однак вони можуть робити 

істотний вплив на швидкість розвантаження ковшів і утворення зворотного 

сипу в холосту і робочу трубу як у бік збільшення, так і у бік зменшення. Такий 

процес буде залежати від ступеня натягу стрічки і від розташування точки 

кріплення ковша до стрічки. Дослідження в цьому напрямку представляли б 

значний практичний інтерес. 
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2.3 Динаміка руху частинки по спіральній поверхні, що обертається у 

вертикальній площині. 

Задачу руху частинки по спіралі необхідно вирішувати щодо швидкості 

ковзання 
C

  (швидкості викиду) під дією системи змінних сил з урахуванням 

сили Коріоліса, яка є однією з складових сили нормального тиску, що впливає 

на характер граничного тертя. 

Насамперед необхідно визначити тип спіралі. Початковий рух частинок в 

ковші відбувається не вздовж радіус-вектора, тому спіраль при обертанні не 

буде архімедовою. Графічний аналіз траєкторій, отриманих П. Артем'євим (рис. 

2.3) показав, що кут θ між дотичною до спіралі в точці перетину лінії 

зовнішньої кромки ковша з зовнішньою лінією шару (у точці М рис. 2.9) і 

радіус-вектором, проведеним з центру обертання через цю точку (точку викиду 

з ковша), є постійним, що є характерною особливістю логарифмічною спіралі. З 

урахуванням похибки побудов можна зробити висновок, що кут θ визначається 

показником кінематичного режиму, і може бути знайдений за залежністю: 

Б
rhtg / ,       (2.3) 

або, як: 

2


 Б
gr

tg .   .   (2.4) 

Результати обчислень кута θ за формулою (2.3) і його виміряні значення 

наведені в таблиці 2.1. 

Більше значення виміряного кута θ при показнику кінематичного режиму 

23,0
Б

r
h , характерного для надвисоких швидкостей, пояснюється збільшенням 

аеродинамічного тиску на частинки на етапі викидання. Зернові норії 

працюють зазвичай при 8,0...365,0
Б

r
h , і отже можна вважати, що формула (2.3) 

дає цілком прийнятні значення кута θ для розрахунку параметрів виходу 

зернового матеріалу з ковша при відцентровому розвантаженні. 
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Таблиця 2.1 

Значення кута θ в залежності від показника кінематичного режиму 
Б

r
h . 

Показник 

режима 

за формулою 

2.3 
виміряний 

23,0
Б

r
h  130 14025’ 

72,0
Б

r
h  35040’ 350 

 

Для складання диференціального рівняння руху частинки розглянемо 

систему сил, що діють на зернину в процесі її руху по спіралі в точці М (рис. 

2.10). 

На частинку діятимуть такі сили: 

1) сила тяжіння частинки - mg; 

2) сила Коріоліса - '2 ym , де C
y ' ; 

3) відцентрова сила - 2
mr ; 

4) реакція зв'язку, (сила тиску матеріалу в ковші на частинку) - N; 

5) сила тертя - fN   

6) сила інерції - "my , де "y  - тангенціальне прискорення. 

Виберемо систему прямокутних координат, у якої вісь ординат М-У 

направлена по дотичній до логарифмічної спіралі і утворює з радіус - вектором 

r кут θ. Сила тяжіння може бути розкладена на дві складові: проекції на вісь У – 

mgsin(φ-θ) і на вісь Х - mgcos(φ-θ). Відцентрова сила також дасть дві складові 

mrω2cosθ та mrω2sinθ. 

Рівняння рівноваги отримуємо, взявши суму проекцій всіх сил на вісі 

координат 

 

  







0cos'2sin

0sin"cos

2

2

Nmgymmr

Nfmgmymr
   (2.5) 
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Рисунок 2.9 - Схема визначення кута θ           Рисунок 2.10 - Схема сил, що    

                                                                            діють на частинку 

 

Підставляючи значення сили N з другого рівняння в перше і зробивши 

деякі перетворення, отримуємо диференціальне рівняння руху частинки, що 

ковзає по спіралі по поверхні зернового матеріалу в ковші 

       cossinsincos'2"
2

fgfryfy   (2.6) 

Рішення цього неоднорідного рівняння (2.6) є [93], [96]: 

21
yyy  ,      (2.7) 

де y1 – загальне рішення однорідного рівняння (2.6) 

tktk
eCeCy 21

211
 ,    (2.8) 

 y2 – частне рішення неоднорідного рівняння (2.6) 

    ttqttpety
tk




sincos
2

,   (2.9) 

Значення у1 отримуємо рішенням лінійного однорідного рівняння, 

відповідного рівнянню (2.6) 

0'2"  yfy .     (2.10) 

Його характеристичне рівняння буде 

02
2

 kfk .     (2.11) 



51 

 

Корені цього рівняння:  fkk 2,0
21

, тоді 

tf
eCCy




2

211
.     (2.12) 

Значення y2 отримуємо з умови, що права частина рівняння (2.6) не 

містить ні множника t
e
 , ні тригонометричних функцій з аргументом t, а 

многочлени  tp  і  tq  - в нульовій ступені, тому слід приймати 0  і k=1. 

Тоді Dty 
2 , де D  - постійний коефіцієнт, що підлягає визначенню шляхом 

підстановки y2 в рівняння (2.6) і обчисленням першої та другої похідних. В 

результаті отримуємо 

       cossinsincos2
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Підставляючи значення у1 і у2 в рівняння (2.7) отримаємо 
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Перша похідна цього рівняння дорівнює 
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.   (2.15) 

Використовуючи початкові умови, при яких при t=0, у=у0, xʹ=0 і у'= 0 

отримуємо з рівняння (2.14): y0 = С1 + С2, 

з рівняння (2.15):
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. 

 Вирішуємо систему цих двох рівнянь і отримуємо значення довільних 

постійних С1 і С2 
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Тоді рівняння (2.14) прийме вигляд 
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Диференціюючи рівняння (2.16), отримуємо величину відносної 

швидкості (швидкості ковзання) частинки по поверхні матеріалу в ковші 
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  (2.17) 

Враховуючи, що ' tgf , де ' -кут внутрішнього тертя зернового 

матеріалу в ковші при русі, і що 

)'cos('sinsin'coscos   

       'sin'sincos'cossin    

приводимо рівняння (2.17) до виду 

   
 tf

C
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gr 
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 ,   (2.18) 

де t  - кут повороту барабана в радіанах, r  - поточний радіус вектор точки 

на спіралі всередині ковша. 

У цьому рівнянні два невідомі: кут θ і поточний радіус-вектор r . Кут θ 

визначається залежністю (2.3). Функцію зміни радіус-вектора r  можна 

встановити шляхом аналізу фізики руху частинки за логарифмічною спіраллю. 

Для цього розглянемо рішення задачі руху частинки за логарифмічною 

спіраллю на горизонтальному обертовому диску, отримане академіком 

Василенко П.М. [33], в якому швидкість ковзання визначається як: 
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де: r  - радіус диска, o
r  - радіус точки попадання частинки на диск,  - кутова 

швидкість.  

З цієї залежності випливає, що швидкість ковзання залежить від значення 

радіуса 
o

r , який визначає довжину дуги спіралі, по якій належить пройти 

частинці. З ростом радіуса довжина дуги зменшується, і швидкість ковзання 

зростає за рахунок зниження опору переміщенню. При русі частинки в ковші 

довжина дуги спіралі безперервно зменшується, внаслідок переміщення її до 

виходу, і швидкість ковзання збільшується. Аналогічний рух частинки 

відбувається за фізичною моделлю (рис.2.6). З цього випливає, що радіус-

вектор у виразі (2.18) повинен змінюватися по залежності, структура якої має 

відповідати структурі залежності зміни швидкості. Вона може бути 

представлена у вигляді: 

  tg

Б
eBrr

2
1


 ,        (2.20) 

де: В – виліт ковша. 

Фактично ця залежність являє собою рівняння особливого виду 

логарифмічної спіралі в полярних координатах. Аналіз цього рівняння показує, 

що поточний радіус-вектор не досягає значення радіуса кромки верхньої стінки 

ковша ні за яких значень кута θ, тобто в ковші практично при всіх 

кінематичних режимах розвантаження залишиться якийсь шар матеріалу, який 

утворює згодом зворотний сип в холосту трубу. Це підтверджується практикою 

експлуатації як зарубіжних, так і вітчизняних елеваторів, а також в джерелі 

[65], де встановлюється і норма зворотного сипу не більше 2,5%. 

По залежності (2.18) можна встановити вплив коефіцієнта внутрішнього 

тертя частинок матеріалу на швидкість ковзання. На рис.2.11 представлені 

годографи векторів швидкості залежно від кута повороту ковша для норії Q = 

350 т/год, діаметр барабана 912 мм, виліт ковша В = 200мм, швидкість стрічки 

3,5 м / с ( 365.0/ 
Б

rhp ) при відповідних коефіцієнтах внутрішнього тертя і 
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вологості для пшениці. Значення С  обчислювалися через кожні 30º кута 

повороту ковша. Порівняння годографів показує падіння швидкості ковзання 

(викиду) на всіх етапах розвантаження ковша при збільшенні коефіцієнта тертя 

'f . При вологості зерна понад 18% відцентрове розвантаження буде 

супроводжуватися різким збільшенням зворотної висипу і робота норії буде не 

ефективною, що і підтверджується в джерелі [65]. 

 

 

Рисунок 2.11 - Годограф швидкостей викидання 
C  (м/с) при різних 

коефіцієнтах внутрішнього тертя і вологості: 

1- 4,0'f , %14W ; 2- 5,0'f , %8.15W ; 3- 6,0'f , %7.17W ; 4- 7,0'f %22W . 

 

2.4. Вплив траєкторій руху зерна і форми контуру склепіння головки 

на ефективність відцентрового розвантаження. 

Травмування зерна відбувається практично на всіх ділянках елеватора. В 

роботі [77] наводяться дані про травмування у вигляді коефіцієнтів по 

відношенню до одиниці умовної норії, які дорівнюють: 0,8 - при ударі в головці 

норії, 0,9 - при ударі ковша по зерну в бункері, 0,5 - при ударі внаслідок зустрічі 

ковша з потоком під час довантаження, 0,5 - за рахунок зворотного сипу в 

бункер. Хоча коефіцієнти наведені для насіннєвого матеріалу, до якого більш 

жорсткі вимоги, ніж до товарного, все ж вони визначають небезпеку кожної 

ділянки. У цій класифікації не враховано можливе травмування зерна внаслідок 

зустрічного удару ковша по ньому при зворотному сипу у верхній частині 

робочої труби. 

Ступінь травмування зернового матеріалу в головці норії буде 

визначатися характером траєкторій зернового матеріалу і контуром 

обмежувального склепіння головки. На рис. 2.12 показана схема траєкторії 
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нижнього шару потоку зерна у вільному русі в просторі і фрагменти утворення 

зернового потоку в головці з обмежувальним склепінням при різних 

положеннях ковша. Згідно зі схемою, найбільш несприятливими траєкторіями є 

траєкторії нижнього шару потоку, які перетинаються з контуром головки під 

великим кутом, що призводить до більшої силі удару. Побудова цих 

параболічних траєкторій при відцентровому розвантаженні можлива завдяки 

попередньо певним величинам відносної швидкості 
C

  і куту відхилення її 

вектора θ від радіус-вектора, проведеного з центру обертання через кромку 

ковша. 

 

Рисунок 2.12 - Схема освіти зернового потоку. 1,2,3 - траєкторії вільного 

руху зерна. I - контур обмежувального склепіння головки. 

 

На рис.2.13 наведена схема для визначення параметрів метання: 

швидкості a
  і кута метання   в системі рухливих прямокутних  координат х-у, 

в якій вісь х паралельна горизонтальній площині. Абсолютна початкова 

швидкість метання a
  визначається, як геометрична сума окружної швидкості 

R
t

   і відносної швидкості 
C

  (швидкості ковзання по спіралі). У 

відповідності зі схемою: 

  90cos2
22

CtCta
.    (2.21) 

Кут метання   в координатах х-у дорівнює: 

  90 ,     (2.22) 
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де   - кут повороту барабана; кут   визначаємо з косокутного трикутника, у 

якого кут   90 , як: 

 

a

C






90sin
sin .     (2.23) 

 
      Рисунок 2.13 - Схема к визна-

ченню параметрів метання 

 

 

        Рисунок 2.14 - Годограф вектора 

абсолютної швидкості. 

 

На рис. 2.14 приведений годограф вектора абсолютної швидкості (для 

аналогічних (рис. 2.10) кутів повороту барабана φ), побудований з ураху-

ванням впливу відносної швидкості. Значення векторів визначалися за 

формулою 2.21. Згідно годографу величина абсолютної швидкості викидання 

практично незмінна і менша величини переносної швидкості (5,03 м/с) за 

рахунок впливу відносної швидкості, і лише наприкінці розвантаження, при 

кутах повороту барабана в межах 150-1800, різко зростає. Зменшення 

абсолютної швидкості викидання при русі ковша у верхній частині головки є 

безумовно позитивним чинником, оскільки при цьому зменшується сила удару 

зерна об склепіння головки. Збільшення абсолютної швидкості в кінці 

розвантаження не так небезпечне, оскільки в цій фазі руху зерна воно 

потрапляє, як правило, в приймальний патрубок головки по прямовисній 

траєкторії. 

Другим позитивним фактором відцентрового розвантаження є лінійна 

залежність кута метання   від кута повороту ковша   (рис. 2.15). Це дозволяє 

за двома розрахунковими точками визначити значення кута кидання при будь-
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якому куті повороту барабана, або виробляти контроль проміжних контрольних 

значень. У першому випадку значно спрощується процес побудови траєкторій 

вільного польоту матеріалу в головці. 

 

Рисунок 2.15 - Залежність кута метання   від кута повороту барабана   

 

За отриманими значеннями абсолютної швидкості a
  і кутів кидання γ 

для кожного положення ковша при кутах повороту барабана через кожні 300 

побудовані траєкторії руху зерна 1 - 6, відповідні нижній межі потоку (рис. 

2.16). Траєкторії побудовані в системі рухомих прямокутних координат х - у по 

залежності (1.22 розділ 1.2.) без урахування опору повітря. При даних 

значеннях абсолютної швидкості і невеликій довжині польоту ці траєкторії 

мало чим відрізняються від траєкторій, розрахованих по залежності (1.32), яка 

враховує опір середовища, пропорційне другого ступеня абсолютної швидкості. 

Для порівняння побудована траєкторія 3а (рис.2.16) (γ = 230, a
  = 4,67 м/с, φ = 

900). Коефіцієнт парусності пшениці Сn = 0,125 [6]. Траєкторія 3а відрізняється 

від траєкторії 3, побудованої за тими ж даними, лише в заключній стадії 

вільного польоту за межами головки. 

При отриманих траєкторіях вільного польоту зерна існує кілька варіантів 

побудови контуру головки. Перший варіант передбачає побудову огинаючого 

контуру, у який вписуються криві всіх траєкторії, що забезпечує політ зерна без 

зіткнення зі склепінням головки [112]. Однак при такому контурі, і це 
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підтверджується практикою [76], головка виходить дуже громіздкою і найвища 

точка підйому матеріалу може відстояти від лінії центру барабана на відстані, 

що приблизно в чотири рази перевищує його радіус. У нашому випадку (при 

швидкості стрічки 3,5 м/с) згідно рис. 2.16 це перевищення дорівнює приблизно 

трьом радіусам барабана. Крім того, при ранньому виході матеріалу з ковша 

при кутах повороту 15-300, траєкторія падіння зерна може перетинати 

траєкторію руху ковшів, що призведе до ударного відкидання зерна і 

непередбачуваної зміни траєкторій на всіх етапах розвантаження, а також до 

пошкодження зерна. Тому на сучасних норіях застосовується інший, так званий 

обмежувальний контур головки, що перетинає траєкторії польоту матеріалу на 

всіх стадіях розвантаження. 

 

Рисунок 2.16 - Траєкторії нижнього шару потоку (1-6) ( 365,0
Б

r
h ) 

і варіанти обмежувальних контурів головки (І, ІІ та ІІІ). 

 

На рис. 2.16 наведено кілька варіантів контурів обмежувальних склепінь 

головки. Найважливішим параметром контуру головки є співвідношення K
rH / , 

що забезпечує ширину каналу для руху потоку, рівну K
rH  . На рис. 2.16 
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пунктирними лініями показані три варіанти контуру головки: I - огинально-

обмежувальний контур з параметрами K
rH / = 2,13 і K

rH  = 744мм; II - 

обмежувальний контур з параметрами K
rH / = 1,55 і. K

rH  = 364мм; III - 

обмежувальний контур з параметрами K
rH / = 1,34 і K

rH  = 224мм. 

Рекомендації по вибору оптимальних значень цих параметрів в літературі 

відсутні. 

Ширина каналу K
rH   повинна забезпечувати проходження зернового 

потоку без обвалення і в той же час від нього залежить швидкість індукованого 

(супутнього) повітряного потоку, яка сприятиме збільшенню швидкості руху 

матеріалу, виключаючи падіння швидкості в момент удару об склепіння 

головки. Однак збільшення швидкості руху зернового потоку має і позитивний 

ефект, так як при цьому збільшується активна зона ковзання матеріалу по 

склепінню головки (якщо немає відскоку), що забезпечує обвалення зернових 

частинок в кінці розвантаження без утворення додаткового зворотного сипу в 

холосту трубу. У зв'язку з цим є важливим аналіз параметрів співудару 

зернових частинок зі склепінням головки. 

 

2.5. Параметри удару зернової частинки об склепіння головки. 

Схема удару наведена на рис.2.17. Швидкість падіння   і швидкість 

відбивання '  мають нормальні і тангенціальні складові [83],  cosП , 

 sin
t ,  cos''

П
 і  sin''

t , де α і β - кути падіння і відбиття. 

Співвідношення проекцій швидкостей визначаються коефіцієнтом 

відновлення k  і коефіцієнтом миттєвого тертя  . 

2 k
П

П




 '
      (2.24) 





 1

'

t

t ,      (2.25) 

де при 0  тіла гладкі, а при 1  - тіла шорсткі. У загальному випадку 

10  k , 10   , остаточно: 
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k

tg

tg
.     (2.26) 

 

Рисунок 2.17 - Схема удару зернівки об поверхню головки 

 

Найбільш оптимальну траєкторію руху зерна отримуємо у випадку, коли 

після удару кут відбиття   склав би 900 для плоских поверхонь і 850 - для 

криволінійних. 

Для пшениці коефіцієнт відновлення k  знаходитися в межах 0,28 - 0,3. 

Тоді при 3,0k  і 0  по залежності (2.26) кут падіння 0
5,73 , а кут між 

дотичними до траєкторії руху і до контуру поверхні головки повинен бути 

0
5,16 . В роботі [77] наголошується, що відскоку зерна не відбувається 

навіть при швидкостях см /54   і куті підльоту 
0

25 , тобто куті падіння 

0
65 . Це можна пояснити виникненням відцентрової сили, що притискує 

зернівку до поверхні склепіння головки. При 
0

5,73  нормальна складова 

швидкості удару становить 
an

 29,0  отже, навіть при швидкості 
a

  

перевищує граничну швидкість руйнування 
ПР

 , травмування зерна не буде. 

При значній шорсткості поверхонь тіл, що співударяються, і відповідних 

значеннях коефіцієнта  , при ударі може виникнути значна миттєва сила тертя, 
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що може викликати локальний зрив оболонки зернівки. При цьому істотно 

зменшується тангенціальна швидкість 
t
' , яка визначає дальність ковзання 

зернівки по склепінню головки (активну зону). Експериментальні дані про 

залежність   від шорсткості поверхні відсутні. Для практичних розрахунків 

можна скористатися даними роботи [30] про кути тертя тіл по різним шорстким 

поверхням стінок, приймаючи значення '  рівними відповідним коефіцієнтам 

тертя (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

  Значення коефіцієнта '  для різних поверхонь. 

Найменування матеріла поверхні стінки  
Кут тертя 

стінки, град. 
'  

Окислений (іржавий) листовий матеріал 38 0,78 

Гладкий листовий матеріал 15 0,27 

Гладкий листовий матеріал, вкритий пластиком 12 0,21 

Нержавіюча сталь 8 0,14 

 

 Тоді коефіцієнт ' a , де а - коефіцієнт, що враховує кут тертя зернівки 

по сталі [76]. Для пшениці - а = 1, для кукурудзи - а = 0,85, для ячменю - а = 

0,9, для рису - а = 1,07. 

Відповідно до вищевикладеного, поверхню склепіння головки необхідно 

покривати листом з гладкою поверхнею. Для норій великої висоти з 

утрудненим доступом до головки, склепіння необхідно покривати тонким, 

бажано полірованим листом з хромистої або хромонікелевої сталі. Для норій 

малої висоти і більш доступних до можливості заміни - товстим листом 

пластику, бажано більшої твердості, з малим модулем пружності і великою 

ударною в'язкістю (пластмаси високого тиску - поліетилен, поліамід, 

поліуретан, нейлон). Крім того, при відцентровому розвантаженні склепіння 

головки не повинно мати прямолінійних ділянок. З наведеного аналізу 

випливає, що зменшення каналу і збільшення швидкостей супутнього 
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повітряного потоку є позитивним фактором, однак оптимальне співвідношення 

вимагає експериментального дослідження. 

Розглядаючи удари зернівок при можливому зіткненні одна з одною 

можна відзначити наступні випадки [3], [83]: 

1) зернівка, що рухається до удару зі швидкістю 
01

  наздоганяє іншу, що 

рухається зі швидкістю 
02

  (
0102

  ). У цьому випадку тіла однакової маси 

обмінюються швидкостями при пружному ударі ( 1k ), і тоді після удару 

012
  , а 

021
  . При абсолютно непружного ударі ( 0k ) швидкості м'яких 

зернівок стають однаковими, і вони після удару рухаються спільно; 

2) зернівка, що рухається зі швидкістю 
01

  зустрічається з зернівкою, 

падаючої з потоку вниз ( 0
2
 ). У цьому випадку при абсолютно пружному 

ударі падаюча зернівка буде рухатися в напрямку удару, а перша зернівка буде 

рухатися вниз. При непружного ударі обидві зернівки будуть рухатися в 

напрямку удару зі швидкостями 
021

   і 
012

  ; 

3) зустріч падаючого зерна з ковшем (
21

mm  ), при цьому маса ковша m1 

незмірно більше m2. Швидкість ковша після удару залишається 
01

 , а швидкість 

зернівки 
012

2  , що у випадках 1 і 2 може призвести до травмування зерна. 

Цим небезпечні відскоки і випадання зернівки з потоку при малій активній зоні 

ковзання при розвантаженні в першій чверті кола. 

Слід зазначити, що в розглянутих випадках зіткнення зернівок в головці 

норії сумарна кінетична енергія після удару при пружному і непружному ударі 

становить Т1 + П1, де Т1 - кінетична енергія після удару, а П1 - потенційна 

енергія деформації. Звідси випливає, що якщо визначити граничну швидкість 

зіткнення, при якій Т = П1, і залишкова деформація пружно-пластичної 

зернівки (або пшениці, кукурудзи та ін.) буде мінімальною при відсутності 

пошкодження у вигляді тріщин, а тверді зерна (рис, горох, тверда пшениця та 

ін.) не будуть підлягати дробленню, то ця швидкість, може бути критерієм для 

визначення безпечного кінематичного режиму роботи елеватора. Тому 
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визначення критичної швидкості ударного руйнування зернівок повинно бути 

одним із завдань експериментального дослідження ефективності відцентрового 

розвантаження. 

 

2.6. Висновки по розділу. 

1. Отримані результати дослідження показують істотний вплив відносної 

швидкості (швидкості ковзання) на процес відцентрового розвантаження 

елеватора; 

2. Для ефективної роботи елеватора з найменшими втратами внаслідок 

зворотного сипу і найменшим відсотком пошкодженого зерна від цього 

чинника необхідно вибирати кінематичний режим з показником, при якому 

розвантаження повинно починатися при куті повороту барабана з ковшем, що 

незначно перевищує значення o
30 . Розрахунки показують, що зі зменшенням 

кута викиду збільшується час проходження ковша по барабану при високій 

швидкості виходу матеріалу з ковша, що сприяє найбільшому розвантаженню 

ковша; 

3. Аналіз взаємодії двох протилежно спрямованих сил нормального 

тиску: відцентрової сили і сили ваги показує, що їх різниця в процесі 

розвантаження змінюється незначно. Тому рух зернівок при виході з ковша 

відбуватиметься під невеликим змінним тиском. Внаслідок цього в поєднанні 

внутрішнього тертя (Ср + Гр) збільшиться частка граничного тертя за рахунок 

видавлювання рідини з зернівок. Однак суттєвого зменшення коефіцієнта 

внутрішнього тертя, порівняно зі статичним, очікувати не слід, так як ця рідина 

є в'язко-липкою органічною суспензією. 

4. На рис. 2.8 стрілками вказані мінімально допустимі значення показника 

кінематичного режиму (положення I) при статичних значеннях коефіцієнта 

внутрішнього тертя. Внаслідок можливого зменшення коефіцієнта тертя при 

русі зернівок під тиском показник кінематичного режиму слід вибирати з 

коефіцієнтом запасу в межах 1,05-1,2 (положення II). Менші значення 

рекомендується для меншої вологості зерна. Оптимальне значення цього 
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коефіцієнта необхідно встановити в процесі експериментального дослідження 

шляхом кількісного аналізу зворотного сипу. 

5. При виборі показника кінематичного режиму доведеться знаходити 

компроміс між швидкістю стрічки і діаметром барабана. Цей компроміс може 

бути знайдений шляхом визначення діаметра барабана за умови забезпечення 

необхідної тягової здатності, з можливими його варіаціями, і тоді стане 

визначеною швидкість стрічки. У зв'язку з цим найважливішим завданням 

дослідження ефективності відцентрового режиму розвантаження є дослідження 

тягової здатності стрічково-барабанного механізму елеватора. 
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РОЗДІЛ 3. Дослідження тягової здатності приводного барабана 

методом скінчених елементів і розрахунок параметрів стрічково-

барабанного механізму 

 

У розділі 1 було відзначено, що передача руху гнучкою, пружною 

стрічкою супроводжується її пружним ковзанням по поверхні барабана в 

напрямку протилежному напрямку обертання барабана. Пружне ковзання являє 

собою деформаційне переміщення стрічки внаслідок різного натягу гілок, що 

набігає і збігає. Напрямок переміщень - від меншого натягу до більшого. Тягова 

здатність приводного барабана реалізується на дузі ковзання, методи 

визначення якої, як і дуги спокою досі не розроблені. У другому розділі рух 

зернового потоку по криволінійній поверхні представлено, як рух дискретних 

часток під дією системи змінних сил. 

Ідея цього дослідження тягової здатності полягає в розгляді пружного 

ковзання як переміщень окремих елементів стрічки, що мають пружні зв'язки, 

тобто у використанні методу скінченних елементів (МСЕ). Звичайно елементна 

модель може бути реалізована за допомогою програмного пакета «ANSYS» 

[31], [67], що дозволяє успішно вирішувати завдання механіки твердого 

деформованого тіла. 

 

3.1. Математична постановка задачі 

Розглянемо загальну постановку задачі пружного деформування системи 

взаємодіючих тіл. Нехай в декартових координатах ix , i = 1,2,3 задана система 

взаємодіючих тіл. Тіло об'ємом Vj має поверхню Sj  Sj = Sjt Sju де Sjt і Sju - 

частини поверхні тіла, на яких задані зовнішні розподілені сили та умови 

закріплення (рис. 3.1). 

Повна система рівнянь відносно компонент тензорів напружень, 

деформацій і вектора переміщень, при заданих об'ємних і поверхневих силах, 

запишеться в наступному вигляді: 
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Рівняння рівноваги: 

,
0

ij j i
f   , 

1 2 3
, ,x x x V ,                                           (3.1) 

тут ij - компоненти тензора напружень, fi - компоненти вектора об'ємних сил. 

 

Рисунок 3.1 - Просторове тіло і система координат 

 

 Геометричні співвідношення Коші для малих деформацій: 

, ,
1/ 2( )

ij j i i j
u u                                                       (3.2) 

тут ij - компоненти тензора деформацій, ui - компоненти вектора переміщень. 

Фізичні співвідношення: 

ij ijkl kl
d                                                         (3.3) 

де dijkl - тензор матеріальних констант, який у разі лінійно-пружного 

ізотропного матеріалу визначається наступним чином: 

 klijjlikijkl
E

d  )1(
1

,                              (3.4) 

де Е,  – модуль пружності та коефіцієнт Пуассона.  

 Геометрія розглянутої конструкції і умови її навантаження такі (товщина 

барабана і ременя значно менше розмірів у плані, сили діють тільки в розгля-

нутій площині), що дозволяють розглядати задачу в рамках узагальненого 

плоского напруженого стану. Тоді, якщо прийняти, що: zxyxxx  321 ,, , 

причому осі x  і y  лежать у площині моделі, а вісь z  перпендикулярна до неї, 
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то з шести компонент тензора напружень відмінними від нуля залишаться 

тільки три: 

     .,;,;,,0 yxyxyx xyxyyyyxxzyzz         (3.5) 

У цьому випадку рівняння рівноваги без урахування об'ємних сил 

зводяться до вигляду: 
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Геометричні залежно Коші придбають вид: 
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Фізичні співвідношення спростяться до форми: 
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                                       (3.8) 

Деформація в напрямку осі z  буде відмінна від нуля, і вона може бути 

обчислена через x  і y :  yxz
E




 . 

Рівняння (3.1) - (3.3) доповнюються граничними умовами: 

0
ij j i
n t    - 

1 2 3
, ,

t
x x x S , 0

i i
u u


   - 1 2 3

, ,
u

x x x S ,                 (3.9) 

де ti - компоненти вектора поверхневих сил, ui
* - значення (що задаються) 

компонент вектора переміщень на частині поверхні Su. 
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 Для точок, що належать контактуючим поверхням взаємодіючих тіл, 

повинні виконуватися наступні умови контактної взаємодії: 

,0u+u
m
on

1+m
n

1-m
n                                             (3.10) 

,0
m 

nn                                              (3.11) 

де m
on

1+m
n

1-m
n ,u,u   - нормальні переміщення точок поверхонь підобластей 

1+m1-m
V ,V  і початковий зазор (натяг), m 

nn  - нормальне напруження на  

контактуючих лініях (модуль m 
nn  - фактично це контактний тиск). 

Умова (3.10) означає, що взаємодіючі тіла не проникають одне в одного. 

Умова (3.11) означає, що при взаємодії на межі контакту нормальні (до границі) 

напруження негативні (стиснення), в іншому випадку - нормальні напруження 

дорівнюють нулю, тобто тіла деформуються окремо (не взаємодіють один з 

одним). Умови фрикційної взаємодії приймаються у формі закону Кулона. При 

цьому компоненти нормальних і дотичних контактних напружень на поверхні 

контакту пов'язані відомими співвідношеннями, що відображають «ковзання» 

контактуючих ділянок підобластей: 

nnnf  n ,                                   (3.12) 

де fn - коефіцієнт тертя ковзання, що залежить від матеріалів тіл, що 

контактують. 

 

3.2. Скінчено-елементне моделювання.  

В якості методу рішення обрано метод скінченних елементів (МСЕ) в 

переміщеннях. В основу методу покладена варіаційна постановка, що реалізує 

принцип віртуальної роботи: 

U V  ,                                                   (3.13) 

де U - енергія пружного деформування, V = V1 + V2 - робота зовнішніх сил, V1 – 

робота, прикладених до тіла розподілених поверхневих сил, V2 - робота 

зосереджених сил. Т. ч. варіаційну рівність (3.13) можна переписати наступним 

чином: 



69 

 

                                   U = V1 + V2 ,                                          (3.14) 

кожний з доданків, що входять в (3.14) обчислюється за допомогою відповідних 

поверхневих і контурних інтегралів: 

     

)(S

T
dSDU ,      uB ,           udSBDBuU

S

TT














 

)(

      (3.15) 

де  u  - вектор переміщень,    - вектор-стовпець, компонентами якого є 

компоненти тензора деформацій,  B  - матриця диференціальних операторів 

відповідно до залежності Коші,  D  - матриця матеріальних постійних. Дані 

вектора матриці для випадку узагальненого плоского напруженого стану 

набувають вигляду: 

 

                            

 

 

(3.16) 

 

                                             

L

T
n

T
dLPNuV1 ,                                     (3.17) 

де  P  - вектор сил, розподілених по контуру L, 

     ndT
FuV  2 ,                                                (3.18) 

де  nd
F  - вектор зосереджених сил. 

Підставляючи формули (3.11) - (3.15) в варіаційну нерівність (3.10), отримаємо 

систему розрішаючих рівнянь МСЕ в наступному вигляді: 

                  ndT

L

T
n

T

s

TT
FudLPNuudSBDBu 














               (3.19) 

Рівність (3.19) може бути записаною для кожного скінченого елемента. Далі 

підсумовуючи по всіх скінчених елементах і виробляючи операцію варіювання 
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отримаємо систему розрішаючих алгебраїчних елементів щодо вузлових 

переміщень для всієї конструкції: 

                                           ndpr
FFuK  ,                                      (3.20) 

де  K  - матриця жорсткості,  pr
F  - вектор-стовпець поверхневих 

розподілених сил,  nd
F  - вектор-стовпець зосереджених сил,  u  - вектор 

стовпець невідомих вузлових переміщень. 

 

3.3 Розробка фізичної моделі пружного ковзання стрічки по 

приводному барабану. 

Для моделювання процесу в МСЕ перш необхідно з'ясувати фізичну суть 

утворення дуг ковзання і спокою від натягу робочої і холостої гілок стрічки, а  

також взаємне перетворення названих дуг при усталеному русі приводного 

барабана. 

Схема пружних переміщень стрічки на нерухомому барабані наведена на 

рис. 3.2.а. На гілку стрічки, що набігає, будуть діяти більший натяг 

(навантаження) S1, а на збігаючу - менший S2. Під дією натягу S1 пружні 

переміщення поперечних перерізів стрічки, а, отже, і натяг будуть 

зменшуватися від точки А до точки С, внаслідок дії зростаючої суми 

елементарних сил тертя, рівних дотичним контактним напруженням K
 , у міру 

збільшення дуги контакту. Як відомо, пружне ковзання завжди спрямоване від 

меншого натягу до більшого, тобто від точки С до точки А, де воно і буде 

найбільшим. Аналогічно буде відбуватися пружне ковзання від точки С до 

точки В від дії попереднього натягу S2, а в точці С, точці рівноваги, пружне 

ковзання буде одно практично нулю. У результаті дії натягу S1 і S2 утворюються 

дуги ковзання 
1CK

  і 2CK
 . 

При обертанні барабана (рис.3.2.б) під дією тягового зусилля Ft пружне 

ковзання стрічки від сумарної дії зусилля Ft і натягу S2 буде затухати від точки 

В до точки С внаслідок зростання суми елементарних сил тертя K
 . 
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Оскільки Ft + S2= S1, то пружне ковзання від точки В до точки С 

відбуватиметься на дузі ковзання 
1CK

 , тобто дуга ковзання 
1CK

 , в порівнянні з 

нерухомим барабаном, утворюється з протилежного боку. На ділянці АС 

відбуватиметься розтягнення стрічки під дією рівних сил S1 і Ft + S2, а, отже, 

пружного ковзання на контактній поверхні не буде, тобто на ділянці АС 

утворюється так звана дуга спокою 
П

 , що буде дорівнює дузі ковзання 2CK
   

на нерухомому барабані. При збільшенні натягу S1 а, отже, і тягового зусилля Ft 

при незмінному натягу S2, дуга спокою 
П

  почне зменшуватися, і, при якомусь 

її мінімальному значенні, почнеться часткове коливальне буксування, оскільки 

порушиться рівновага між силою пружності ременя і силою тертя, що 

підтверджується результатами вимірювання натягу стрічки тензометруванням 

[74]. При дузі спокою 0
П

  почнеться повне буксування стрічки по барабану. 

 

 

Рисунок 3.2 - Фізична модель приводного барабана з пружною стрічкою: 

а) - перед пуском, б) - при сталому режимі руху. 

 

При збільшенні натягу S2 дуга ковзання ПCK
 

2  буде збільшуватися, а 

дуга ковзання 
1CK

  - зменшуватися (рис.3.2.б). Щоб повернути дуги у вихідне 

положення необхідно збільшувати тягове зусилля Ft а, отже, і натяг S1 = Ft + S2. 
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У цьому і полягає фізичний зміст можливості збільшення натягу 

(навантаження) S1 при збільшенні натягу S2, а не за рахунок збільшення тертя. 

Таким чином схема утворення дуг ковзання на нерухомому барабані 

може бути використана в якості моделі для дослідження пружного ковзання і 

тягової здатності методом скінченних елементів (МСЕ) [31] [67]. 

Розглянута модель буде справедлива в тому випадку, коли різниця натягів 

S1 - S2, тобто тягова сила Ft буде відносно близька до граничної силі зчеплення 

стрічки з барабаном відповідного діаметру. У випадку, коли ця різниця буде 

маленькою, при великому діаметрі барабана, що забезпечує значну силу 

зчеплення стрічки з барабаном, можлива інша модель утворення кутів спокою і 

ковзання. У цьому випадку затухання пружних переміщень від натягів S1 і S2 

відбуватиметься на малих кутах ковзання. В результаті між ними, в центральній 

зоні контактної поверхні барабана може утворитися кут спокою, де пружне 

ковзання буде відсутнім. При обертанні барабана в сталому режимі ця дуга 

спокою зливається з дугою ковзання 2CK
 , утворюючи одну велику дугу 

спокою П
  і меншу дугу ковзання 

1CK
 , що забезпечує передачу відповідного 

малого тягового зусилля. У цьому випадку механізм буде недовантажений, і 

його конструкція неефективною і нераціональною. Тому досліджувати таку 

модель не має сенсу. 

 

3.4 Обґрунтування вибору вихідних даних для дослідження СЕ 

моделі. 

Пружне ковзання, яке визначає тягову здатність механізму, залежить від 

коефіцієнта тертя, модуля пружності стрічки і діаметра барабана. Вибір 

необхідних значень цих параметрів для проведення дослідження процесу 

пружного ковзання і отримання достовірних значень для дуг спокою і дуг 

ковзання є важливим і не простим, оскільки вони взаємопов'язані. Наприклад, 

відомо, що коефіцієнт тертя залежить від швидкості ковзання, яка, у свою 
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чергу, залежить від модуля пружності стрічки, а діаметр барабана - від 

коефіцієнта тертя і питомого тиску на контактній поверхні. 

 

3.4.1. Вибір значення модуля пружності 

У першу чергу необхідно визначиться з вибором модуля пружності 

стрічки при деформаціях розтягу - стиску. Значення цього модуля для тягових 

ременів і стрічок до теперішнього часу не визначено однозначно. При 

лабораторних випробуваннях встановлено [64], що модуль пружності 

прогумованих стрічок з багатьма прокладками не є постійною величиною, тому 

що залежить від сили натягу і збільшується зі збільшенням навантаження. Крім 

того, його величина більша при навантаженні, ніж при розвантаженні. Є.Г. 

Глухарьов [45] визначив, що модуль пружності залежить від величини 

відносної деформації і для прогумованих стрічок при %5...0  становить 

2
/700...600 ммHE  . Дослідженнями, проведеними в Уральському 

політехнічному інституті, встановлено, що число прокладок стрічки мало 

впливає на пружні властивості конвеєрної стрічки і залежить від товщини 

однієї прокладки [51]. 

Дослідженнями [60] і [74] встановлено, що модуль пружності залежить 

також від швидкості прикладання навантаження. При набіганні стрічки на 

барабан величина напружень змінюється за соті долі секунди і динамічний 

модуль пружності приблизно вдвічі більше статичного. Однак у процесі 

«обкатки», тобто після певного числа циклів навантаження модуль пружності 

стабілізується і в межах пружної деформації ( %2 ) приймає середнє 

значення, яке для прогумованих стрічок з прокладками з бавовняних тканин 

становить 275 Н / мм2. Для стрічок з синтетичними прокладками (анид, капрон) 

модуль пружності може бути прийнятий до 1200 Н / мм2. 

У роботі В.С. Волотковського [40] за результатами досліджень 

вказується, що, хоча для гумовотканинних стрічок залежність напруження - 

деформація нелінійна, в межах напружень, відповідних розрахунковим 
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експлуатаційним навантаженням, ця характеристика прийнятно описується 

законом Гука, а розрахунковий модуль пружності в залежності від типу стрічки 

можна прийняти в межах 300...1500 Н/мм2. Відзначимо, що для конвеєрних 

стрічок модуль пружності задається величиною навантаження на одиницю 

товщини прокладки. Для отримання загальноприйнятого при міцнісних 

розрахунках значення модуля пружності Е в МПа лінійний модуль необхідно 

розділити на товщину прокладки δ. В роботі [18] значення модуля пружності 

для прогумованих ременів передач приводу задається як 200 ... 300 МПа, для 

капронових - 600 МПа. Для бельтінгових стрічок розрахункову величину 

модуля пружності визначають за формулою [60]: 




n

K
E P ,      (3.21) 

де - міцність однієї прокладки по основі (Н/мм), n=10 - номінальний запас 

міцності, δ - товщина однієї прокладки (мм), Δ - подовження в межах 

пружності. Так, наприклад, для тягового ременя БКНЛ-55 по ГОСТ 23831-79 

(КР = 55 Н/мм) і товщині прокладки без гумової прошарку δ = 1,15 мм, модуль 

пружності відповідно до формули 3.21 становить Е = 240 МПа, а для 

гумовотканинної стрічки ГОСТ 20-76 (КР = 55 Н/мм і δ = 1,0 мм) Е = 270 МПа. 

При визначенні модуля пружності для ременів з синтетичними прокладками 

(анідних ТА і капроновими ТК) величину подовження (відносну деформацію) 

слід приймати Δ = 3.5 ... 4%. 

Результати обчислень за формулою 3.21 практично збігаються з резуль-

татами розрахунків фірми Goodyear [60], згідно з якими модуль пружності 

прогумованої стрічки визначається по відношенню лінійного модуля пружності 

ЕК, відповідного масі 1м2 матеріалу прокладки (Н/мм), до товщини самої 

прокладки в мм (таблиця 3.1 ). 
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Таблица 3.1 

Модулі пружності прогумованих стрічок фірмы Goodyear 

Маса 1 м2 

прокладки, кг 
ЕК, Н/мм 

Товщина 

прокладки δ, мм 
Е, МПа 

820 360 1.26 285 

930 360 1,52 236 

1048 445 1,68 265 

1220 535 1,68 320 

1400 535 1,8 297 

 

Виходячи з проведеного аналізу для наступного чисельного моделювання 

пружного ковзання стрічки були обрані два розрахункових значення модулів 

пружності Е = 250 МПа і Е = 300 МПа. 

 

3.4.2. Вибір типу норії і параметрів стрічково-барабанного механізму 

для досліджуваної моделі 

Для дослідження було обрано один з варіантів промислової 

високопродуктивної важко навантаженої норії типу 350/60 (350- 

продуктивність, т/год; 60 - висота, м) з наступними параметрами:  

швидкість стрічки з ковшами, м/с      - 3,5;  

діаметр барабана, мм        - 912;  

ширина стрічки, мм        - 450;  

товщина стрічки БКНЛ при 6 тягових прокладках, мм  - 12;  

погонна маса вантажу, Н / м       - 272,2;  

погонна маса стрічки з ковшами, Н/м     - 243,26;  

тягове зусилля, Н        - 17682. 

Для вибору коефіцієнта тертя між стрічкою і барабаном необхідно 

визначити швидкість пружного ковзання. Визначимо її з таких міркувань. 

Пружне ковзання в будь-якій точці барабана за певний період часу дорівнює 

сумі переміщень елементарних ділянок стрічки, що пройшли за цей період 
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часу. Сума переміщень для дуги обхвату б
Rl   складе подовження l , яке в 

одиницю часу і складе швидкість ковзання CK
 , тоді 

t

l
CK


 ,      (3.22) 

де 
FE

FR
ll t







 , а 



t  (при рівномірному русі). Підставляючи ці значення 

в формулу 3.22 отримаємо: 

FE

F
t

CK






 ,       (3.23) 

де t
F  - тягове зусилля на барабані, м; R   - швидкість стрічки, м/с;  

Е- модуль пружності стрічки; F  - площа поперечного перерізу стрічки, м2. 

 Швидкість ковзання стрічки за формулою 3.23 є максимальною і не 

враховує вплив тертя, з урахуванням якого вона буде змінюватися на дузі 

ковзання від max
 

CK  до 0
min

 
CK . Для визначення коефіцієнта тертя з 

достатньою точністю можна прийняти середнє значення швидкості рівне 

FE

F
t

CK





2


 ,      (3.24) 

При виборі коефіцієнта тертя необхідно враховувати таку обставину. Як 

зазначає А.О. Співаковський [110], експериментальні дослідження показали, 

що коефіцієнт тертя μ між стрічкою і поверхнею барабана не рівний 

коефіцієнту тертя між плоскими поверхнями з тих же матеріалів, а приблизно в 

1,5 - 2 рази менше. Наприклад, коефіцієнт тертя f руху гуми по сталі і чавуну 

дорівнює 0,8 при сухих поверхнях, і 0,5 - при змазаних [113]. На криволінійної 

поверхні коефіцієнт тертя стрічки з гумовою обкладкою по не футерованому 

барабану коливається в межах 0,15...0,3 залежно від стану стрічки і поверхні 

барабана. Тому в окремих роботах тертя стрічки по барабану називають 

коефіцієнт зчеплення, і позначають як μ, в інших μ трактують як коефіцієнт 

тертя на криволінійній поверхні, тобто коефіцієнт тертя між стрічкою і 

барабаном. В принципі, коефіцієнт тертя і коефіцієнт зчеплення є одним і тим 

же параметром, що відображає процес тертя для конкретної фрикційної пари. 
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Для визначення коефіцієнта тертя скористаємося результатами 

експериментального дослідження, наведеними в роботі [126]. На рис. 3.3 

наведено залежності коефіцієнта тертя від швидкості ковзання для різних типів 

плоских ременів при різних значеннях питомого тиску. Зі збільшенням 

швидкості ковзання коефіцієнт тертя збільшується. В роботі [102] зазначається, 

що існує критична швидкість ременя, після досягнення якої збільшення 

переданої потужності не відбувається. 

Для досліджуваного стрічкового барабана швидкість ковзання за 

формулою 3.24 складе: 

0229,0
54002502

5,317682

2












FE

F
t

CK


  м/с,      

де HHqKF
Гt

17682602,2721,1   (К = 1,1 коефіцієнт, що враховує опір 

черпанню). За графіком (рис.3.3.б) для швидкості ковзання 0229,0
CK

 м/с 

коефіцієнт тертя ковзання складе 255,0  при МПаp 19,0 . У даній роботі 

наголошується, що залежність коефіцієнта тертя від питомого тиску є кількісно 

не дуже значною і чітко вираженою, але відповідно до графіків виявляється 

тенденція до зменшення коефіцієнта тертя з підвищенням питомого тиску. 

Питомий тиск на барабанах норій, як правило, менше 0,19МПа, тому 

встановлене значення   цілком прийнятне. 

Слід зазначити, що залежності, наведені на рис. 3.3, отримані для сухого 

не обгумованого барабана. 

В роботі [60] відзначається, що більшість американських і англійських 

фірм - виробників конвеєрів, при розрахунках приймають 25,0  для 

сталевого не футерованого сухого барабана і 35,0  для сухого барабана 

футерованого гумою. В роботі [78] для вологого барабана, футерованого 

гумою, рекомендується 25,0 . Таким чином, для досліджуваної моделі норій 

приймаємо коефіцієнт тертя, що відповідає як сухому барабану без футеровки, 

так і вологому - з гумовою футеровкою, а також 35,0  для сухого 

футерованого барабана. 
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Рисунок 3.3 - Залежність коефіцієнту тертя від швидкості ковзання при 

різних питомих тисках. 
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Для проведення досліджень необхідно також встановити розрахункове 

співвідношення між натягом в гілках стрічки і початковим натягом, яке 

визначає значення коефіцієнта тяги. Як зазначалося в розділі 1.1, стрічково-

барабанний механізм норії являє собою вертикальну плоскопасову передачу, у 

якої холоста гілка стрічки знаходиться під постійним натягом від сили тяжіння 

самої стрічки з ковшами і від сили, створюваної механізмом натягу. Внаслідок 

цього натяг в холостій гілці 
02

SS  , де 
0

S  - початковий натяг. Крім того, 

особливістю такої передачі є те, що в цьому випадку не дотримується рівність 

Понселе, згідно з якою 
021

S2SS  . Це співвідношення не цілком 

підтверджується досвідом і для горизонтальних пасових передач. Сума робочих 

напружень завжди виявляється дещо більшою подвійного початкового натягу і 

не є величиною постійною, а зі збільшенням робочої швидкості, і, отже, 

додаткового натягу від відцентрових сил, зростає [41]. Тому для ремінних 

передач будь-якого типу правильно записати, що 
021

SKSS  . Для 

горизонтальних передач - К = 2 ... 2,2, а для вертикальних норійних - К = 2...3 в 

залежності від навантаження. Оскільки коефіцієнт тяги визначається як 

відношення тягового зусилля, переданого ременем, до суми натягу його гілок, 

коефіцієнт тяги можна представити у вигляді: 

0

t

21

21

SK

F

SS

SS







 .    (3.25) 

Тоді необхідний початковий натяг 0
S  дорівнюватиме 




K

F
S t

0
.      (3.26) 

Прирівнюючи співвідношення 

0

t

S

F  при різних значеннях К виходить, що 

співвідношення коефіцієнтів тяги 
2

  при К = 3 і 
1

  при К = 2 дорівнюватиме 

12
3

2
  . Підставляючи співвідношення у формулу 3.26 при К = 3, одержимо, 

що 



2

F
S t

0
. Отже для визначення розрахункового значення 

0
S , коефіцієнт К 
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можна у всіх випадках приймати К = 2. Для визначення коефіцієнта тяги в 

процесі дослідження норії, враховуючи, що 
02

SS  , одержуємо 

2

21

2 S

SS




 .      (3.27) 

 

3.5. Чисельне дослідження приводного барабана з пружною стрічкою 

на основі скінчено елементної моделі та аналіз результатів. 

Чисельне дослідження проводилося за допомогою програмного 

комплексу ANSYS WORKBENCH [67], [91]. Розглядалася плоска контактна 

задача з урахуванням тертя. На етапі генерації скінчено-елементної сітки 

стрічка моделювалася по товщині трьома шарами кінцевих елементів розміром 

4х4 мм. Навантаження на гілках задавалися лінійним графіком в часовому 

інтервалі 0,2-7 сек. Були досліджені моделі з модулем пружності Е = 250 МПа і 

Е = 300 МПа, з коефіцієнтами тертя μ = 0,25 і μ = 0,35. 

Дуга спокою визначалася по зміні переміщень від заданих натягів S1 і S2, 

що відповідають певному коефіцієнту тяги. Кут дуги спокою визначався, як кут 

між точками 0 і 2, де 0 положення перетину з найменшою деформацією 

скінчених елементів стрічки (рис.3.4.). Чисельне значення дуги спокою для 

відповідного кута визначалося за кількістю кінцевих елементів n від точки з 

нульовим переміщенням в нейтральному перетині - до точки збігання стрічки з 

барабана. 

 

Рисунок 3.4. - Схема обчислення дуги спокою. 
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Найбільш значущі результати чисельного аналізу наводяться на 

малюнках 3.5-3.8. Наведено зміни переміщень, деформації та напружень на 

окремих ділянках стрічки. Чітко спостерігається зменшення цих параметрів в 

напрямку від завантаженої гілки до холостої, що свідчить про утворення дуги 

ковзання 
1CK

  відповідно до прийнятої фізичної моделі. 

Отримані результати дозволили визначити і звести в таблицю залежність 

дуги спокою від різних факторів (табл. 3.2). У таблиці наведена частина 

результатів аналізу із зазначенням вихідних і вихідних даних, де u1 і u2 - 

переміщення відповідно від натягів S1 і S2, 
П

l  - довжина дуги спокою, n
  - дуга 

спокою. 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Сумарні переміщення, час - 0,2 сек. 
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Рисунок 3.6 - Сумарні переміщення, час - 7 сек 

 

 

Рисунок 3.7 - Еквівалентна деформація (equivalent stress misses) - 7 сек 
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Рисунок 3.8 - Еквівалентні напруження (за Мизесом) (total mechanical 

strain) - 7 сек. 

 

Таблиця 3.2. 

Залежність кута спокою від коефіцієнтів тертя і модуля пружності. 

 

№ 

Вихідні дані Результати обчислень 

μ Е, МПа HS ,
1

 HS ,
2

 φ мu ,
1

 мu ,
2

 мl
n
,  

П
 ,град 

1. 0,25 250 36777 17650 0,54 0,042 0,0066 0,027 3,5 

2. 0,25 300 36978 17620 0,549 0,035 0,0055 0,048 6,0 

3. 0,35 250 36931 17462 0,557 0,038 0,0076 0,104 13,07 

4. 0,35 300 37660 17500 0,545 0,032 0,0048 0,246 31 

 

Залежності дуг спокою від коефіцієнтів тяги і значення max
  за 

результатами дослідження наведено на рис. 3.9 і рис. 3.10 і в таблиці 3.2. 

Значення критичного (часткове буксування) φк і робочого коефіцієнта 

тяги φ0 отримані за мінімальними значенням коефіцієнтів 15.1
max

1


K

K



 і 



84 

 

2.1
0

max

2





K , які відповідають оптимальному напруженню початкового 

натягу МПа3
0
  за даними [41], [101]. Зі збільшенням 

0
  значення φк і φ0 

будуть зменшуватися незначно, так як коефіцієнт тертя зі збільшенням 

початкового натягу і відповідно питомого тиску практично не змінюється. 

Для плоскопасової передачі максимальне напруження 
0

  рекомендується 

в межах 1.8...2.5 МПа. Це пов'язано зі зменшенням втомної міцності внаслідок 

збільшення дотичних перерізуючих напружень, що утворюють мікротріщини, 

які розвиваються всередині ременя зі збільшенням числа циклів навантаження. 

Для норійних передач з малою швидкістю стрічки і з великою міжцентровою 

відстанню (до 60м) число пробігів )/1( c
L


  , де L довжина ременя, 

визначальне число циклів навантаження, буде надзвичайно малим. Тому 

напруження 
0

  може бути збільшене без небезпеки втомного руйнування. 

Напруження 
0

  для конвеєрних стрічок рекомендується вибирати в межах 

1...4,5 МПа [111]. 

 

 

Рисунок 3.9 - Залежність дуги спокою від коефіцієнта тяги: 

1- μ = 0,25, Е = 250 МПа за МСЕ моделлю; 2 - μ = 0,25, Е = 300 МПа за МСЕ 

моделлю; 3 - за залежністю Ейлера  


 21ln
1


п

. 
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Рисунок 3.10 - Залежність дуги спокою від коефіцієнта тяги: 

1- μ = 0,35, Е = 250 МПа за МСЕ моделлю; 2 - μ = 0,35, Е = 300 МПа за МСЕ 

моделлю; 3 - за залежністю Ейлера  


 21ln
1


п

. 

Таблиця 3.3 

Значення коефіцієнтів тяги в залежності від модуля пружності стрічки і 

коефіцієнта тертя стрічки по барабану 

Параметри привода 

Коефіцієнт  

тертя μ 

Модуль пружності 

стрічки Е, МПа 
φmax φк φ0 

0,25 250 0,58 0,504 0,48 

0,25 300 0,585 0,508 0,487 

0,25 за Эйлером 0,593 0,515 0,494 

0,35 250 0,76 0,66 0,63 

0,35 300 0,82 0,71 0,68 

0,35 за Эйлером 0,99 0,86 0,825 

 

Для вертикальних норійних передач, як показує досвід, 
0

  має бути в 

межах 2,8...3,2 МПа. При великих значеннях відбувається збільшення 

поперечної деформації, що викликає порушення контакту стрічки з барабаном і 
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зменшення внаслідок цього тягової здатності. Крім того, посилюється витяжка 

стрічки і частішає необхідність її укорочення в процесі експлуатації. 

Залежності дуги спокою від коефіцієнта тяги в Ейлерівській інтерпретації 

визначалися за формулою 
  

 ness
21

/ , відповідно до якої для 

вертикальної норії при S2 = S0 

 


 21ln
1


п

.    (3.28) 

Отримані результати показують, що похибка формули Ейлера 

збільшується зі збільшенням коефіцієнта тертя і зі зменшенням модуля 

пружності. 

Для оцінки результатів дослідження пружного ковзання і тягової 

здатності МСЕ моделі приводного барабана можна також скористатися 

експериментальними даними, отриманими для передач з гнучкою стрічкою в 

лабораторії кафедри прикладної механіки Одеського політехнічного інституту 

[116]. В процесі експерименту визначалися дуги спокою і ковзання за 

допомогою тензодатчиків, встановлених на стрічці і фіксуючих деформацію 

стрічки при переході на дугу ковзання. Величина дуги спокою визначалася при 

різних натягах гілок стрічки, від яких залежать різні значення коефіцієнтів тяги. 

Коефіцієнт тертя забезпечувався різним покриттям (наждачним папером, 

крейда), що наносилося на поверхню шківа. 

Випробування прогумованого ременя проводилося при різних 

коефіцієнтах тяги φ = 0,1...0,45 і коефіцієнтах тертя 0,132...0,365. 

На рис. 3.11 представлені графіки зміни кута ковзання залежно від 

коефіцієнта тяги для ведучого і веденого шківів. Максимальне значення кута 

ковзання 
153

CK
  і відповідно дуги спокою 

27
П

  були отримані при 

коефіцієнті тяги φ=0,45 і коефіцієнті тертя f=0,365. Ці кути відповідали початку 

буксування стрічки при обраному діаметрі шківа 200мм. Порівнюючи 

експериментальний кут спокою 
27

П  з кутом спокою 
24

П  рис. 3.10 

(графік 1), отриманим при такому ж коефіцієнті тяги φ = 0,45 і коефіцієнті тертя 
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f = 0,35, при дослідженні МСЕ моделі, зафіксовано гарний збіг результатів. 

Слід зазначити, що графік залежності 
П

  від   при коефіцієнті тертя f = 0,365 

на рис.3.10 лежатиме вище графіка 1, і в цьому випадку збіг кутів спокою буде 

абсолютним. 

 

Рисунок 3.11 - Зміна кута ковзання CK
  в пасовій передачі залежно від 

коефіцієнта тяги φ: а) - для ведучого шківа діаметром 200 мм, б) - для веденого 

шківа. 

 

3.6. Розробка методів розрахунку стрічково-барабанного механізму з 

урахуванням параметрів тягової здатності.  

3.6.1. Визначення діаметра барабана. 

Приводний барабан є головним елементом стрічково-барабанного 

механізму підйому норії. Правильний вибір діаметра барабана значною мірою 

визначає ефективність роботи норії. Завищення діаметра барабанів призводить, 

по-перше, до збільшення їх ваги, який для норій високої продуктивності може 

досягати 500кг і вище, що ускладнює їх монтаж та експлуатацію при установці 

на великій висоті і збільшення вартості. По-друге, при одній і тій же швидкості 
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обертання електродвигуна зі збільшенням діаметра барабана збільшується 

передавальне відношення редуктора, а, отже, розміри і вага, погіршуючи таким 

чином показники приводу. Занижене значення діаметра, як вже зазначалося 

раніше, може призвести до недостатньої тягової здатності навіть при великих 

натягах і як наслідок, до зниження довговічності стрічки. 

Тим часом, як наголошується в роботі [120], твердо обґрунтовані норми 

для визначення діаметра барабанів залежно від типу і характеристики стрічки, 

роду футеровки барабанів, умов експлуатації, впливу середовища, виду 

матеріалу, що транспортується, відсутні. Це пов'язано з тим, що розміри 

приводного барабана норій певним чином залежать одночасно від силових і 

кінематичних факторів, в першу чергу від необхідної тягової здатності і 

режиму розвантаження ковшів. Внаслідок цього діаметр приводного барабана, 

обчислений за формулою для конвеєрів iаD
б

 , де і - число прокладок 

стрічки, 160125а   коефіцієнт пропорційності (залежно від типу стрічки), 

може не відповідати не тільки тяговій здатності (при малих значеннях а), але і 

процесу ефективного розвантаження ковшів. 

Перевірка відсутності буксування за формулою Л. Ейлера, навіть з 

урахуванням її похибки, дає позитивний результат тільки при певному діаметрі 

барабана. Як вже зазначалося раніше, експериментально встановлено - 

збільшення натягу збільшує тягову здатність лише до певного значення 

діаметра барабана. Справа в тому, що рішення Ейлера отримано в плоскій 

постановці завдання, в той час як циліндричний барабан розвиває об'ємну 

тягову силу. 

Як відомо, об'ємна тягова сила фрикційної пари, що складається з 

охоплюваної і охоплюючої циліндричних деталей на половині дуги кола, 

становить: 

pbDF
t

 5,0 ,     (3.29) 

де D-діаметр сполучення, b - ширина сполучення, р - питомий тиск на 

контактній поверхні. З цього виразу можна визначити діаметр барабана,  



89 

 

враховуючи, що тягова сила реалізується на дузі ковзання: 

CKcp

t

б
pb

F
D




2 ,        (3.30) 

де b - ширина стрічки, рср - середній питомий тиск на контактній поверхні; μ - 

коефіцієнт тертя, 
CK

  - дуга ковзання. 

Необхідне тягове зусилля на приводному барабані норії завжди відомо, а 

з урахуванням зусилля черпання, рівного 
tзач

FF  )1,008,0( : 






6,3
1,1

HQ
gF

t
,     (3.31) 

де Q - продуктивність (т/год), υ - швидкість стрічки з ковшами (м/с), Н - висота 

норії (м). 

 При малій згинальній жорсткості деталі, що охоплює (в нашому разі 

стрічки), закон розподілу питомого тиску по поверхні барабана буде 

рівномірним. Значення рср вибирають за умови виключення можливості 

зменшення коефіцієнта тертя зі збільшенням тиску. Згідно [60] і [110] для 

важко навантажених стрічкових конвеєрів рср =0,1...0,12 МПа. Для виключення 

завищених і занижених значень діаметра базового барабана зазвичай 

приймають рср = 0,11 МПа. 

Для порівняльного аналізу отриманих залежностей наведені значення 

діаметрів барабана (табл. 3.4) для норії 350/60 з умови забезпечення тягової 

здатності (за графіком 1, рис.3.9). Ці дані підтверджують експериментальні дані 

[41], згідно з якими збільшення початкового натягу без збільшення 

навантаження при малих діаметрах барабана може призвести до пробуксовки 

стрічки. Однак це відбувається не через зменшення коефіцієнта тертя, а у 

зв'язку зі зменшенням дуги ковзання. Звідси випливає необхідність ретельного 

контролю початкового натягу. При бажанні працювати з більш низьким 

значенням 
0

  (тобто зі збільшеним початковим натягом), необхідно 

збільшувати діаметр барабана. 
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Таблиця 3.4 

Значення діаметрів барабана (при μ = 0,25, Е = 250 МПа) 

Параметри за 

графіком 1, рис.3.10 
  =3,5 м/с   =3,2 м/с 

0
  

nCK
 , 

рад 
t

F , Н В, мм D, мм t
F , Н В, мм D, мм 

0,48 2,9654 

17650 450 

974 

19670 600 

805 

0,47 2,931 996 824 

0,46 2,895 1015 838 

Для порівняння наведемо параметри зернових норій типу 350/60. Норія 

НЦТ - 350/60 - D = 1600 мм;   = 3,2 м/с; В = 800 мм; норії датської фірми 

«MONSUN» - D = 800мм,   = 3,2м/с, В = 800мм; норія Н - 350 - D = 1160мм, 

 = 3,2 м/с, В = 800мм; норія Н-350 (курганський машзавод, Росія) - D = 

970мм, В = 800мм,  = 3,2м/с; норія П-350 (Україна) - D = 912мм, В = 800мм, 

 = 3,2м/с; норія 800/700 (Росія) - Q = 400 т/год, D = 800мм, В = 650мм,   = 

3,1м/с. Таким чином, більш раціональними конструкціями виглядають норії 

«MONSUN» і норії типу 800/700, що мають діаметр барабана 800мм і ширину 

стрічки відповідно В = 800мм і 650мм, забезпечують запас по тяговій здібності. 

Наведені дані добре узгоджуються з даними табл.3.4, що свідчить про 

ефективність запропонованого методу. Слід зазначити, що, як помічалося у 

розділі 2, остаточний вибір діаметра повинен бути проведений з узгодженням 

умов забезпечення тягової здібності і оптимального кінематичного режиму 

розвантаження, згідно з яким зв'язок між діаметром барабана і швидкістю 

стрічки визначається залежністю: 

 
00

2

sin'cos

'2






fg

f
D

Б
,    (3.32) 

где 0
 - кут поворота барабана, який відповідає початку розвантаження ковша. 

 

3.6.2. Визначення параметрів каркаса барабана. 

Основою приводного барабана є каркас у вигляді "білячого колеса" 

рис.3.12, обичайка якої утворена прямокутними пластинами (поз.1), що 
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встановлюються в вирізах дисків і обварюються уздовж напівпериметра. У 

сучасних конструкціях важко навантажених вертикальних елеваторів з високою 

продуктивністю зазвичай приймають трьох - дискову схему каркаса, що 

забезпечує достатню жорсткість барабана (рис. 3.13). 

 У такій конструкції пластина являє собою трьох – опорну балку, яка один 

раз статично невизначена. В силу симетрії конструкції і навантаження, кути 

повороту правої і лівої частини щодо опори В будуть однакові, а моменти 

будуть спрямовані в протилежні сторони, тому МВ = 0. Таким чином, рішення 

зводитися до визначення згинальних моментів для двох - опорної балки з 

консоллю. 

                           

 Рисунок 3.12 – Конструкція      Рисунок 3.13 – Розрахункова схема трьох  

каркаса.         дискового каркаса барабана. 

 

У зв'язку з тим, що пластини обварюються уздовж напівпериметра, опори 

можна вважати шарнірними. Величина максимального згинального моменту в 

прольоті буде найменшою в тому випадку, коли він буде найближчим за 

значенням до моменту на крайній опорі. Аналіз показує, що таке можливо, коли 

відстань між дисками становить ab 46,2 . Якщо визначити зусилля в гілках 

стрічки, а також розподілене навантаження q через t
F  і 0

 , то отримаємо 

величину максимального згинального моменту у вигляді: 

  












 a

F

bR
RM

t

A

A

0

0

max
1

,    (3.33) 



92 

 

де 
   













 


b

bbaa

B

F
R t

A

221
2

0  – реакція на опорі А. 

 Необхідна товщина пластини 

 
0

max
6




n
b

M
h ,     (3.34) 

де  n Б
b 0.05...0.065 r  - ширина пластини, rБ - радіус барабана,  

n

BP0

0


 - 

допустимі напруження згину, 
BPBP

 5.0
0

 - межа витривалості при 

пульсуючому циклі нормальних напружень, п - коефіцієнт запасу міцності при 

несиметричному циклі, визначається за відомою залежністю. Товщину дисків 

можна прийняти як  h6.0...5.0 . Так, наприклад, для барабана норії 360/60 з 

шириною барабана L =550мм і шириною стрічки В = 450мм, виліт консолі 

складе а = 65мм, при цьому b = 160мм. Для пластини, виготовленої зі сталі Ст3 

(клас В) по ГОСТ 389-71 з МПа400
B
  і МПа240

Т
 , при розподіленому 

навантаженні q=118 Н/мм, товщина пластини згідно з формулою 3.34 повинна 

бути h=14мм при ширині мм60b
n
 . Рекомендоване значення 

 n Б
b 0.05...0.065 r . Для порівняння, у зарубіжних елеваторів розміри пластин 

складають: 40х15мм при D = 800мм, 50х20мм при D = 1000мм, 40х12мм при D 

= 630мм. Ці параметри співпадають з розрахунковими за отриманими 

залежностями. Проглядається тенденція до збільшення товщини пластин і 

зменшення ширини, що підвищує її жорсткість і в більшій мірі забезпечує 

циліндричність поверхні барабана. 

 

3.6.3. Визначення параметрів футеровки. 

Діаметр барабана необхідно призначати з урахуванням товщини 

футеровки, коректна методика визначення якої досі відсутня. Під час роботи 

футеровка відчуває значні дотичні напруження, які досягають максимального 

значення з боку набігаючої гілки, тобто на дузі спокою. Це пояснюється тим, 
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що на дузі спокою відбувається взаємне і велике кутове зміщення унаслідок 

відсутності пружного ковзання стрічки. Деформація зсуву викликається 

натягом гілки стрічки, що набігає, значення якого для спрощення розрахунку 

можна визначити через Ft і φ0. У цьому випадку дотичне напруження має 

вигляд: 

Вr

F

покБ

t





















0

max

2

1
1

,     (3.35) 

де В - ширина стрічки, 
пок

  - кут дуги спокою в радіанах. Як відомо, дотичне 

напруження пов'язане з кутовою деформацією співвідношенням  G , де G - 

модуль зсуву, за умови, що модуль визначений для нелінійно-пружного 

матеріалу. Експериментально встановлено [74], що граничне кутове зміщення 

 , при якому забезпечується міцність і жорсткість футеровки, можна визначити 

за емпіричною залежністю у вигляді h1.0 . Тоді товщина футеровки повинна 

бути: 

G
h






1.0

max

min .     (3.36) 

Механічні характеристики гумових пластин, використовуваних для 

футеровки барабанів приведені в роботі [97]. Згідно з технічними умовами ТУ-

2549-203-00149295-2004г вони мають твердість по Шору в межах СН = 50...70 в 

залежності від вимог до якості та призначення, межа міцності гуми 

МПа
ВР

20 , допустимий питомий тиск   МПаp 6.0 , товщина пластин від 

6мм до 20мм. Модуль зсуву визначають за емпіричною залежністю: 

CH
eG

033.0
115.0  .     (3.37) 

Модуль пружності GE 3 . 

Для барабанів норій краще використовувати пластини типу ТВ (важко 

зношувані) з твердістю по Шору СН= 50...55, яка забезпечує достатню міцність 
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футеровки, і, за даними роботи [92], має рекомендовані для розрахунків тягової 

здатності коефіцієнти тертя. 

Для оцінки отриманих залежностей визначаємо товщину футеровки для 

приводного барабана норії 350/60 з прогумованою стрічкою відповідно до 

графіка 1 рис.3.9 (коефіцієнт зчеплення μ = 0,25, модуль пружності Е = 250 

МПа). При робочому коефіцієнті тяги 0
  = 0,48, куті спокою П

 = 0,1744 рад  

(~ 100), радіусі барабана R = 0,456 мм, ширині стрічки В = 450мм і тяговому 

зусиллі Ft = 17680 Н максимальне дотичне напруження складе: 

МПа008,1
4501744,0456

96.0/1768017680
max





  

Допустиме дотичне напруження [τ]=0,5 B
 =10МПа. Вибираємо 

футерувальну пластину типу ТВ (важко зношувану) з твердістю СН = 55. Тоді 

модуль пружності на розтяг складе Е = 2,13 МПа, а модуль зсуву (формула 

3.37) - G = 0,71 МПа. Необхідна товщина футерувальної пластини: 

мм2,14
71,01,0

008,1
h

min



 .      

Згідно з даними зарубіжних виготовлювачів (MONSUN, BEUMER, 

4BElevators та ін.), товщина футеровок приводних барабанів норій становить 10 

... 16 мм, що свідчить про правильність отриманих залежностей. 

 

3.6.4. Визначення к.к.д. стрічково-барабанного механізму з 

урахуванням пружного ковзання. 

В даний час працездатність ремінних передач прийнято характеризувати 

кривими ковзання і к.к.д., які дозволяють судити про те, при якій ступені 

завантаження передачі, яка визначається коефіцієнтом тяги φ, закінчується 

робоча зона з пружним ковзанням і починаються зони часткового та повного 

буксування і, відповідно, зменшення к.к.д. передачі [63].  

Для стрічково-барабанних механізмів елеваторів криві ковзання і к.к.д. 

невідомі, і початок буксування визначається за допомогою відомої формули 

Ейлера, яка дає великі похибки, оскільки не враховує пружного ковзання 
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стрічки в протилежному її робочому руху напрямку, що призводить до більш 

раннього початку буксування. При цьому необхідна величина початкового 

натягу залишається також невідомою. 

Отримані значення робочих коефіцієнтів тяги 0
  дозволяють визначити 

такий важливий показник працездатності стрічково-барабанного механізму, як 

к.к.д., значення якого визначає вибір потужності електродвигуна. В даний час 

при розрахунках елеваторів к.к.д. механізму приймають як для плоскопасової 

передачі η = 0,96-0,98. Однак з практики відомо, що к.к.д. може змінюватися в 

широких межах від 0,85 до 0,97 в залежності від відношення діаметра барабана 

до товщини стрічки, яке повинно бути 40/ D  [74]. Таким чином, при 

прийнятті завищеного к.к.д. потужність вибраного електродвигуна може 

виявитися недостатньою. 

У стрічково-барабанних механізмах елеваторів із співвідношенням 

70...50/ D  гістерезисні втрати, обумовлені зменшенням діаметра або 

збільшенням товщини стрічки, будуть незначними, і залежатимуть в гнучких 

елементах при згині від ступеня натягу, тобто більш натягнуті гнучкі елементи 

вимагають більшої витрати енергії на здійснення деформації згину. Таким 

чином, витрачена на згин стрічки енергія буде залежати в основному від 

ступеня натягу, яка характеризується коефіцієнтом тяги φ. Зі зменшенням φ (зі 

збільшенням натягу) для передачі тягового зусилля Ft, втрати енергії при згині 

будуть збільшуватися. 

К.к.д. пасової передачі механізму можна представити у вигляді: 

затр

пол

РП
А

А
 ,     (3.38) 

де tFА
tпол

  і 
затр

A  відповідно корисна і витрачена робота. Витрачена 

робота буде визначатися, як сума роботи Aд , витраченої на передачу руху з 

урахуванням втрат на деформацію стрічки при вигині, і CK
A , витраченої на 

подолання сил тертя при пружному ковзанні. Таким чином, роботу д
A  можна 

представити як: 



96 

 

  tSSA
д







21

0
2

    (3.39) 

 Роботу Аск за цей же період часу можна визначити наступним чином. 

Елементарна сила тертя буде дорівнювати: 

СКTP
dSdF   ,    (3.40) 

де S - натяг, діючий на елемент стрічки. Тоді: 

 

CK

CKCKCK
dStA




0

,    (3.41) 

але 
CKeSS 

2 , а 
 

FE

SS
CK






2

21


 , где F – площа поперечного перетину 

стрічки. Підставляючи значення S  и CK
  в формулу (3.41) отримаємо: 
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СКCK
deSeSS
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0

2

221
2

.  (3.42) 

Проінтегруємо (3.42) і після деяких перетворень отримаємо: 

  
t

FE2

SS
A

2

21

CK




 .    (3.43) 

Рівняння 3.38 можна переписати, як відношення потужностей: 
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0

21

.    (3.44) 

 Втрати потужності відбуваються як на провідному, так і на 

підпорядкованому барабанах. Враховуючи, що на підпорядкованому барабані 

тягове зусилля практично дорівнює нулю, а втрата потужності на ковзання така 

ж, як і на провідному, після скорочень, отримаємо к.к.д. 










BE

F

2

1

1

t

0

рп

,     (3.45) 

де Ft =S1 - S2; В – ширина стрічки (мм); δ - товщина (мм).  

Формула (3.45) дійсна для значень φ, відповідних графіком 1 (рис.3.9). 

Для визначення к.к.д за іншими графіками його можна представити у вигляді: 
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nn
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рп

,     (3.46) 

де - 
nn

f,  і n
E  - відповідно робочий коефіцієнт тяги, коефіцієнт тертя і модуль 

пружності для прийнятого графіка; 
1

f  і Е1 - коефіцієнт тертя і модуль 

пружності для графіка 1 (рис. 3.9).  

 Результати досліджень дозволяють побудувати криві ковзання і к.к.д. для 

пасової передачі елеватора з відповідними параметрами. На рис. 3.14 приведена 

крива ковзання для досліджуваного зернового елеватора 350/60 

(продуктивність 350 т / год, висота 60 м, Карлівка, КМЗ) в координатах    і, 

  , де 



 CK  - відносне ковзання,   - к.к.д. відповідно до формули (3.46) 

(для графіка 1, рис.3.9). Параметри досліджуваного елеватора: тягове зусилля 

Ft = 17682 Н, швидкість стрічки - см /5,3 , ширина стрічки В=450 мм, 

товщина δ=12мм стрічка ГОСТ 20-70. Розрахунки показують, що втрата 

потужності за рахунок пружного ковзання незначна і зменшується із 

зменшенням тягового зусилля і збільшенням жорсткості стрічки. 

 

Рисунок 3.14 - Криві відносного ковзання і к.к.д. норії 

 

Коефіцієнт корисної дії стрічково-барабанного механізму буде 

дорівнювати: 
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2

пкрпМ
  ,     (3.47) 

де 
рп

 -к.п.д. пасової передачі механізму, 
пк

  - к.к.д. підшипників кочення 

барабана 

 

3.7. Розробка механізму натягу стрічки і способу контролю натягу. 

 

Ефективність і довговічність роботи високопродуктивної норії залежить 

головним чином від забезпечення необхідного натягу стрічки з мінімальним 

експлуатаційним відхиленням від його величини. Надмірно натягнута стрічка 

буде мати низьку довговічність, так як будуть збільшуватися дотичні, 

поздовжні і поперечні напруження між нерівномірно розтягнутими 

внутрішніми і середніми шарами стрічки, що може викликати її розшарування, 

локальний вирив частин внутрішньої обкладки, утворення поперечних тріщин, 

що призводять до зносу внутрішньої поверхні стрічки. Зменшується також 

довговічність гумової футеровки барабана. Відбувається передчасне 

витягування стрічки, вкорочення якої викликає значні технологічні труднощі. 

Надмірно натягнута стрічка призводить до зменшення коефіцієнта тяги і к.к.д. 

передачі, що викликає підвищені витрати електроенергії. 

Найбільш ефективним способом натягу є натяг за допомогою вантажів за 

схемою на рис.1.2 (розділ 1). Механізм натягу в цьому випадку представляє 

рухому раму, що охоплює кожух башмака норії з двох сторін, на вертикальних 

стойках якої встановлюються корпуси підшипників, що переміщаються на 

санчатах за напрямними на бічних стінках. Механізм натягу виконаний з одним 

центральним штоком. При малих натягах встановлюються чавунні вантажі або 

ящики з насипним вантажем рис.3.15. Вантажі створюють постійний натяг 

стрічки, незалежно від величини її розтягування. При цьому використовується 

сила тяжіння барабана і рами. 
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Рисунок 3.15. Натяжний пристрій з ящиком для насипного вантажу 

 

Однак у випадку, коли необхідне сумарне зусилля натягу гілок стрічки 

менше натягу від маси барабана і рухомих частин натяжного пристрою, 

автоматичний натяг неможливий. Як правило, це елеватори високої 

продуктивності і малої висоти. 

Крім того, такий спосіб натягу ускладнює процес зрощування стрічки при 

її вкороченні в процесі експлуатації, так як для підйому і вивішування барабана 

з натяжним пристроєм, маса яких у високо продуктивних норій (175-500 т/год) 

знаходиться в межах 300-600кг, а маса додаткових вантажів 200-400кг; потрібні 

спеціальні важільні пристосування і підпірки, використання яких представляє 

певну складність з погляду забезпечення безпеки. Тому для 

високопродуктивних норій доцільно застосовувати гвинтові натяжні пристрої з 

одним центральним гвинтом, розташованим між робочою і холостою шахтами 

норії. Така конструкція полегшує процес вивішування барабана разом з рамою 

при зрощуванні стрічки в процесі її укорочення. Крім того, пристрій запобігає 

падінню барабана при обриві, дозволяє здійснювати необхідне натягнення при 
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будь-якому співвідношенні його величини до маси барабана і натяжного 

пристрою, і найголовніше, здійснювати при певній модернізації контроль 

величини натягу шляхом вимірювання обертального моменту гвинта. Схема 

такого пристрою наведена на рис.3.16, а конструкція - на рис. 3.17. 

 

Рисунок 3.16 - Схема гвинтового механізму натягу: 1 - гвинт, 2 - гайка, 3 - 

кулькова опора гвинта, 4 - приводна рукоятка повороту гвинта, 5 - рухома рама, 

6 - напрямні рухомої рами, 7 - натяжний барабан. 

 

Згідно зі схемою, механізм натягу включає в себе гвинт 1 з опорою 3, що 

включає радіальний підшипник і торцеву кулькову п'яту; гайку 2, закріплену на 

рухомій рамі 5, яка переміщається по напрямних 6, натяжний барабан 7. 

Обертання гвинта здійснюється приводною рукояткою 4 через храповой 

механізм, встановлений на циліндричній частині гвинта. 

Вимірювання величини обертальних моментів на різних стадіях натягу 

необхідно проводити за допомогою динамометричного ключа, який 

вставляється в приводну рукоятку 4. Пропонована конструкція ключа показана 

на рис.3.18, відмітки величин контрольних моментів ТН1, ТН2 і ТР в залежності 

від зусилля на гвинті і напряму обертання наносяться на шкалі ключа. 
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Рисунок 3.17 - Гвинтовий механізм натягу. 

 

Тарировку ключа необхідно проводити для кожної норії. Розміри пружної 

пластини визначаються розрахунком. Ключ повинен входити в комплект 

інструментів для кожної норії. Контроль повинен проводиться при 

налагодженні ненавантаженої норії для встановлення зусилля попереднього 

натягу, необхідного для передачі тягового зусилля, і рівного 
0

40

2 
 t

F
SS  

(дивися схему в розділі 1), де φ0 - робочий коефіцієнт тяги за графіками на 

рис.3.9 і рис.3.10. Тоді необхідний натяг в т.1 (рис.1.2 розділ 1) дорівнюватиме 

HgqSS
X


21

,    (3.48) 

де 
X

q  - погонна маса холостої гілки, Н - висота норії. 
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Рисунок 3.18. Схема динамометричного ключа для контролю натягу 

стрічки: 1 - рукоятка механізму натягу; 2 - вилка передня з циліндричним 

кінцем і шкалою; 3 - пружна пластина; 4 - вилка задня з ручкою і стрілкою; 5 - 

канавка для закріплення тарувального пристрою. 

 

Перший етап контролю повинен виконуватися по-різному для двох 

можливих співвідношень сили тяжіння рухомих частин механізму і 

необхідного натягу S1. У першому випадку, коли сила тяжіння рухомих частин 

механізму більше 2 S1, контрольний фіксуємий момент обертання гвинта буде 

дорівнювати: 

   '
2

2
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- зусилля, що діє на гвинт, d2 - середній 

діаметр гвинта, '  - приведений кут тертя в різьбі, α - кут підйому гвинтової 

нитки різьблення, mБ - маса рухомих частин механізму разом з барабаном. 

 У другому випадку, коли сила тяжіння рухомих частин механізму менше 

2S1, момент тертя в різьбі при опусканні буде зменшуватися до нуля під дією 

сил пружності стрічки. Для отримання необхідного натягу S1 необхідно 
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продовжувати опускання, при цьому крутний момент буде збільшуватися від 

нуля до необхідної контрольної величини, рівної: 

 '
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2

22
  tg

d
FT

ВН
,     (3.50) 

де 
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- зусилля, що діє на гвинт, 
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- маса 

холостиої гілки стрічки, що охоплює барабан знизу. Зусилля FВ2 визначає 

необхідну масу додаткових вантажів при автоматичному натягу, тобто 

gFm
Bгр

/
2

 . Точність визначення контрольних моментів залежить від значення 

коефіцієнта тертя f  і, відповідно, від кута тертя '  в гвинтовий парі. Точне 

значення коефіцієнта тертя і кута тертя для конкретної гвинтової пари 

механізму натягу можна встановити при підйомі барабана, знаючи точне 

значення маси барабана і рухомої частини механізму, вимірюючи при цьому 

крутний момент зазначеним вище способом, який буде дорівнювати: 
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У зв'язку з двосторонньою дією гвинта необхідно використовувати гвинт 

з трапецеїдальною різьбою з кроком, який забезпечує швидкий підйом і 

опускання натяжного барабана і в той же час виконання умови 

самогальмування. Гвинт і гайку необхідно виготовляти з нержавіючих сталей 

різних марок. Для стабільності вимірюваного обертального моменту різьбова 

передача повинна працювати без мастила. Розрахунковий середній діаметр 

різьби необхідно вибирати по середньому питомому тиску, який враховує 

схоплювання контактних поверхонь: 

 p

F
Kd

PH

B





2

,    (3.53) 
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де 0,2...2,1/
2
 dH

H
  - коефіцієнт висоти гайки, 35,0

P
  коефіцієнт, що 

враховує нерівномірність розподілу зусилля по виткам різьби,   МПаp 4 - 

допустимий тиск в різьбі; К = 1,5 ... 1,6 - коефіцієнт збільшення діаметра, що 

забезпечує центрування механізму і стабільність моменту тертя в різьбі, а 

також міцність при подовжньому і поперечному вигині. 

Пропонований спосіб контролю натягу стрічки простіший, менш 

трудомісткий і більш функціональний, ніж застосовуваний деякими нашими і 

зарубіжними фірмами контроль шляхом вимірювання поперечного прогину 

стрічки. Для цього на холостій гілці знімаються кілька ковшів, встановлюється 

гвинтове пристосування для створення тарованого поперечного зусилля 

натискання. Точність такого контролю істотно залежить від вельми 

нестабільного параметра стрічки, як модуль пружності при вигині. 

 

3.8. Висновки по розділу. 

1. Результати дослідження тягової здатності приводного барабана 

стрічкового-барабанного механізму за допомогою методу скінчених елементів 

показують істотний вплив пружних характеристик і коефіцієнтів тертя на 

процес передачі обертального руху і спростовують існуючу думку про те, що 

похибка формули Л. Ейлера можна компенсувати тільки підбором 

розрахункового коефіцієнта тертя. Адекватність отриманих результатів 

підтверджується розрахунковими параметрами стрічково-барабанного 

механізму, які відповідають параметрам аналогічних елеваторів провідних 

зарубіжних виробників. 

2. Для встановлення параметрів тягової здатності можна використовувати 

графіки 1 (Рис. 3.9 і 3.10) при застосуванні гумовотканинних стрічок БКНЛ 

ГОСТ 20-76 (Е=240 ... 250 МПа), і графіки 2 - при застосуванні тягових ременів 

БКНЛ (Е = 275 ... 300МПа) за ГОСТ 23831-79. 

3. Скінчено елементне дослідження проводилося для моделі фрикційної 

пари, пружна стрічка - жорсткий барабан. Вплив пружної деформації 
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футеровки не враховувався з таких міркувань. Модуль пружності гуми в 

залежності від твердості коливається в межах 2,5. ... 5 МПа [92], що в 50 ... 100 

разів менше модуля пружності гумовотканинної стрічки. Внаслідок цього 

жорстка стрічка задає параметри пружного ковзання, а футеровка при цьому 

відіграє роль пружного мастила, що визначає величину коефіцієнта тертя, як 

сумарний результат зовнішнього і внутрішнього тертя в футеровці. 

Цей момент відображений у рекомендованих для розрахунку 

коефіцієнтах тертя футерованих барабанів, отриманих як вітчизняними, так і 

зарубіжними дослідниками на основі довголітньої практики експлуатації. І все 

ж становить практичний інтерес, для оцінки застосування МСЕ, порівняти 

значення коефіцієнтів тяги, встановлених у процесі випробувань роботи 

стрічково-барабанного механізму з футерованим гумою барабаном, зі 

значенням цих показників, отриманим за допомогою МСЕ. 
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РОЗДІЛ 4. Експериментальне дослідження процесу відцентрового 

розвантаження та тягової здатності елеватора. 

 

У процесі аналітичного дослідження відцентрового розвантаження норії 

були встановлені наступні залежності для визначення параметрів стрічково-

барабанного механізму і головки норії: 

1. Залежність між швидкістю стрічки і діаметром барабана, що дозволяє 

визначити кут повороту барабана, що забезпечує оптимальне початок 

розвантаження ковшів (розділ 2). 

2. Залежності для визначення відносної швидкості виходу зернового 

матеріалу з ковша і абсолютної швидкості метання. Це дозволяє побудувати 

параболічні траєкторії руху зернового потоку в головці норії і проаналізувати 

можливість травмування зернівок при різних варіантах зіткнень, а також умов 

утворення зворотного сипу в холосту трубу. 

Ці залежності отримані на основі цілого ряду припущень і гіпотез і 

потребують експериментального підтвердження. Крім того, вони не повністю 

описують весь складний процес відцентрового розвантаження і не дають 

відповіді на такі питання як: вплив міцності зернівки на швидкісні показники 

кінематичного режиму, вплив форми і розмірів ковшів на процес їх 

розвантаження, вплив контура склепіння головки на характер і параметри руху 

зернового потоку. Крім того, експериментально можливо визначити кількісні 

показники зворотного сипу, що підтверджують зазначені вище залежності. При 

дослідженні тягової здатності за допомогою МСЕ була відзначена необхідність 

оцінки отриманих коефіцієнтів тяги з результатами експериментального 

дослідження елеватора з футерованим барабаном. 

Таким чином, утворення зворотного сипу при відцентровому 

розвантаженні в комплексній постановці практично не вивчено. 

Цілями цього експериментального дослідження є: 

1) встановлення характеристик міцності зерна при ударі і допустимих 

швидкостей співудару з різними елементами елеватора; 
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2) визначення траєкторій руху зернового потоку при вільному викиді 

зерна з ковшів у відкритий простір при різних кінематичних режимах і 

параметрах ковшів; 

3) визначення кількості зворотного сипу з ковшів різної форми при різних 

кінематичних режимах і при вільному викиді зерна у відкритий простір; 

4) встановлення впливу різних параметрів склепіння головки і ковшів на 

формування зернового потоку, а також на кількість зворотного сипу в 

поєднанні з різними кінематичними режимами роботи норії. 

5) визначення коефіцієнтів тяги стрічково-барабанного механізму 

промислового елеватора з футерованим барабаном з параметрами, 

відповідними параметрами скінчено-елементної моделі. 

 

4.1. Планування експерименту та обробка дослідних даних. 

4.1.1. Визначення необхідної кількості дослідів. 

Завдання планування експерименту полягає у визначенні кількості 

дослідів в кожному конкретному дослідженні, достатньої для достовірного 

відображення процесу. Інакше кажучи, слід визначити таку мінімальну 

кількість дослідних точок, яка добре представляла б криву функціональних 

залежностей досліджуваних параметрів. В основі планування покладено 

принцип багаторазового вимірювання однієї і тієї ж величини в тотожних 

умовах з метою мінімізації сумарної випадкової помилки вимірювань. У 

процесі планування необхідної кількості дослідів використані наступні 

показники: 

1. Середня арифметична величина результатів вимірювань: 

n

a

n

aaa
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n

t

t
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...
,    (4.1) 

де 
n

aaa  ...
21

 - сума результатів окремих вимірювань, п - кількість 

вимірювань. 

2. Дисперсія випадкової величини, як середнє значення квадрата 

відхилень випадкової величини від її середнього значення: 
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3. Середнє квадратичне відхилення або стандарт: 
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Стандарт має розмірність величини, для якої він обчислений. 

4. Найбільша помилка середньої арифметичної величини багаторазових 

вимірювань, яка є абсолютною величиною і для більшості технічних 

вимірювань: 
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.      (4.4) 

5. Відносна величина помилки 
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Ця помилка є найбільшою можливою статистичної помилкою. 

З теорії помилок відомо, що якість дослідів залежить від стандарту і 

заданої надійності результату. Тому, чим більше відносні коливання 

результатів і чим більшу надійність досвіду бажано отримати, тим більшим має 

бути число повторень. 

 

Таблиця 4.1. 

Необхідна кількість дослідів. 

Похибка 

Δ 

Надійність досліду Н 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 0,999 

3,0 1 1 1 1 2 3 4 5 

2,0 1 1 1 2 3 4 5 7 

1.0 2 2 3 4 5 7 11 17 

0,5 3 4 6 9 13 18 31 50 

0,4 4 6 8 12 19 27 46 74 

0,3 6 9 13 20 32 46 78 127 

0,2 13 19 23 43 70 99 171 277 

0,1 47 72 169 266 273 387 668 1099 
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Планування експерименту значно спрощується з використанням 

рекомендованої в [35] таблиці В.І. Романовського, в якій наведено необхідну 

кількість дослідів (вимірювань) залежно від заданої надійності досліду і 

відносної помилки. 

Необхідну кількість дослідів з таблиці 4.1. визначаємо в наступному 

порядку: 

1) проводимо попередню, пошукову кількість дослідів, числом 5...10, в 

залежності від величини передбачуваного розсіювання; 

2) визначаємо середню арифметичну і середнє квадратичне відхилення 

(стандарт) попереднього вимірювання; 

3) задаємося величиною граничної помилки, для даного параметра, залежно від 

його відповідальності у визначенні явища. У механічних процесах, орієнтовно, 

гранична помилка задається в розмірах 2...5% від величини вимірюваного 

параметра; 

4) визначаємо величину показника Δ граничної помилки, розділивши обрану 

граничну помилку на величину стандарту; 

5) за показником граничної помилки Δ (у лівій колонці таблиці 4.1) визначаємо 

необхідну кількість дослідів п залежно від заданої надійності; 

6) вибір надійності рекомендується зробити наступним чином: при дослідженні 

закономірності кривих розвитку явища - Н = 0,7...0,9; при визначенні деталей 

закономірності і значення величини, що є основою для подальшого розрахунку, 

необхідна надійність - Н = 0,95...0,99. 

 

4.1.2. Методика графічної обробки дослідних даних. 

Прийнятою програмою експериментальних досліджень не передбачається 

визначення функціональних залежностей для досліджуваних параметрів, тому 

для побудови графіків по дослідним точкам застосовуємо метод графічного 

згладжування [35]. Основне правило цього методу: плавна крива повинна бути, 

можливо, ближче до всіх дослідних точок. Це не означає, що крива обов'язково 
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повинна проходити через більшість дослідних точок. Основні вимоги при 

побудові кривих методом графічного згладжування наступні: 

1. Сума відрізків нормалей, опущених з дослідних точок на криву 

повинна дорівнювати нулю. 

2. Якщо з'єднати всі дослідні точки прямими і провести плавну криву, то 

сума площ, відсічених кривою по обидві її сторони, повинна дорівнювати 

нулю; як у першому, так і в другому випадку приймаються різні знаки для 

точок, що знаходяться по різні сторони від кривої. 

3. В обох випадках необхідно також, щоб сума абсолютних величин, 

тобто відрізків нормалей або площ, була мінімальною. 

Точно побудована крива повинна задовольняти всім трьом вимогам одночасно. 

При побудові кривої методом графічного згладжування необхідно 

бракувати, так звані браковані точки, тобто точки, які виходять за межі 

можливих помилок. Ці точки можуть бути наслідком грубої помилки у вимірах, 

в цьому випадку необхідно повторити вимірювання, перевіривши справність 

приладів, щоб переконатися, що бракована точка не є наслідком неправильного 

вимірювання. 

Вважається, що відхилення від середньої арифметичної не повинно 

перевищувати граничної помилки середньої арифметичної, тобто 3σ. Тому 

відхилення, що перевищує за своїм значенням 3σ, показує, що точка бракована і 

підлягає відкиданню. 

Умову браку можна представити у вигляді: 

3
1




aa
n

,       (4.6) 

де 
1n

a  – сумнівний результат досвіду. 

 

4.2. Дослідження енергетичних параметрів травмування зерна. 

Механічне пошкодження зерен на різних ділянках елеваторів 

відбувається внаслідок неодноразових співударянь зернівок з рухомими і 

нерухомими елементами конструкції. При транспортуванні насіннєвого 

матеріалу, зазвичай тихохідними норіями, ступінь пошкодження зерна 
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пов'язують зі швидкістю стрічки, яку рекомендують приймати в різних 

джерелах від 0,8 до 2,6 м/с. Такий розкид даних пояснюється різними 

критеріями пошкодження (зовнішнього та внутрішнього) і методами його 

виявлення. Що стосується товарного зерна, яке в сучасних норіях 

транспортується зі швидкістю стрічки 3,2...4 м/с і навіть до 5 м/с, то дані про 

допустимого ступеня його травмування  відсутні. Природно небажано не тільки 

дроблення зерна, а й утворення тріщин або локальних зривів оболонки, так як 

при цьому створюються сприятливі умови для проникнення всередину зерна 

цвілевих грибків і бактерій. Утворення вм'ятин, що призводять до 

пошкодження внутрішніх частин зерна, також краще не допускати або 

мінімізувати, оскільки при подальшій обробці може збільшитися ступінь 

руйнування, та і якість зерна погіршується. 

Мета дослідження - встановити енергетичні параметри механічного 

пошкодження зернівок при ударі і відповідні безпечні швидкісні режими 

роботи елеватора. В якості критерію була обрана залишкова деформація 

(сплющування) зернівки при ударі. 

Методика випробувань міцності зерна при ударі передбачає нанесення по 

зернівці вертикального тарованого удару з вимірюванням залишкової 

деформації з одночасним візуальним оглядом за допомогою лупи з 7-кратним 

збільшенням і світлодіодним підсвічуванням. Точне рішення задачі про 

міцність зерна при ударі можливо лише при визначенні сили удару, напружень 

і переміщень в тілах, що співударяються. Таке рішення є дуже складним, 

оскільки вимагає застосування методів класичної теорії удару спільно з 

елементами теорії пружності, та й тільки для суворо визначених систем тіл [3] 

що співударяються. 

Тому при дослідженні використовувалися методи класичної механіки 

удару [83], що дозволяють встановити умови пошкодження зерна у вигляді 

граничної кінетичної енергії удару Т0 і відповідної швидкості зіткнення. Схема 

випробувань зерна при ударі наведена на рис. 4.1. Відповідно до наведеної 

схеми 
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   tHgmT  10 ,     (4.7) 

де t - товщина зерна. 

З іншого боку кінетична енергія руху зернівки масою m2 до удару 

2

2

22
0




m
T       (4.8) 

Тоді гранична допустима швидкість зернівки до удару дорівнює: 

2

0
2

m

T
np
 ,      (4.9) 

де Т0 - величина кінетичної енергії, при якій залишкова деформація δ буде 

дорівнювати або близька до нуля, незалежно від кількості ударів. 

 

Рисунок 4.1 - Схема випробування міцності зерна при ударі 

 

Повний імпульс за час удару [85]: 
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де 
21

,   - швидкості тіл до удару. 

Втрати кінетичної енергії при ударі 
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де Т - кінетична енергія під час удару, Т* - кінетична енергія втрачених 

швидкостей, К - коефіцієнт відновлення, тоді 
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Використовуючи залежності (4.7), (4.8), (4.11) і (4.12), можна встановити 

таку характеристику міцності зерна як середній опір удару. Слід зазначити, що 

залишкова деформація зерна зростає із збільшенням кількості ударів, тому цю 

характеристику можна визначити за величиною залишкової деформації, після n 

ударів. Удар за схемою на рис. 4.1. зважаючи на пластичність зерна і 

відсутність відскоку (К = 0) можна вважати не пружним. 

 При цьому   0,2
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 .                  (4.13) 

Кінетична енергія дорівнює потенційній енергії деформації і тоді: 

n
RT

n


 ,      (4.14) 

де Rn - середній опір зерна за n ударів, δ - залишкова деформація після n ударів. 

Прирівнюючи (4.13) і (4.14), отримуємо величину Rn в ньютонах: 
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Зважаючи на мале значення m2 в порівнянні з m1 формулу (4.15) можна 

представити у вигляді:  



0
nT

gR
n
 .      (4.16) 

 У процесі випробувань наносилися удари вантажами масою 10г, 50г, 120 

г з висоти Н рівний 6; 10; 15 і 20 мм. Вимірювання залишкової деформації 

проводили до 10 мкм на встановленому вертикально мікрометрі з ціною 

поділки 0,01 мм, менше 10 мкм - на оптичному вимірнику висоти ИЗВ-1 з 

ціною поділки 0,001 мм. 

 Випробуванню піддавалися зерна м'якої пшениці «Харківська -46» 

вологістю 14,6%, у якої твердість оболонки і ендосперму однакова, і яка 

внаслідок цього має меншу міцність в порівнянні з твердими сортами, у яких  

твердість ендосперму у два з гаком рази більше твердості оболонки. 
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 Зі стандартних наважок по 200 шт. вибиралися зернівки товщиною t = 3,1 

... 3,4 мм, які за даними роботи [114] має найбільшу схильність до травмування. 

Величина мінімально допустимої залишкової деформації, при якій має 

бути відсутнім травмування зернівок, була обрана деформація δ = 5 мкм, з 

гранично допустимим відхиленням мкм
n

5,0 . За результатами п'яти 

тестових дослідів стандарт (середньоквадратичне відхилення) склав 

мкм365,0 . При цьому показник граничної помилки дорівнював 

43,1
356,0

5,0
 . По таблиці 4.1 при надійності Н = 0,95 необхідна кількість 

дослідів становить 7,4n . Таким чином, середня арифметична величина 

залишкової деформації визначалася за 5 зернівками при однаковій кінетичній 

енергії удару Т0. Аналогічним чином, для залишкових деформацій 

мкми 300200,100,30  необхідне число дослідів відповідно склало 

1815,12,7 иn  . 

Результати досліджень наведено на рис. 4.2-4.4. На рис. 4.2. наведені 

результати випробувань при великих значеннях кінетичної енергії То. 

Зірочками на кривих відзначені кількість ударів і величина деформації при 

руйнуванні окремих зерен. 

 

Рисунок 4.2 - Залежність залишкової деформації від числа ударів 

(фіксація зерна плиском): 1. 4
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У процесі випробувань чітко визначилися два види руйнувань. При 

залишковій деформації в межах 260-290 мкм (крівая1) руйнування у окремих 

зерен відбувається у вигляді широкої тріщини, яка поширюється від нижньої 

частини зернівки (від западин оболонки) вгору по боковій поверхні (рис. 4.3.а). 

При залишковій деформації 370-390 мкм у окремих зерен відбувалося 

руйнування (рис. 4.3.б) на дві половинки чітко по борозенці. При цьому 

тріщина на бічній поверхні не утворювалася. У всіх випадках руйнування 

відбувалося після 2-3 ударів. При кінетичній енергії То = 144 10-4 Нм (крива 2) 

спостерігалися також руйнування при меншій величині деформації, але після 

більшої кількості ударів, порядку 6-7. 

             

а)   б)   в) 

Рисунок 4.3 - Види руйнувань зерна: а) тріщина на бічній поверхні,  

б) тріщина по борозенці (дроблення), в) поперечна тріщина по зародкової 

стороні зерна (показані умовно). 

 

При кінетичній енергії То = 85 10-4 Нм, руйнування відбувалося у вигляді 

часткового видавлювання зародка, в окремих випадках, з утворенням 

поперечних тріщин, очевидно, внаслідок поперечного розширення ендосперму 

при сплющуванні (рис. 4.3.в). Зі збільшенням кількості ударів до 10 величина 

залишкової деформації починала стабілізуватися. Це можна пояснити 

поступовим ущільненням ендосперму, і відповідно збільшенням опору удару. 

На рис. 4.4 наведені результати випробувань при малих значеннях 

кінетичної енергії. Руйнування оболонки і зародка у всіх випадках не 

спостерігалося. 

При кінетичних енергіях Т0 = 4·10-4 Нм і Т0 = 7·10-4 Нм залишкова 

деформація в межах 5-10 мкм є стабільною при багаторазовому ударному 

впливі. Таким чином, ці значення залишкової деформації і кінетичної енергії 

можуть бути прийняті в якості критерію для визначення граничної швидкості 
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зіткнення зернівок або при зіткненні їх з рухомими і нерухомими елементами 

елеватора. 

 

Рисунок 4.4 - Залежність залишкової деформації від кількості ударів: 
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При середній масі зернівки пшениці m2 = 3·10-5 кг її гранична швидкість 

до удару по залежності 4.9 повинна знаходиться в межах 5,15...7м/с. При 

звичайних співвідношеннях радіусів зовнішньої кромки ковша до радіусу 

барабана швидкість стрічки повинні бути в межах: 

від 22,3...43,3
6,1...5,1

15,5


Л
 м/с       до 375,4...66,4

6,1...5,1

0,7


Л
 м/с. 

Ці швидкості відповідають швидкостям стрічок у зернових норій 

провідних зарубіжних і вітчизняних виробників. Так, наприклад, норії фірми 

«MANSUN» (Данія) продуктивністю 300-650 т / год, швидкість стрічки 3,2-3,5 

м / с, у норій «Maxi-Lift Inc.» (США) 3,1-3 , 8 м / с, у швидкісних норій НЦ -II-

100 і НЦ -II-175 по ГОСТ 10190-62 відповідно 3,7-4,3 м / с, норія П-350 

Карлівського машзаводу - 3,2 м / с . 

Вибір швидкості стрічки за умови ударної міцності зерна повинен 

узгоджуватися з вибором швидкості з умов утворення зворотного сипу, при 

встановленні оптимального кінематичного режиму відцентрового 

розвантаження. 
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Середній опір удару може бути використано як характеристика 

порівняльної міцності зерна з пружно пластичними характеристиками. Чим 

більше величина Rn та індексу п (кількість ударів), тим вище міцність зернівки. 

Для зерна пшениці, згідно графіка 4 (рис. 4.4), середній опір при кількості 

ударів n = 5 (до стабільного значення δ) згідно з формулою 4.16: 
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Для крихкого зерна (горох, рис, тверда пшениця та ін.) як таку 

характеристику можна використовувати величину кінетичної енергії Т3, при 

якій не відбувається руйнування після 3-х ударів. При крихкому руйнуванні 

ударом, як відомо, розвиток тріщин відбувається миттєво по всьому об'єму при 

перших же ударах (залежно від наявності початкового ушкодження: подряпини 

або тріщини), або не відбувається взагалі при цій енергії удару. 

 

4.3. Дослідження пружного ковзання і тягової здатності стрічково-

барабанного механізму.  

Експериментальне дослідження параметрів тягової здатності стрічково-

барабанного механізму; дуг спокою і ковзання, коефіцієнта тяги, к.к.д. 

пов'язане з великими труднощами в частині забезпечення вихідних даних і 

методів вимірювання як на лабораторних дослідних установках, так і на 

робочих механізмах. Тому отримати повну та об'єктивну характеристику 

тягової здатності не вдається, але й одержання окремих параметрів представляє 

велику цінність для встановлення достовірності даних, отриманих в процесі 

дослідження скінчено-елементної (СЕ) моделі приводного механізму норії. 

Натурні випробування були проведені на одній з модифікацій робочої 

норії 350/60 виробництва Карлівського машинобудівного заводу (Україна) з 

параметрами стрічково-барабанного механізму, які були реалізовані в 

досліджуваній СЕ - моделі. Відмінність полягала лише в тому, що стрічка мала 

не 6, а 8 тягових прокладок БКНЛ-55 при товщині стрічки 15,2 мм. Діаметр не 

футерованого натяжного барабана склав 930мм, діаметр приводного барабана - 
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912 мм. Маса натяжного барабана разом з масою рухомої частини натяжного 

механізму Б
m  = 560 кг, номінальна частота обертання приводного барабана 

Б
n = 73,33 об/хв, погонна маса ходової частини X

q = 255,4 Н / м, натяг від маси 

холостої вітки ходової частини SХ = 15324 Н , маса ходової частини, яка 

охоплює приводний барабан X
m = 35,6 кг. 

 

Рисунок 4.5 - Приводний барабан норії 350/60.  

 

Приводний барабан футерований гумою товщиною 14 мм, конструктивна 

схема - біляче колесо (рис.4.5). Натяжний барабан складався з двох дисків, 

приварених до валу і з'єднаних між собою по колу привареними прутками 

(рис.4.6). Норія мала вантажний натяжний пристрій, схема якого наведена на 

рис.1.7 (розділ 1), а конструктивне виконання - на рисунках 4.7, а і 4.7, б. 

Натяжний пристрій містить круглу платформу для установки 

контрольних вантажів, яка закріплена на вертикальному штоку (рис.4.7, а). На 

нижній частині штока (рис.4.7, б) в боковинах на підшипниках встановлено 

натяжний барабан. 
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Рисунок 4.6 - Натяжний барабан норії 350/60. 

 

Метою експериментального дослідження було визначення значення 

критичного коефіцієнта тяги, що відповідає початку буксування стрічки. 

Методика проведення дослідження передбачала поступову ступеневу зміну 

початкового натягу S0 шляхом зменшення маси додаткового вантажу mгр і 

відповідно збільшення коефіцієнта тяги до граничного значення, при якому 

починалося відхилення від стабільного значення швидкості холостої гілки 

стрічки 
2

  або частоти обертання приводного барабана 
2

n . 

Значення коефіцієнтів тяги встановлювалося по залежності 
 

X1

t

SS2

F


 , 

де  
ХБгр1

mmm
2

g
S   - натяг стрічки в точці 1 (рис.1.7), точці набігання 

стрічки на ведений барабан; 
зачГt

FНqF   - тягове зусилля на барабані. 

Погонна маса вантажу при продуктивності 350 т / год і швидкості стрічки  

3,5 м/с становить 
гр

q = 272,2 Н/м Зусилля черпання, за даними заводу, при роз-

становці ковшів шириною 400 мм з кроком 195мм безпосередньо на веденому 

барабані при повороті у заповненому башмаку, склало 1442 Н. З урахуванням 

цих даних, тягове зусилля на приводному барабані має бути рівним Ft =17775Н. 
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а) установка вантажного натяжного пристрою на башмаку 

 

б) кріплення натяжного барабана до рухомої частини механізму 

Рисунок 4.7 - Вантажний натяжний пристрій 

 

Як відомо [98], значення швидкості ременя у вертикальних приводних 

передачах складним чином змінюється на холостій гілці і при обгинанні 
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веденого барабана, крім того, поздовжні і поперечні пружні коливання роблять 

практично неможливим її точкове вимірювання. Тому в якості вимірюваного 

параметра була обрана частота обертання натяжного барабана. Зниження 

частоти обертання нижче стабільного значення свідчить про початок ковзання 

на приводному барабані та недостатність натягу. 

Для вимірювання цього параметра необхідний тахометр високої точності. 

Вимірювання частоти обертання вироблялося безконтактним методом 

електронним тахометром EVM-723 (рис.4.8) з лазерним датчиком і 

світловіддзеркалюючим елементом, який встановлювався на торці вала 

натяжного барабана. Похибка вимірювання тахометра в межах 6,0 ... 6000 об / 

хв - 0,01%. 

 

Рисунок 4.8 - Зовнішній вигляд тахометра EVM-723 

 

Тахометр дозволяє проводити контактне та безконтактне вимірювання у 

важкодоступних місцях на відстані до 300 мм частоти обертання і лінійної 

швидкості об'єктів. Пам'ять приладу дозволяє запам'ятати до 40 замірів. 

При номінальній частоті обертання приводного барабана n1 = 73,33 об/хв і 

передавальному числі 0197,1
912

930

2

1 
D

D
i , номінальна частота обертання 

натяжного барабана n2 = 71,91 об/хв. 

У зв'язку з можливим значним розсіюванням вимірюваної частоти 

обертання допускається відхилення (гранична помилка) була обрана в межах 
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35,0 об / хв. Попередні вимірювання частоти обертання при натягу вантажем 

20,5 кг і кількості дослідів п = 10 показали, що стандарт склав σ = 0,648 об / хв. 

Відповідно показник граничної помилки дорівнює Δ = 0,54. При надійності Н = 

0,95 необхідна кількість вимірювань складе п = 15. 

Результати досліджень представлені в таблиці 4.2. Стовпець, відповідний 

критичному коефіцієнту φК, затемнений 

Таблиця 4.2 

Значення коефіцієнта тяги в залежності від натягу 

Пара- 

метр 

Размір 

-ність 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  - 0,486 0,485 0,483 0,482 0,476 0,471 0,468 0,46 

1
S  H 2926 2975 3024 3122 3220 3515 3662 3956 

ГР
m  кг 0 10,8 20,5 40,6 61 122 151 212 

n2 об/мин 68,3 69,74 71,18 71,12 71,38 71,31 71,57 71,43 

 

Значення частоти обертання n2 нестабільно, проте досить чітко 

простежується тенденція його зменшення із зменшенням натягу. Згідно з 

отриманими даними критичний коефіцієнт тяги повинен знаходиться в межах 

φК = 0,483 ... 0,485, а робочий φ0 = 0,48 ... 0,475. 

Порівнюючи отримані значення зі значеннями критичного і робочого 

коефіцієнтів тяги по табл.3.3, можна відзначити, що ці значення не 

відповідають значенням коефіцієнта тяги для сухого барабана. Це пояснюється 

тим, що при роботі внутрішня поверхня стрічки покривається тонким шаром 

вологого пилу. Капілярна волога виділяється при стисненні зернівок між 

стрічкою і планками натяжного барабана і накопичується при роботі елеватора. 

Таким чином, можна припустити, що сухого тертя між стрічкою і барабаном не 

буде. Що стосується самих значень, можна відзначити скорочення інтервалу 

між критичним і робочим коефіцієнтами тяги, що є характерним при пружному 

ковзанні стрічки. 
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Враховуючи вищесказане, можна рекомендувати робоче значення 

коефіцієнта тяги для прогумованих тягових ременів 485,0
0
  а для стрічок -

475,0
0
 . Можливі відхилення натягу для кожної конкретної норії можна 

компенсувати в процесі контролю натягу. Також можна зробити висновок про 

те, що тахометри типу EVM можна використовувати для контролю натягу 

стрічки в елеваторах з гвинтовими натяжними пристроями, при цьому контроль 

обертаючого моменту на гвинті можна здійснювати за допомогою 

динамометричного ключа. 

Таблиця 4.3. 

Параметри тягової здатності приводного барабана 

Коефіцієнт 

тертя μ 

Модуль 

пружності стрічки 

Е, МПа 

Коефіцієнт 

тяги 0
  

Кут дуги 

спокою 

пок
 , град. 

Кут дуги 

ковзання 

ковз
 , град. 

0,25 250 0,475 12 168 

0,25 300 0,485 16 164 

0,35 250 0,63 24 156 

0,35 300 0,68 38 142 

 

У таблиці 4.3 наведені узгоджені за результатами експериментального 

дослідження параметри тягової здатності приводного барабана. Параметри, 

визначені для сухого барабана, можна використовувати для розрахунків 

елеваторів, що транспортують не зерновий матеріал. 

 

4.4. Дослідження параметрів відцентрового розвантаження. 

Метою цього експериментального дослідження є: 

1) визначення кількості зворотного сипу в робочу і холосту труби з 

ковшів різної форми, при різних кінематичних режимах і при вільному викиді 

зерна в зоні головки; 

2) визначення траєкторій руху зернівок при вільному викиді зерна з 

ковшів у відкритий простір при різних кінематичних режимах і параметрах  

ковшів; 
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3) встановлення впливу обмежувального склепіння головки на 

формування зернового потоку і кількість зворотної висипки при різних 

кінематичних режимах. 

 

4.4.1. Експериментальна установка і її конструктивні елементи. 

 

В якості експериментальної установки був обраний малогабаритний 

промисловий елеватор МП-600 висотою 3,5 м, з діаметром приводного 

барабана 250 мм, шириною стрічки 105 мм і шириною ковшів 95 мм (рис. 4.9). 

Привід установки складається з 3-х - фазного електродвигуна з пдв = 1 620 об/хв 

і двох ремінних понижувальних передач (рис.4.11). Для забезпечення 

безступінчастого регулювання частоти обертання, зміни часу розгону і зупинки 

елеватора використовувався частотний перетворювач ATV312HU15N4 фірми 

Schneider Electric виробництва ФРН, що дозволяє управління і контроль 

проводити за допомогою комп'ютера. Зібраний стенд (без ноутбука) 

представлений на рис. 4.12. 

Для проведення експериментів була виготовлена і встановлена спеціальна 

головка з бічною прозорою стінкою, на яку була нанесена координатна сітка 

(рис.4.10). Нижня частина головки виконана у вигляді рами, на якій встановлені 

12 однакових шухлядок (шириною 100 мм) для визначення розподілу кількості 

викидається зерна по довжині головки. Усередині уздовж головки передбачена 

установка знімного екрану, покритого шаром порошку, для отримання відбитка 

траєкторій зернового потоку на різних режимах (рис.4.8). Усередині головки 

допускається установка знімного гнучкого двухрадіусного регульованого 

склепіння. Норія має цілісний корпус (без поділу на труби), тому внизу 

посередині завантажувальної частини приварена перегородка для розділення 

зворотного висипу з висхідної і низхідної гілок елеватора. 

Важливим елементом експериментальної установки є три типи ковшів, 

форма і розмір яких поряд з показниками кінематичного режиму визначає 

характер розвантаження та утворення зворотного сипу. 
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Рисунок 4.8 - Ескіз екрану для фіксації траєкторій. 

 

До теперішнього часу немає однозначних рекомендацій щодо вибору 

форми і розмірів ковшів для відцентрового розвантаження. Норію не завжди 

набувають для транспортування одного зернового продукту, і в цьому випадку 

ковші повинні володіти якоюсь універсальною формою і, природно, 

відрізнятися від, так званих, індустріальних. Якщо необхідно транспортувати 

тільки один продукт, то ківш може мати спеціальну форму і розміри. Але і в 

цьому випадку доводиться шукати компроміс між ємністю ковшів і 

кинематическим режимом роботи норії, визначеним швидкістю стрічки і 

діаметром барабана. 
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Рисунок 4.9 Загальний вигляд експериментальної установки: 1- корпус 

елеватора, 2- спеціально виготовлена головка, 3- натягач, 4- штатний 

завантажувальний бункер, 5- привод елеватора у складі електродвигуна і двох 

ремінних передач, 6- лючок для завантаження експериментальних ковшів. 
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Рисунок 4.10 - Вид на оголовок для аналізу траєкторій польоту зерна. 

Показані: координатна сітка (крок 100мм) та прийомні ящики з номерами від 1 

до 12 шириною по 100 мм. 

 

Рисунок 4.11 - Привод елеватора з двоступеневою ремінною передачею 
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Для зерна та продуктів його переробки рекомендується приймати зварні 

ковші за ГОСТ 4592-55, глибокі (3 типів) і дрібні (4 типи). Ці ковші розроблені 

для норій малої продуктивності (5-10 т / год) з гравітаційним та гравітаційно-

відцентровим розвантаженням, і на сучасних норіях не застосовуються. 

Більшість вітчизняних виробників (Карлівський, Хорольський, «Агро-Дарина» 

та інші заводи) застосовують нестандартні сталеві або пластикові ковші, 

параметри яких близькі до параметрів ковшів за міжнародними стандартами. 

У каталогах зарубіжних фірм вказуються тільки розміри, місткість Z3 (за 

рівнем води) і загальна Z2, кількість ковшів на 1 м стрічки, але не даються 

рекомендації щодо їх застосування в залежності від показника кінематичного 

режиму роботи норії. 

Тип, форма і розміри цих ковшів відповідають WLR (World's Largest 

Range) і STIF (SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE). У 

відповідності з цими стандартами, ковші випускаються з округленими і з 

прямолінійними верхніми стінками. Ковші з округленою стінкою 

застосовуються як універсальні, з прямолінійною - як глибокі для елеваторів 

великої продуктивності. 

 

Рисунок 4.12 - Частотний перетворювач тип ATV312HU15N4 фірми 

Schneider Electric. 
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Для експериментального дослідження відцентрового розвантаження були 

вибрані і виготовлені три типи ковшів: два - з округленою стінкою і один - з 

прямою. У ковшів з округленою стінкою форма бічної поверхні складається з 

половини сегмента кола та прямокутного трикутника (рис. 4.1). Ці поверхні 

утворюють два рівні заповнення (по сегменту - водний рівень Z3, а по сегменту 

з трикутником - загальний рівень Z2). Побудова бічної поверхні у вигляді 

половини сегмента, по-перше, значно спрощує технологію виготовлення ковша 

холодною витяжкою з тонколистової сталі, по-друге полегшується визначення 

ємності ковшів аналітичним шляхом. У відповідності з малюнком 4.13: 

D

DB
R

2

22


 . 

 

Рисунок 4.13 - Побудова форми ковша із закругленою верхньою стінкою.  

 

Площа бічної поверхні полу сегмента, що утворює ємність за рівнем води 

3Z
V : 
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arcsin (град). 

Ємність ковша за рівнем води 
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де А – ширина ковша, Е – див. рис 4.13 

Головним параметром ковша є виліт В, який в першому наближенні 

приймають залежно від діаметра барабана. У результаті аналізу конструкцій 

сучасних ковшів були встановлені наступні співвідношення для визначення 

розмірів експериментальних ковшів: 

а) виліт ковша         
Б

rB 7.0...5.0 , 

б) відношення вильоту до висоти нижньої стінки   8.1...5.1
D

B , 

в) відношення вильоту ковша до висоти ковша   45.1...98.0
C

B . 

 У таблиці 4.4 наведені розміри експериментальних ковшів з округленою 

по радіусу верхньою стінкою 

Таблиця 4.4 

Розміри експериментальних ковшів з округленою верхньою стінкою 

Тип 

ковша 
Б

r , мм А, мм В, мм C, мм D, мм E, мм R, мм 
 , 

град 
3Z

V , л 
2Z

V , л 

Тип I 125 95 75 85 55 30 78,1 74 0,285 0,415 

Тип II 125 95 90 80 50 30 106 58 0,3 0,428 

 

У таблиці 4.5 наведені розміри аналогів ковшів із закругленою верхньою 

стінкою за класифікацією WLR і STIF 

Таблиця 4.5 

Розміри зарубіжних аналогів ковшів з округленою верхньою стінкою 

Тип ковша А, мм В, мм C, мм D, мм E, мм 
3Z

V , л 
2Z

V , л 

WLR Super-starko 

SPS 100-100 
105 97 78 53 25 0,29 0,42 

WLR American 

Grain CC-S 4x3 
112 89 78 54 24 0.31 0.39 

STIF 

JET 10-090 
105 95 65 45 20 0.25 0.33 

 

Порівнюючи розміри експериментальних ковшів з ковшами зарубіжних 

конструкцій, слід зазначити, що перші, завдяки радіусній стінці, мають такі ж 
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ємності, як і закордонні, але при меншій ширині А. У джерелі [30] відзнача-

ється, що вузькі ковші краще проходять по барабану, при цьому відбувається 

менше струшування ковша при заході на барабан, що зменшує ранній викид 

матеріалу. 

Ковші з прямолінійною верхньою стінкою (ріс.4.14) мають округлене (з 

великим радіусом) днище (WLR C-12 Medium Deep Pattern, тип G - Columbus 

DIN 15232) і застосовуються як на швидкісних елеваторах з відцентровим 

розвантаженням, так і на середньошвидкісних елеваторах з відцентрово - 

гравітаційним розвантаженням (норії НЦГ). Цей тип ковшів представляє 

інтерес з точки зору швидкості розвантаження та виходу останнього шару. 

 

Рисунок 4.14 - Побудова форми ковша c прямолінійною верхньою стінкою 

 

Таблиця 4.6 

Розміри зарубіжних аналогів ковшів з округленій верхньою стінкою 

Тип ковша А, мм В, мм C, мм D, мм E, мм 
3Z

V , л 
2Z

V , л 

Тип ІІІ, эксперимен-

тальный, r=35мм 
95 75 95 65 30 0,276 0,407 

G – Columbus DIN 

WLR 15232 
100 90 91 48 43 0.27 0.42 

WLR C-12 Medium 

Deep Pattern 
102 79 92 51 41 0.24 0.40 
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Для відмірювання порцій для завантаження ковшів і визначення вагового 

розподілу зерна по шухлядкам використовувалися електронні ваги ТЕХНО-

ВАГИ ТВЕ-06 II (дивися рис.4.16), інтервал вимірювань від 0 до 600грам. 

 

 

 

Рисунок 4.15 - Експериментальні типи ковшів. 

 

 

Рисунок 4.16. Ваги електронні ТЕХНО-ВАГИ ТВЕ-06 II. 
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4.4.2. Програма та методика дослідження відцентрового 

розвантаження. 

У відповідності з поставленими цілями експериментального дослідження 

була прийнята наступна програма і методика її виконання. 

Встановлення траєкторій вільного руху зерна, в просторі (за відсутності 

обмежувального зводу голівки). Методикою передбачається: 

1. Фіксація початку руху і форми зернового потоку, викинутого з одного 

завантаженого ковша, (послідовно для всіх 3х типів, за допомогою відео та 

фотозйомки на тлі прозорої бічної стінки з координатною сіткою. 

2. Дослідження утворення зернового потоку при викиді зернового 

матеріалу в відкритий простір з трьох послідовно розташованих і завантажених 

ковшів. 

3. Встановлення осипання зернового матеріалу  уздовж горизонтальної 

поверхні в шухлядки на нижній частині головки. 

4. Визначення швидкості руху зернового матеріалу в головці норії 

шляхом фіксації часу його проходження по координатній сітці. 

5. Визначення характеру і параметрів траєкторії, при випробуванні за п. 1 

і 2, за відбитками на екрані зі спеціальним покриттям. 

6. Визначення кількості зворотного висипу в робочу і холодну трубу, при 

проведенні випробувань за 1 і 2 завантажених вручну ковшів. 

а) за рівнем Z3 

б) за рівнем Z2 = Z3 + 10%  

7. Визначення характеру утворення зернового потоку і його розподіл при 

осипанні уздовж головки, що має обмежувальне склепіння з параметрами (рис. 

2.16, розділ 2):  

а) 3,1/ 
K

rH ; б) 4,1/ 
K

rH ; в) 5,1/ 
K

rH ; 

8. Визначення кількості зворотного сипу при випробуванні за п. 7.  

9. Визначення зворотного сипу при випробуванні за п.6.а і по п.7 для 

вологості зерна а) %15...14W ; б) %18...17W .  
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10. Випробування по п. 1 проводили при наступних кінематичних 

режимах. 

Таблиця 4.7 

Кінематичні параметри експерименту 

Бr
hp   0,2 0.32 0,4 0,47 0,6 0,7 0,8 

 , м/с 2,47 1,9575 1,75 1,615 1,43 1,323 1,24 

n , об/хв 188 150 135 125 110 100 95 

 

4.4.3. Результати експериментального дослідження відцентрового 

розвантаження. 

 

Проведені випробування показали, що крім показника кінематичного 

режиму істотний вплив на утворення зворотного висипу як в робочу, так і в 

холосту трубу, грає відношення вильоту ковша до радіусу барабана. 

Збільшення вильоту ковша при постійному радіусі барабана, і, відповідно, їх 

співвідношення, призводить, незважаючи на збільшення швидкості викидання, 

до погіршення розвантаження ковша і підвищеного утворення зворотного сипу 

як в холосту, так і в робочу трубу. На рис.4.17 наведена залежність кількості 

зворотного висипу в робочу (РТ) і холосту (ХТ) труби для ковшів з округленою 

верхньою стінкою (тип I) і з прямолінійною (тип III) в головці без зводу. Зі 

збільшенням відношення 5.0/ 
Б

rB  кількість зворотного сипу збільшується і 

для його зменшення необхідно переходити до більш швидкісного режиму з 

показником 4,0p . 

Наведені криві показують, що кількість зворотного сипу для ковшів з 

округленою верхньою стінкою і прямолінійною приблизно однакове, при цьому 

кількість зворотного висипу в робочу трубу дещо менша для ковшів з округ-

леною стінкою, а в холосту - у ковшів з прямолінійною стінкою. Зменшення 

вильоту ковшів у процесі експерименту здійснювалося зрізанням верхньої і 

бічних стінок. Збільшення стінки у ковшів тип III зроблено накладкою. 
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Рисунок 4.17 - Кількість зворотного сипу в головці без звода 

p=0.4, v=1,75 м/с, f=0.4. Для 1,3 – тип ковша – I, для 2,4 – тип ковша III.  

ХТ – холоста труба, РТ – робоча труба. 

 

 

Рисунок 4.18 Розподіл маси викиду уздовж підстави головки без зводу: 

при: В/rБ=0,6, 1 – р=0,4, V=1.75 м/с, 2 - р=0,6, V=1.43 м/с, 3 - р=0,24, V=2.4 м/с. 

 

На рис. 4.18 показано розподіл викиду уздовж підстави головки в залеж-

ності від показника кінематичного режиму при співвідношенні 6.0/ 
Б

rB . При 

помірних швидкісних режимах з показниками р = 0,4 і р = 0,6 основна маса 

зернового матеріалу обсипається в перші 4-5 ящиків, що свідчить про 

недостатню швидкість виходу матеріалу з ковша. У середній частині основи 

головки відбувається деяке збільшення осипи, так як відбувається схрещування 

траєкторій більш раннього викиду і пізнішого. При більш швидкісному режимі 

(р = 0,24) кількість осипи збільшується в далекі ящики, що свідчить про більш 

сприятливий процес розвантаження ковшів. 
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В процесі експерименту підтверджено сприятливий вплив 

обмежувального склепіння, так як при цьому не тільки обмежується розліт 

зернового матеріалу, а й істотно збільшується активна зона ковзання вздовж 

контуру за рахунок утворення індукованого (супутнього) повітряного потоку. 

При цьому різко зменшується кількість зворотного сипу як в робочу, так і в 

холосту труби. На рис. 4.19 наведена залежність кількості зворотного сипу в 

головці зі склепінням залежно від частоти обертання (у дужках - показник 

кінематичного режиму р). Отримані результати показують, що при 

6.0/ 
Б

rB зменшення зворотного сипу можливо при надшвидкісних режимах. 

Однак застосування цих режимів (показники менш 0,37 ... 0,4) небажано, 

оскільки при цьому. як відомо, погіршуються процеси черпання вантажу в 

башмака, що загрожує також підвищеним травмуванням зерна. Результати, 

наведені на рис. 4.19 показують, що ні за яких швидкісних режимів і 

відношеннях 
Б

rB /  позбутися зворотного сипу повністю неможливо, що 

підтверджує результат аналітичного дослідження (ф.2.20). 

 

Рисунок 4.19 - Кількість зворотного сипу в холосту і робочу труби в 

головці зі склепінням при 38,135,1/ 
К

rН :1 ХТ, 2 РТ при В/rБ=0,6; 3 ХТ, 4 РТ 

при В/rБ=0,5. 
 

У процесі дослідження встановлено, що початок викидання зерна не 

залежить істотно від вологості в межах 12,5-16%, на відміну від даних, 

отриманих при аналітичному дослідженні. Можна припустити, що це пов'язано 

з нерівномірним розподілом вологості в порції, що знаходиться в ковші. При 

вологості понад 16% початок викидання відповідає даним аналітичного 
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дослідження (рис. 2.8), при цьому кількість зворотного сипу в робочу трубу 

зменшується до 0,5 ... 1,0%, а в холосту трубу збільшується до 3,5 ... 5% в 

головці з обмежувальним склепінням при відношенні 5.0/ 
Б

rB . 

На рис.4.20-4.21 наведені скріншоти відеозйомки окремих експери-

ментів. 

Таблиця 4.8 

Рекомендовані кінематичні та конструктивні параметри зернового 

елеватора (W=12.5…15%, γ=750…830 кг/м3) 

Продуктивність,  

т/год 
10-20 20-40 60-90 100-150 175-225 250-350 400-500 550-650 

Максим. виліт 

ковша, мм 
90 115 140 165 180 200 215 225 

Діаметр привод. 

барабана, мм 
360 460 560 660 720 800 860 920 

Швидкість 

стрічки, мм 
2,3 2,52 2,75 2,95 3,0 3,25 3,35 3,45 

Частота оберт. 

барабана, об/хв 
122 105 93 86 80 78 75 73 

 

     

         Рис.4.20 Cкріншоти відеозйомки при відсутності склепіння головки. Тип ковша І, 

оберти барабана п=135 об/хв, р=0,4. 

 

 

     
         Рис.4.21 Скріншоти відеозйомки при наявності склепіння головки. Тип ковша ІІ, 

оберти барабана п=135 об/хв, р=0,4. 

 

4.5. Висновки по розділу 

У відповідності з трьома напрямками експериментального дослідження 

можна зробити наступні висновки. 
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1. Встановлені значення граничної кінетичної енергії зіткнення і 

відповідної граничної швидкості удару об рухомі і нерухомі елементи 

елеватора. які містять певний запас міцності стосовно можливого пошкодження 

зерна, тому що в процесі реального зіткнення не вся кінетична енергія 

переходить в потенційну енергію деформації, як це відбувається при прийнятій 

схемі ударного впливу на зернівку. 

2. Проведені випробування тягової здатності стрічково-барабанного 

механізму робочого елеватора з параметрами, що відповідають параметрам 

скінчено елементної моделі, підтвердили відповідність результатів з похибкою 

менше 1,5 ... 2%. Важливим результатом слід вважати, що при транспортуванні 

зернового матеріалу будь-якої вологості у розрахунках слід приймати 

коефіцієнт тяги, відповідний вологій поверхні барабана. 

3. При відцентровому розвантаженні найменша кількість зворотного 

висипу утворюється при оптимальному відношенні вильоту ковша до радіусу 

барабана 5.0/ 
Б

rB . При цьому оптимальний показник кінематичного режиму 

для товарного зерна вологістю (12,5 ... 15%) знаходиться в межах 0,37 ... 0,4, що 

забезпечує сумарний зворотний сип в межах 2,5 ... 3%. Зменшення відношення 

Б
rB /  менш 0,5 вимагатиме збільшення кількості ковшів на 1м довжини стрічки, 

що також несприятливо позначиться на умовах черпання і не сприятиме 

збільшенню продуктивності внаслідок зменшення коефіцієнта заповнення 

ковшів. 

4. Рівень заповнення ковша не впливає на величину відсотка зворотного 

сипу, так як співвідношення обсягів ковша і сипу практично не змінюється. 

5. Відеозйомкою зафіксовано, що розвантаження ковша по інерції 

відбувається при його русі після сходження з барабана. Тому рівень початку 

приймального лотка повинен бути нижче горизонтального рівня для головки як 

мінімум на величину вильоту ковша, що сприятиме зменшенню зворотного 

сипу. 

6. На підставі отриманих результатів розроблені рекомендації для вибору 
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конструктивних і кінематичних параметрів елеватора в залежності від заданої 

продуктивності, наведених у табл. 4.8. 

7. Необхідно випускати елеватори з регульованою частотою обертання 

приводного барабана, застосовуючи сучасні перетворювачі, керовані за 

допомогою комп'ютера, щоб не залежати від передаточного числа редуктора. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено комплекс науково-практичних завдань, 

спрямованих на обґрунтування параметрів стрічкових зернових елеваторів, з 

відцентровим розвантаженням, які забезпечують мінімальні втрати від 

зворотного сипу і мінімальне механічне пошкодження товарного зерна, а також 

роботу стрічково-барабанного механізму без пробуксовки.  

Отримані результати досліджень дозволяють визначити оптимальні 

показники кінематичних режимів залежно від вологості і сипучості зернового 

матеріалу, а також від співвідношення розмірів ковшів і діаметра приводного 

барабана. Встановлені також параметри тягової здатності стрічково-

барабанного механізму, що дозволили розробити методи розрахунку його 

основних елементів. Результати роботи і розроблені рекомендації можуть бути 

використані, як на стадії проектування нових конструкцій елеваторів, так і для 

модернізації існуючих з метою підвищення їх ефективності. 

Основними науковими та практичними результатами проведених 

досліджень є: 

1. На основі розробленої фізичної моделі та аналітичного дослідження 

пошарового виходу зерна з ковша, починаючи з нижнього шару, визначені 

умови утворення зворотного сипу при заході ковша на барабан, згідно з якими 

при заданих показниках кінематичного режиму і вологості зернового матеріалу, 

кут повороту ковша щодо центру обертання, відповідний початку викидання, 

має бути не менше 30 °. 

2. Встановлено, що траєкторія руху частинок зернового шару всередині 

ковша по поверхні основного матеріалу, що обертається у вертикальній 

площині, являє собою логарифмічну спіраль. На підставі цього складено 

диференціальне рівняння руху частки, рішення якого дозволяє визначити 

швидкість викидання при різних кутах повороту ковша і залежно від 

параметрів вологості зернового матеріалу. 

3. З урахуванням швидкості викидання, отримані залежності для 
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визначення початкової швидкості і кута метання, що дозволяють побудувати 

траєкторії руху частинок зернового потоку всередині головки елеватора і 

провести аналіз оптимальних умов їх зіткнення з обмежувальним склепінням.  

4. Експериментально та з використанням класичної теорії удару 

визначено значення граничної кінетичної енергії зіткнення і відповідно, 

граничної швидкості руху зернівки до удару, при яких відбувається мінімальне 

її сплющування (3 – 5 мкм) і виключається травмування зерна. Представляється 

можливим встановити таку характеристику зернового матеріалу, як опір ударам 

в залежності від їх кількості. 

5. На основі математично обґрунтованого застосування методу 

скінченних елементів для дослідження пружного ковзання стрічки, визначені 

такі показники тягової здатності приводного барабана, як кути спокою і 

ковзання, а також значення граничного, критичного і робочого коефіцієнтів 

тяги в залежності від модуля пружності стрічки і коефіцієнта тертя. 

6. Отримані показники тягової здатності стрічкового-барабанного 

механізму, дозволили розробити методи розрахунку його основних елементів: 

діаметра приводного барабана, міцності несучих елементів каркаса, необхідної 

товщини гумової футеровки барабана, к.к.д. тягової передачі, а також способу 

контролю початкового натягу стрічки. 

7. В результаті експериментального випробуванням тягової здатності 

робочого елеватора 350/60 Карлівського МЗ з гумовотканинною стрічкою 

встановлено. що отримані значення коефіцієнтів тяги, відповідають їх 

значенням, визначеним за допомогою МСЕ для аналогічної стрічки та вологої 

поверхні барабана. Таким чином при розрахунках зернових елеваторів 

коефіцієнти потрібно вибирати, як для вологого барабана в силу специфіки 

матеріалу, що транспортується. 

8. На базі малогабаритного промислового елеватора МП-600 розроблена 

експериментальна установка з прозорими стінками головки, з нанесеною 

координатною сіткою, для проведення відеозйомки зернового потоку. За 

допомогою спеціальних касет, розташованих уздовж підстави головки, а також 
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за допомогою двох касет, розташованих в башмаці елеватора, проаналізували 

зворотний сип в холосту і робочу гілки. 

9. У процесі комплексного експериментального дослідження відцент-

рового розвантаження ковшів з параметрами, що відповідають міжнародному 

стандарту WBR і аналогічних за ємністю ковшів. Встановлено, що оптимальні 

показники кінематичних режимів, які забезпечують зворотний висип 

відповідно до встановленої норми (до 2,5%) лежать в межах 4,037,0/ 
Б

rhp . 

При цьому повинна дотримуватися умова, що співвідношення вильоту ковша 

до радіусу барабана повинно бути 5,0/ 
Б

rB . Встановлено також найбільш 

ефективне відношення висоти зводу до радіусу зовнішньої крайки ковша 

4,135,1/ 
KP

rH , яке забезпечує збільшення супутнього повітряного потоку в 

голівці і зменшує можливість раннього осипання зерна.  

10. За результатами досліджень надано рекомендації (таблиця 4.8) для 

вибору кінематичних та конструктивних параметрів зернових елеваторів з 

відцентровим розвантаженням, які, залежно від заданої продуктивності, 

забезпечують його ефективну роботу. 

 

Результати роботи використовуються при проектуванні стаціонарних 

елеваторів Карлівського машинобудівного заводу і Харківського заводу 

елеваторного обладнання «СОКІЛ» (Агро-Дарина) продуктивністю 150 – 600 

т/год і висотою 30 – 60 м. В додатках наведені акти впровадження розробок на 

вказаних підприємствах та в учбовий процес. 
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ДОДАТОК А 

«Повні результати розрахунків та експериментів» 
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Рисунок А1. Схеми утворення кута природного укосу і його вимірювання.  

а) 1 - стримуюча стінка, 2 - положення зерна біля стінки, 3 - природне 

положення зерна без стінки; б) 1 - шкала кутоміра, 2 - ноніус кутоміра. 

 

 

Таблиця А1. 

Значення коефіцієнта внутрішнього тертя для пшениці. 

Вологість, % ' , град  , град f  

13 73 17 0,305 

14,6 66,6 23,4 0,43 

16,9 61 29 0,55 

18,5 57,6 32,4 0,62 

19,4 57,2 32,8 0,64 

21 57,2 35,8 0,71 

25,4 54,2 35,8 0,71 

26 54 36 0,72 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А2. 
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 Розрахункові координати точок параболічних траєкторій модельованого 

елеватора, 



22

2

cos2
a

gx
xtgy  . 


30 , cм

a
/725,4 , 


72  


60 , cм

a
/67,4 , 


48  


90 , cм

a
/67,4 , 

'2823


  

х, м у, м х, м у, м х, м у, м 

0,1 0,285 0,1 0,089 0,1 0,4 

0,2 0,523 0,2 0,161 0,3 0,___? 

0,3 0,715 0,3 0,227 0,5 0,131 

0,4 0,86 0,4 0,284 0,7 0,172 

0,5 0,96 0,5 0,331 0,8 0,175 

0,6 1,01 0,6 0,369 0,9 0,177 

0,7 1,03 0,7 0,397 1,0 0,172 

0,8 0,98 0,8 0,42 1,2 0,1348 

0,9 0,896 1,2 0,425 1,5 0,049 

1,0 0,764 1,4 0,395 1,8 -0,086 

1,2 0,362 1,8 0,08 2,2 -0,34 

1,4 -0,233 2,0 -0,1 2,4 -0,499 

1,5 -0,585 2,4 -0,579   

Продовження таблиці А2. 


120 , cм
a

/745,4 , 


6  


150 , cм

a
/163,5 , 


14  


180 , cм

a
/397,5  


40  

х, м у, м х, м у, м х, м у, м 

0,1 0,002 0,1 -0,0267 0,1 -0,1 

0,2 -0,008 0,2 -0,0585 0,2 -0,185 

0,3 -0,019 0,3 -0,0918 0,3 -0,277 

0,4 -0,034 0,4 -0,13 0,4 -0,371 

0,5 -0,054 0,5 -0,1716   

0,6 -0,078 0,6 -0,2175   

0,8 -0,139 0,8 -0,32   

1,0 -0,218 1,0 -0,439   

1,2 -0,314     

1,4 -0,427     

 

 

 

 

 

 

Таблиця А3. 
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    Значення абсолютної швидкості a
  і кута метання  , 

  90cos2
22

ctcta
, 

 

a

c






90sin
sin ,  90  

Кут 

повороту 

барабана 

Параметри: 

мr
Б

456,0 , 
21 , 365,0

Б
r

hp , 4,0f  

cм
c

/,  град,  град,  cм
a

/,  cм
t

/,  град,  


30  1,058 12 72 4,725 5,03 21 


60  1,567 18 48 4,675     


90  1,989 '2823

  '2823
  4,67     


120  2,572 30 0 4,745     


150  4,01 48 -14 5,163     


180  5,347 50 -40 5,347     

 

 

Таблиця А4. 

 Швидкість викидання зерна залежно від коефіцієнта внутрішнього тертя 

Кут 

повороту 

барабана 

cм
c

/,  

Коефіцієнт внутрішнього тертя, f  

0,4 0,5 0,6 0,7 


30  1,058 0,8318 0,74 0,576 


60  1,567 1,233 1,01 0,845 


90  1,989 1,458 1,1991 0,96 


120  2,572 2,0192 1,693 1,513 


150  4,01 2,753 2,345 2,1 


180  5,347 3,583 2,992 2,7655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А5. 
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 Розрахункові координати точок параболічних траєкторій з урахуванням 

опору повітря модельованого елеватора,  






22

3

22

2

cos3cos2
a

n

a

xgCgx
xtgy  . 


90 , cм

a
/67,4 , 

'2823


 , 120,0
n

C  

х, м у, м 

0,1 0,0002 

0,5 0,142 

0,8 0,173 

1,0 0,151 

1,5 0,048 

1,8 -0,1684 

2,2 -0,445 

2,4 -0,622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А6. 

 Ковші норійні виробництва ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», 

Україна. 
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№ 
п/п 

Наименование 

С
п
о
с
о
б

 

и
зг

о
то

в
л

е
н
и
я
 

М
а

р
ка

 н
о
р
и
и
 

А 
(мм) 

В 
(мм) 

С 
(мм) 

Е 
(мм) 

D 
(мм) 

Емкость (л)  

М
а

с
с
а
 (

кг
) 

К
-т

в
о
 о

тв
. 

(ш
т)

 

М
а

те
р
и
а
л

 

М
и
н
. 
ш

а
г,

 (
м

м
) 

V
у
.ж

. 
(в

о
д

н
ы

й
 

у
р
о
в
е
н
ь
) 

V
о
 (

о
б

щ
и
й
) 

1 Б8-БНЯ 00.00.004 
Ковш 

Ш У2-УН-10,   
У2-УН-20 

100 79,2 57 40 9 0,14 0,2 0,179 2 Сталь δ=1.5 62 

2 

У2-УН-175/30-IV-

100с-IIв-000 Ковш 

без дна 

С 

У2-УН-175 260 151 83 180 11 1,58 1,95 0,865 2 

Сталь δ=1.5 

92 

3 

У2-УН-175/30-IV-

100с-IIг-000 Ковш 

с дном 

С 

У2-УН-175 260 151 83 180 11 1,58 1,95 1,141 2 

Сталь δ=1.5 

92 

4 
Р9-УТН 14.000 Б 

Ковш III-II-350 
Ш 

У2-УН-350, 
У2-УН-

175М 

360 185 200 90 11 6,3 8,6 3,6 4 Сталь δ=2.0 210 

5 
У2-УН-500.00.00 
Ковш 

С 

У2-УН-350, 

У2-УН-
175М, У2-

УН-400 

384 186 165 90 11 6,775 7,8 3,28 4 Сталь δ=2.0 175 

6 

Б8-БНЛ 

30.00.00.000 Ковш 
с дном 

С 
У2-УН-30 130 96 60 40 9 0,35 0,45 0,303 2 

Сталь δ=1.5 
65 

7 

Б8-БНЛ 

30.00.00.001 Ковш 
без дна 

С 
У2-УН-30 130 96 60 40 9 0,35 0,45 0,242 2 

Сталь δ=1.5 
65 

8 

У2-УН-

100/30.00.00.029 

Ковш 

Ш 

У2-УН-100 250 160 115 150 11 1,6 2,5 1,306 2 

Сталь δ=1.5 

120 

9 

У2-УН-

350.08.00.000 
Ковш 

С 

У2-УН-350, 
У2-УН-

175М, У2-

УН-400 

430 194 165 90 11 7,9 9 3,27 4 Сталь δ=2.0 175 

10 
Р9-УТН 29.000 А 
Ковш 

Ш 

У2-УН-350, 

У2-УН-

175М 

390 175 185 90 11 5,5 7 2,71 4 Сталь δ=1.5 195 

11 
У2-УН-50.00.001 

Ковш 
Ш 

У2-УН-50 160 125 150 90 11 1 1,12 0,971 2 
Сталь δ=1.4 

155 

12 
6849 Ковш (аналог 

Ковш КН 50.002) 
Л 

У2-УН-50 150 144 131 90 11 1 1,25 0,156 2 ПЭВД 136 

13 
6850 Ковш (аналог 

Ковш КН 100.002) 
Л 

У2-УН-100 269 156 145 90 11 2,5 3,15 0,605 3 ПЭВД 150 

14 
6851 Ковш (аналог 

Ковш КН 175.002) 
Л 

У2-УН-

75М, У2-
УН-350 

395 182 163 90 11 5 6,5 1,252 4 ПЭВД 173 

 

Таблиця А7. 

 Величина залишкової деформації зернівки (мкм) 

Висота 

Н, мм 

Маса 

груза 

Кінети- 

чна 
Номер удару 
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m, кг енергія 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 0,12 204 10-4 66 202 369 - - - - - - - 

12 0,12 144 10-4 40 73 101 156 176 194 218 238 266 272 

17 0,05 85 10-4 32 52 61 98 99 109 124 155 161 165 

17 0,01 17 10-4 7,5 9,8 16,9 18,6 23,1 27,5 30,1 42 42,8 43 

12 0,01 12 10-4 5,5 9,6 10,5 13,9 15,5 16,8 17,9 21 20,5 20,5 

7 0,01 7 10-4 3,3 6,2 9,5 10,1 9,6 12,2 12,5 11,6 11,3 12,4 

4 0,01 4 10-4 1,8 4,1 3,9 4,8 5,1 5,0 5,5 5,3 4,9 5,2 

 

Таблиця А8. 

  Параметри тягової здатності модельованого барабана 

Вихідні дані Результати за МСЭ 

  Е, МПа S1, H S2, H   u1, м u2, м 
n

 , м n
 , град ск

 , 

град 

0,25 250 36777 17650 0,54 0,042 0,0066 0,027 3,5 176,5 

0,25 250 36530 18540 0,485 0,038 0,0073 0,078 9,85 170,15 

0,25 250 35400 18450 0,46 0,036 0,0068 0,099 12,5 167,5 

0,25 300 36978 17620 0,549 0,035 0,0055 0,048 6 174 

0,25 300 35400 18455 0,46 0,028 0,0068 0,143 18 162 

0,35 250 36300 18418 0,48 0,032 0,0081 0,159 20,08 159,92 

0,35 250 36931 17462 0,576 0,038 0,0076 0,104 13,07 169,93 

0,35 250 34744 15275 0,637 0,026 0,0068 0,087 11,31 168,69 

0,35 300 37026 16876 0,6 0,034 0,0048 0,214 27,04 152,96 

0,35 300 36280 18400 0,425 0,024 0,0052 0,294 37,05 142,95 
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Рисунок A2. Сучасні конструкції головок елеваторів італійської фірми 

PTM-technology ETM Bucket Elevators 

 
Рисунок А3. Проведення відеозйомки підчас експериментів. 
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Рисунок А4. Проведення експериментів. 
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ДОДАТОК Б 

Результати розрахунків за МСЕ 

(метод скінчених елементів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обчислення переміщень. 
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Обчислення еквівалентних напружень (за Мізесом) 
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Обчислення еквівалентної деформацій  
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ДОДАТОК В 

Патент на корисну модель та 

акти впровадження 
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