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Вступ 
 
Дисципліна «Механізація вантажно-розвантажувальних, 

транспортних та складських (ВРТС) робіт» дає студенту знання, 
необхідні для підготовки до виробничо-технологічної діяльності, 
пов’язаною з експлуатацією транспортуючих машин і механізмів, 
вантажопідйомних машин різних технологічних автоматизованих 
комплексів харчових виробництв. 

Курс входить до навчального плану підготовки фахівців за 
спеціальністю 131 «Прикладна механіка» освітнього ступеня 
«бакалавр» та має на меті практичне застосування студентами 
отриманих навичок та знань під час фундаментальної підготовки з 
загальнонаукових та загально-технічних дисциплін, а також рішення 
інженерних задач пов’язаних з повною комплексною механізацією. 

Частина 1 «Основні положення» циклу методичних вказівок 
«Машини для транспортування неперервної дії» включають практичну 
роботу та завдання для самостійного вивчення. Метою є надання 
студентам знань щодо призначення та класифікації машин неперервної 
дії; характеристики та властивостей вантажів, що транспортуються; 
галузей застосування конвеєрів; режимів роботи, класів використання 
та характеристики умов роботи; принципів розрахунку та проекту-
вання конвеєрів та ін. відносно комплексної механізації ВРТС робіт на 
підприємствах харчових виробництв. 

Методичні вказівки призначені для студентів-механіків ВНЗ 
харчового профілю та можуть бути використаними під час розгляду 
питань, пов’язаних з механізацією ВРТС робіт з метою проектування 
нових високотехнологічних виробництв. 



5 

Практична робота 
 

1. Мета роботи 
 

Вивчити: 
1.1. Призначення та класифікацію машин неперервної дії. 
1.2. Характеристику і властивості вантажів, що транспортуються. 
1.3. Галузі застосування конвеєрів. 
1.4. Режими роботи, класи використання та характеристику 

умов роботи конвеєрів. 
1.5. Принципи розрахунку та проектування конвеєрів. 
1.6. Основні параметри транспортуючих машин. 

 
2. Основні теоретичні положення 

 
Призначення та класифікації машин неперервної дії. Машини 

неперервної дії характеризуються безперервним переміщенням сипких 
або одиничних вантажів по заданій траєкторії без зупинок, для 
завантаження або розвантаження. Насипний вантаж розміщується 
суцільним шаром на несучому елементі машини (стрічці або полотні), 
або окремими порціями в послідовно розташованих на невеликій 
відстані один від одного ковшах, коробах або інших ємкостях, які 
безперервно рухаються. Одиничні вантажі переміщуються також 
неперервним потоком у заданій послідовності. 

Основне призначення машин безперервної дії – переміщення 
вантажів по заданій траєкторії. Одночасно з транспортуванням вони 
можуть розподіляти вантаж по заданих пунктах, складувати, 
переміщувати по технологічних операціях і забезпечувати необхідний ритм. 

Транспортуючі машин неперервної дії поділяють на наступні класи. 
І. Конвеєри: 
1) конвеєри з тяговим елементом: 
– стрічкові; 
– пластинчасті; 
– з суцільними скреб-

ками; 
– з контурними скреб-

ками; 
– скребково-ковшові; 
– ківшові; 
– колискові; 

– підвісні; 
– візкові; 
– ланцюговонесучі; 
– вантажоведучі; 
– штангові; 
– крокуючі; 
– ківшові елеватори; 
– поличні елеватори; 
– колискові елеватори; 



6 

2) конвеєри без тягового елемента: 
– гвинтові; 
– з коливальним; 
– роликові; 

– з магніторушійними 
силами; 

– транспортуючі труби. 
ІІ. Пристрої пневматичного транспорту: 
– для перемішування насипних вантажів у потоці повітря; 
– для перемішування насипних вантажів, які насичуються 

повітрям (аерожолоби); 
– для перемішування насипних вантажів тиском повітря в 

контейнерах (пнемо-почта, пневмоконтейнери). 
ІІІ. Пристрої гідравлічного транспорту: 
– самотечійні; 
– напірні. 
IV. Допоміжні пристрої: 
1) для зберігання і видачі вантажів: 
– бункера; 
– затвори бункерні; 
– живильники; 
2) гравітаційні: 
– лотки і труби 
– спуски; 
– скати; 
3) для зважування, дозування і обліку вантажів: 
– ваги автоматичні; 
– дозатори; 
– лічильники. 
Високопродуктивна робота сучасного підприємства неможлива 

без правильно організованих і надійно працюючих засобів 
транспортування. Транспортуючі машини безперервної дії є винятково 
важливими і відповідальними ланками устаткування сучасного 
підприємства. Ці машини повинні бути надійними, міцними і 
довговічними; зручними в експлуатації і здатними працювати в 
автоматичному режимі. 

За конструктивними ознаками транспортуючі машини 
безперервної дії можна класифікувати за наступними параметрами. 

1. За способом передачі рушійної сили вантажу розрізняють 
транспортуючі машини з механічним приводом (електричний, 
гідравлічний, пневматичний), самопливні (гравітаційні) пристрої і 
пристрої пневматичного і гідравлічного транспорту. 
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2. За характером прикладання рушійної сили і конструкцією, 
транспортуючі машини поділяють на машини з тяговим органом 
(стрічкою, ланцюгом, канатом, штангою) для передачі рушійної сили і 
без нього. До перших відносяться стрічкові, пластинчасті, скребкові, 
ковшові, люлькові, візкові, підвісні, штангові і крокуючі, ескалатори й 
елеватори. До других відносяться гвинтові, маятникові (вібраційні) і 
роликові. 

3. За видом переміщуваних вантажів розрізняють машини для 
сипких і для одиничних вантажів. Більшість машин транспортують як 
сипучі так і штучні вантажі. 

4. За напрямком і траєкторією переміщення вантажів 
транспортуючі машини поділяють на горизонтальні, похилі і 
вертикальні. 

5. За характером руху вантажонесучого органу машини 
поділяють на машини з безперервним і періодичним рухами. 

У транспортуючих машинах використовуються наступні 
способи переміщення вантажів: 
 1) переміщення на несучому елементі, що неперервно 
рухається (стрічкові, пластинчасті і ланцюговонесучі конвеєри); 
 2) переміщення в робочих елементах, що неперервно 
рухаються у вигляді ковшів, коробів, підвісок, візків та ін. (у 
ковшових, підвісних, візкових і люлькових конвеєрах, ескалаторах і 
елеваторах); 
 3) волочіння по нерухомому жолобі або трубі, що 
безперервно рухаються скребками (скребкові конвеєри); 
 4) волочіння по нерухомому жолобі обертовими гвинтовими 
лопатями (гвинтові конвеєри); 
 5) пересипання і повздовжнє переміщення в трубі, яка 
обертається (транспортуючі труби); 
 6) ковзання під дією сил інерції або переміщення 
мікрокидками по коливному жолобі або трубі (коливальні інерційні і 
вібраційні конвеєри); 
 7) переміщення на колесах або на візках по шляхах 
прокладених на підлозі приміщення поза конструкцією конвеєра 
(вантажонесучі конвеєри); 
 8) поступальне переміщення на окремі фіксовані ділянки по 
довжині (крокові конвеєри); 
 9) переміщення в закритій трубі безперервним потоком в 
завислому стані в струмені повітря, що рухається, чи окремими 
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елементами і контейнерами (пневмотранспорт, пневмопошта, 
пневмоконтейнерний транспорт); 
 10) переміщення в жолобі або трубі під дією струменя води 
(гідротранспорт); 
 11) переміщення феромагнітних вантажів у трубі або жолобі 
під дією біжучого магнітного поля (соленоїдні конвеєри). 

Конвеєри на сучасних підприємствах застосовують у якості: 
 – високопродуктивних транспортних машин; 
 – транспортних агрегатів потужних перевантажувальних 
пристроїв і вантажно-розвантажувальних машин; 
 – машин для переміщення вантажів в технологічному 
процесі потокового виробництва від одного робочого місця до іншого; 
 – машин і передавальних пристроїв у технологічних 
автоматичних лініях, виготовлення і обробки деталей і складальних 
одиниць виробу. 

За призначенням і розміщенням на виробничій площадці 
конвеєри поділяються на стаціонарні, рухомі, переставні, переносні і 
пересувні. 

Характерні типи конвеєрів в залежності від переміщення, 
переміщуваного вантажу і транспортно-технологічних функцій 
наведені у таблиці А.1 (див. додаток). 

Характеристика і властивості вантажів, що транспор-
туються. Вантажі, які переміщуються конвеєрами, поділяються на 
одиничні та насипні. Одиничні вантажі характеризуються формою та 
розмірами, масою однієї одиниці, коефіцієнтом тертя об поверхню 
стрічки, настилу або лотка і особливими властивостями. Розміри 
одиничних вантажів коливаються в широких межах: від декількох 
сантиметрів (поштові відправлення) до декількох метрів (прокат, 
лісоматеріали), а маса їх – від долів Ньютона до десятків кілоньютонів. 
Коефіцієнт тертя одиничних вантажів об опірні поверхні складає 0,1…0,7. 
До особливих властивостей одиничних вантажів відносяться: крихкість 
(вироби зі скла), схильність до розхитування через округлості форми 
(кавун), забрудненість або схильність до запилення (мішки з цементом), 
вибухонебезпечність та пожежонебезпечність (бочки з пальним), 
наявність гострих виступів, які ушкоджують елементи конвеєра  та ін. 

Основні параметри характерних тарних одиничних вантажів 
стандартизовані й приводяться у відповідних стандартах (наприклад, 
ГОСТ 5958-80 «Ящики з листових дерев’яних матеріалів нерозбірні 
для вантажів вагою до 200 кг. Загальні технічні умови», ГОСТ 13502-68 
«Пакети паперові. Розміри», ГОСТ 2226-75 «Мішки паперові. Загальні 
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технічні умови», ГОСТ 14861-74 «Тара виробнича. Типи, загальні 
параметри та розміри», ГОСТ 19317-73 «Мішки лляні. Загальні 
технічні умови» тощо). 

Тарно-одиничні вантажі з вагою до 15 кг можна називати 
легкими (Л), від 15 до 50 кг – середніми (С), від 50 до 200 кг – 
важкими (Т), більш 200 кг – дуже важкими (ДТ). 

Насипні вантажі характеризуються величиною шматків 
(частинок), насипною густиною, коефіцієнтом внутрішнього та 
зовнішнього тертя, вологістю, абразивністю, липкістю, злежуваністю, моро-
зостійкістю, а також особливими властивостями (хімічною активністю, 
розпилюванням, вибухонебезпечністю, самозаймистістю та ін.). 

Коефіцієнт зовнішнього тертя вантажу у русі менший ніж у 
спокої на 10...30%, а у деяких випадках може бути за цими межами. 
Характеристика насипних вантажів наведена у таблиці А.2 (див. додаток). 

За гранулометричним складом насипні вантажі поділяються на 

рядові 







> 5,2

min

max

a

a
 та сортовані 








≤ 5,2

min

max

a

a
, де атах і атіп – розміри 

максимальних та мінімальних шматків, відповідно. Насипні вантажі 
характеризуються розміром типового шматка а'. У сортованих вантажів 

за типовий шматок приймають середній за розміром: ;
2

minmax aa
a

+=′  

у рядових вантажів – а' = атах. Класифікація насипних вантажів за вели-
чиною шматків (частинок), фракцій наведена у таблиці А.3 (див. додаток). 

Насипна густина γ для різноманітних насипних вантажів 
коливається в дуже широких межах: від 0,08 до 2,4 т/м3 і більше. 
Вантажі з насипною густиною до 0,6 т/м3 (торф, кокс) називаються 
легкими (Л), від 0,6 до 1,1 т/м3 (шлак, зерно, кам'яне вугілля, цемент) – 
середніми (С), від 1,1 до 2,0 т/м3 (земля ливарна та фунтова, пісок, 
гравій, камінь) – важкими (Т), більше 2,0 т/м3 (залізна та мідна руда, 
сірчаний колчедан) – дуже важкими (ДТ). 

Галузі використання конвеєрів. Висока продуктивність, 
безперервність вантажопотоку і автоматизація управління зумовили 
широке використання конвеєрів в різних галузях народного 
господарства. Харчова промисловість України включає в себе понад 40 
різноманітних галузей виробництва: борошномельнокруп'яну, 
цукрову, спиртову, пивоварну, хлібопекарську, кондитерську, 
молочну, рибну, лікеро-горілчану, макаронну, м'ясну, олійно-жирову, 
виноробну, консервну, овочеву тощо. 
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Умовно підприємства цих галузей можна поділити на дві групи: 
1. До першої групи відносять підприємства АПК України, що 

знаходяться у місцях збирання та заготівлі сировини, які розташовані 
за містом (наприклад, буряко-цукрові заводи, зерно-перероблювальні 
підприємства, молочні ферми та ін.). 

2. До другої групи відносять підприємства, розташовані у 
містах, які в основному використовують сировину, напівфабрикати та 
готову продукцію підприємств першої групи. До них відносять 
підприємства консервної, олійно-жирової, рибної промисловості, 
м’ясокомбінати та ін. 

Під час вирішення задачі раціонального вибору типу конвеєра 
для окремого виробництва, що забезпечує найбільший технічний і 
економічний ефект, необхідно враховувати наступні фактори: властивості 
вантажів, що транспортуються; розташування завантажувальних і 
розвантажувальних пунктів, а також відстані між ними; потрібну 
продуктивність машини; необхідну ступінь автоматизації виробничого 
процесу, що обслуговується транспортним засобом; спосіб зберігання 
вантажу в пункті завантаження (в бункерах, штабелях, на стелажах тощо) 
і характеристик засобу, що приймає вантаж (конвеєр, бункер, 
технологічна машина тощо); характеристику місця встановлення 
транспортуючого засобу (на відкритій місцевості, в опалювальному або 
неопалювальному приміщенні); розмір простору, що відводиться під 
транспортний засіб; конфігурацію траси; особливі фактори, викликані 
специфікою транспортуючого засобу виробництва (недопустимість 
забруднення, шуму); можливість багаторазової зміни траси 
транспортування або системи адресації; вимоги техніки безпеки тощо. 

У залежності від розміру шматків вантажу і його маси за 
таблицями А.4 і А.5 (див. додаток) можна приблизно обрати тип 
конвеєра з подальшим уточненням його конструктивного виконання. 

Режими роботи, класи використання та характеристика умов 
роботи конвеєрів. Режими роботи конвеєра характеризуються 
навантаженнями і тривалістю їх дії, обумовлюються класами використання 
конвеєра за часом, продуктивністю і натягом тягового органу, визначають 
умови розрахунку елементів конвеєра на міцність і довговічність, а також 
служать показниками фактичного експлуатаційного використання машин. 

Використання конвеєра за часом характеризуються 
коефіцієнтами відносного часу планової роботи конвеєра за добу 

доб
К  

та рік 
рік

К : 
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        ;
1
доб

доб

доб t

t
К =                              (2.1) 

 

  ,
1
рік

рік

рік t

t
К =                       (2.2) 

де tдоб, tрік – плановий час роботи конвеєра на добу і рік відповідно; 
,1

добt рікt1  – календарний час роботи конвеєра на добу і рік відповідно. 
Основними визначниками режиму є класи їх використання за 

часом (В) і продуктивністю (П), вони придатні для конвеєрів з тяговим 
елементом і без нього. Розподіл класів використання за часом залежно 
від тривалості роботи конвеєра наведений у таблиці А.6 (див. додаток). 

За продуктивністю конвеєри характеризуються коефіцієнтом 

nК , значення якого визначається за формулою 

max.

.

max

.

од

срод

м

серм

n Q

Q

Q

Q
K == ,                                    (2.3) 

де 
серм

Q . , 
max.мQ  – середня та максимальна масові продуктивності 

конвеєра відповідно, т/год; 
срод

Q . max.од
Q  – середня і максимальна 

одиничні продуктивності конвеєра, відповідно, од/год. 
Класи використання конвеєра за продуктивністю приймають 

залежно від nK : 

nK : до 0,25  0,25...0,63  0,63...1,0 

 Клас:    ПІ         П2         П3 
Класи використання конвеєра за вантажопідйомністю (Н) та за 

натягом тягового органу (Ц) є додатковими ознаками і враховуються в 
перевірочних розрахунках і порівняльному аналізі експлуатованих 
конвеєрів, а також в розрахунках довговічності елементів конвеєра. 

Використання конвеєра за вантажопідйомністю вантажо-
несучого органу (візки, підвіски, каретки, платформи тощо) при 
транспортуванні штучних вантажів характеризується коефіцієнтами 
максимального maxk  і еквівалентного 

екв
k  завантаження вантажонесу-

чого органу конвеєра (див. таблицю А.7 додатку). 

,max
max

ном
F

F
K =     (2.4) 

де Fтах – максимальне фактичне завантаження одного візка на робочій 
ділянці, кг; Fном – номінальна вантажопідйомність або розрахункове 
завантаження візка, кг. 
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i

n
i

ц

екв
t

F

F

Т
К ∑ 







=
1

2
1

,                                          (2.5) 

де iF  – фактичне завантаження одного візка на окремих ділянках траси 

конвеєра, кг; it  – час руху візка із завантаженням iF  в одному циклі, 

хв; Тц – час одного циклу роботи візка, тобто час його повного 
кругообігу по всій трасі конвеєра, хв; n – кількість ділянок з різним 
завантаженням iF . 

Класи використання конвеєра за натягом тягового органу 
характеризуються коефіцієнтами максимального max

1K  і 

еквівалентного 1

екв
K  натягу (див. таблицю А.8 додатку): 

доп
S

S
К max

max
1 = ,    (2.6) 

де maxS , 
доп

S  – натяг вибраного типорозміру тягового органу 

максимальний (фактичний, розрахунковий) і допустимий, відповідно, Н; 

i

n

l доп

i

ц

єкв
t

S

S

Т
K ′








=′ ∑

1
,                                       (2.7) 

де iS  – натяг тягового органу на окремій ділянці траси (за діаграмою 

натягу), Н; it′  – час дії натягу iS  в одному циклі, хв. 

Вибір конструкції конвеєра і його елементів, матеріалів для 
його виготовлення, різних коефіцієнтів опору руху ходової частини, 
довговічності, призначення, виду змащувального матеріалу 
обумовлюється виробничими і температурними (кліматичними) умовами, 
в яких повинен працювати конвеєр. 

Навколишнє середовище характеризується: кліматичними 
умовами; температурою; складом і концентрацією пилу; вологістю 
повітря; насиченням його парами хімічних речовин, газами, частками 
фарби та іншими особливостями промислових умов, шкідливо діючих 
на елементи конвеєра; пожежо- та вибухонебезпечністю. 

Існує ряд позначень виконання конвеєрів для районів з кліма-
том: помірним – (У) холодним – (ХЛ); вологим тропічним – (ТВ); 
сухим тропічним – (ТС); сухим і вологим тропічним – (Т), для всіх 
кліматичних районів на суші (загальнокліматнчне виконання) – (О). Харак-
теристика температурних умов роботи конвеєрів наведена у таблиці А.11 
(див. додаток). 
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Якщо конвеєр встановлюється в декількох приміщеннях з 
різними виробничими і температурними умовами, то як розрахункова 
база приймається приміщення з якнайгіршими умовами. Пожежо- та 
вибухонебезпечні середовища регламентуються спеціальними норма-
тивними матеріалами стосовно кожної конкретної галузі промисловості. 

Вплив температури навколишнього середовища характе-
ризується температурним коефіцієнтом β  (%), який показує у відсот-

ках відношення тривалості часу t руху ходової частини конвеєра в зоні 
бокових температур до часу циклу 

ц
Т , повного кругообігу ходової 

частини конвеєра: 

100
ц

T

i=β .                                        (2.8) 

Температурний коефіцієнт характеризує циклограму дії 
температури навколишнього середовища на ходову частину конвеєра в 
кожному циклі її руху. 

Під час вибору розрахункових коефіцієнтів та аналізі 
експлуатаційних даних необхідно враховувати режим роботи і групу 
виробничих і температурних умов навколишнього середовища. 

Принципи розрахунку і проектування конвеєрів. Розрахунок 
конвеєрів при проектуванні проводиться в два етапи: попередній 
розрахунок основних параметрів конвеєрного устаткування відповідно 
до технічного завдання на проектування і перевірочний розрахунок, 
що визначає міцність вузлів і деталей і відповідність технічному 
завданню (уточнюються значення параметрів конвеєра, визначені в 
попередньому розрахунку). 

Вихідні дані для розрахунку. Технічне завдання на проек-
тування транспортуючої машини повинно містити характеристику 
вантажу, що транспортується, максимальну продуктивність машини, 
дані про умови роботи і схеми маршруту транспортування зі всіма 
необхідними розмірами. У характеристиці насипного вантажу 
вказується його найменування, насипна густина, рід вантажу (рядовий, 
сортований), максимальний розмір типових шматків а' і найбільших 
шматків атах, вологість, коефіцієнт внутрішнього fе та зовнішнього f тертя. 

E характеристиці одиничних вантажів вказується їх 
найменування, маса однієї штуки, форма і розміри вантажу. За 
необхідності приводяться відомості щодо особливих властивостей 
вантажів (вибухонебезпечність, абразивність, клейкість тощо). 

В умови роботи включаються відомості: кількість годин 
роботи на добу та днів роботи на рік, місце встановлення 
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(опалювальне або неопалювальне приміщення, на відкритому повітрі 
та ін.); межі коливань температури навколишнього середовища; 
наявність підвищеної вологості, запорошене повітря тощо. Для 
попереднього розрахунку можна використовувати дані таблиць А.12 та 
А.13 (див. додаток). 

Під час розрахунку різних конвеєрів частина розрахункових 
формул носить загальний характер, тобто одні й ті ж формули можуть 
застосовуватися для розрахунків окремих параметрів всіх або 
декількох типів конвеєрів. До загальних розрахунків відносяться 
визначення продуктивності, опорів руху робочого органу, натягів 
тягового органу, динамічних зусиль в ланцюзі, тягового зусилля 
конвеєра, потужності приводу тощо. 

Основні параметри транспортуючих машин. Усі транспор-
туючі машини, як і будь-які інші, повинні відповідати наступним 
показникам якості: 
 - простота конструкції; 
 - надійність; 
 - довговічність; 
 - економічність; 
 - компактність; 
 - безпека; 
 - зручність обслуговування і комфортність. 

Основними параметрами транспортуючого устаткування є: 
продуктивність; швидкість транспортування, ширина несучого органу; 
потужність приводу. 

Кількість вантажу, що видається транспортними пристроями в 
одиницю часу, називають їх продуктивністю. 

Для машин, що видають вантаж безперервним потоком 
(рис. 2.1, а, б, в), продуктивність дорівнює кількості вантажу, що 
проходить через даний переріз за одиницю часу: 

,3600 pFQ ⋅⋅= υ  т/год,                                  (2.9) 

або 
          ,3600 FQ ⋅= υ м3/год,                                   (2.10) 

де υ  – швидкість руху вантажу, м/с; F – площа поперечного перерізу 
потоку вантажу, м2; ρ – густина вантажу, що транспортується, т/м3. 

Продуктивність транспортуючої машини можна визначити 
також через погонне навантаження q на робочому органі: 

,6,3
1000

3600 υυ ⋅=⋅= q
q

Q т/год.                         (2.11) 
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            а                        б               в             г 

Рисунок 2.1 – Схеми для визначення продуктивності транспортуючих 
пристроїв безперервної дії: а, б, – безперервним потоком; в – одиничний 

вантаж; г – вантаж у ковшах 
 

Якщо відома годинна продуктивність і швидкість руху вантажу, 
то звідси можна визначити погонне навантаження: 

,
6,3 υ
gQ

q
⋅= Н/м.                                          (2.12) 

При переміщенні насипних вантажів в ковшах (рис. 1.2, г) з 
кількістю вантажу в посудині і (Л) і відстанню (кроком) між ними а (м) 
погонне навантаження: 

,0 g
a

pi
pg

a

i
q

ψ==  Н/м,                                (2.13) 

де 0i  – місткість посудини, л; ψ  – коефіцієнт заповнення. 

Якщо переміщують одиничні вантажі вагою G (кг) кожний 
(рис. 3.2, в) або партіями по Z (од.),тоді 

,
a

Gg
q =  Н/м                                         (2.14) 

або 

,
a

GZg
q =  Н/м.                                        (2.15) 

Підставляємо значення q, отримаємо: 
– для елеваторів 

,
6,3 0

a

pi
Q

ψϑ=  т/год;                                   (2.16) 

– для одиничних вантажів 

,
6,3

a

G
Q

ϑ=  т/год;                                      (2.17) 

,
6,3

a

GZ
Q

ϑ=  т/год.                                     (2.18) 
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З урахуванням кута встановлення конвеєра, максимальна 
продуктивність обчислюється за формулою: 

,3600 pKFQ ϑ=  т/год,                                   (2.19) 

де Ку – коефіцієнт, що враховує кут встановлення конвеєра.  
Загальне січення вантажу на стрічці можна визначити як 

21 FFF += ,                                             (2.20) 

де 

ϕtgb
l

F ⋅= 2
11 6

;                                      (2.21) 

tgalbF )(
4

1 22

12 −= ;                                  (2.22) 

)cos1(1cos9,01 aaBb −+⋅= .                           (2.23) 

Швидкість вантажонесучого органу при транспортуванні сипких 
вантажів призначають в залежності від властивостей вантажу Для легких 
(в основному) пилоподібних матеріалів швидкість обмежується 
можливістю здування матеріалу з полотна. Для великошматкових, важких 
матеріалів швидкість руху обмежена можливістю пошкодження стрічки в 
наслідок ударів матеріалу по стрічці при набіганні на ролики. 

Наприклад, швидкість вантажонесучого органу приймаємо для 
деяких матеріалів наступною: одиничний вантаж (ящики, мішки та ін.) – 
0,4…1,5 м/с; борошноподібний вантаж – 0,8…1,25 м/с; дрібний вантаж (що 
легко здувається – дерев'яна стружка, попіл і т. ін.) – 0,6…1,5 м/с; вугілля – 
до 5 м/с; важке зерно (пшениця, жито, кукурудза) – 2…4 м/с та ін. 

За використання стрічок з великою кількістю прокладок або гумо-
вотросових, швидкість транспортування для вантажів, які не створюють 
куряву, обмежується тільки конструктивними особливостями. 
 

3. Порядок виконання практичної роботи 
 

3.1. Вивчити машини для транспортування неперервної дії, 
використовуючи теоретичні відомості, наведені у п. 2, конспект лекцій та 
літературу. 

3.2. Дати відповіді на контрольні запитання. 
 

4. Зміст звіту 
 

 4.1. Назва та мета роботи. 
 4.2. Короткий конспект основних відомостей про машини для 
транспортування неперервної дії. 
 4.3. Висновки. 



17 

5. Контрольні запитання 
 

5.1. Для чого потрібні відомості щодо основних властивостей 
вантажів під час розрахунку підйомно-транспортних машин? 

5.2. Як класифікують вантажі, що транспортуються? 
5.3. Назвіть найважливіші фізико-механічні властивості 

насипних вантажів. 
5.4. Що розуміють під кутом природного відкосу? 
5.5. Що таке насипна густина вантажу, як її визначають і на 

що вона впливає? 
5.6. Назвіть основні параметри тарно-одиничних вантажів. 
5.7. Які види тертя розрізняють при аналізі технологічних 

властивостей вантажів? 
5.8. Назвіть характерні типи конвеєрів залежно від 

використання, типу переміщуваного вантажу і транспортно-
технологічних функцій. 

5.9. Назвіть галузі використання конвеєрів. 
5.10. Якими параметрами характеризуються класи 

використовування конвеєрів? 
5.11. Перерахуйте і дайте характеристику конвеєрам залежно 

від кліматичних умов. 
5.12. Назвіть етапи розрахунку конвеєрів. Вихідні дані для 

розрахунку. 
5.13. Назвіть основні параметри транспортуючих машин. 
5.14. Як визначити продуктивність транспортуючих машин? 
5.15. Як визначити погонне навантаження? 
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Завдання для самостійного вивчення 
 
Самостійно вивчити: 

1. Питання уніфікації при створенні підйомно-

транспортних машин. 

2. Основні фізико-механічні властивості насипних 

вантажів. 

3. Основні параметри стрічок для стрічкових конвеєрів. 

4. Типи ланцюгів ланцюгових конвеєрів та їх основні 

параметри. 

5. Норми міцності та довговічності ланцюгів. 

6. Основні параметри електродвигунів. 

7. Основні параметри редукторів. 

8. Види муфт та їх основні параметри. 

9. Характеристики та види гальм. 

10. Основні характеристики циклонів-розвантажувачів. 

11. Види та технічні характеристики фільтрів, фільтруючих 

тканин, циклонів, вентиляторів, турбоповітряних машин, повітря-

нагнітальних машин. 

12. Види і характеристики підшипників. 

13. Види і характеристики сталевих труб. 

14. Види і характеристики елементів конструкцій (уголки, 

швелери, профілі тощо). 

14. Види і характеристики елементів кріплення (болти, 

гвинти, гайки, шайби тощо). 
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Додаток А 

 
Таблиця А.1 – Області застосування конвеєрів 

Тип конвеєра Область застосування, переміщуваний вантаж 
та транспортно-технологічні функції 

1 2 
Пластинчастий 
 

 

Машинобудування – гаряче кування, відливки, 
стоки, відходи штампувального виробництва з 
гострими кінцями; потокові лінії складання, 
охолодження, промивання, сушіння, 
сортування, термічної обробки. 

Металургія – великошматкова руда, гарячий 
агломерат. 

Хімічні заводи та підприємства будівельних 
матеріалів – нерудні великошматкові матеріали 
(наприклад, вапняк).  

Теплові електростанції – великошматкове 
(недроблене) вугілля. 

Гірничорудна і вугільна промисловість 
великошматкові, важкі і гострі матеріали (руда, 
вугілля).  

Лісова і деревообробна промисловість – колоди, 
пиломатеріали.  

Різні галузі промисловості – переміщення 
пасажирів по горизонтальних і похилих 
траєкторіях. 

Харчова промисловість – консервні цехи, 
хяібобулочні цехи та ін. 

Стрічковий 
 

 

Машинобудування, приладобудування, металургійна, 
хімічна, харчова та інші галузі промисловості, 
будівництво і сільське господарство різноманітні 
насипні і штучні вантажі. 

Відкриті гірничі розробки і шахти – копальні; 
будівельні матеріали і ґрунт при спорудженні 
гребель; масові вантажі (вугілля, руда на відстані 
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Продовження таблиці А.1 
1 2 

 в десятки кілометрів); вантажно-розвантажу-
вальні роботи з масовими вантажами; транспор-
тування копалин на збагачувальних фабриках; 
сировини на металургій них заводах і палива на 
теплових електростанціях та інші об'єкти 

Ківшовий 
 

 

Хімічна – сипкі сухі хімікати. 

Енергетична – подрібнене вугілля. 

Будівельних матеріалів – пісок, цемент, дрібний 
гравій, щебінь та ін. 

Скребковий 
 

 

Металообробка, машинобудування – стружка. 

Металургія – кокс, подрібнена руда, боксити, 
формувальна земля, пилоподібна глина, пісок, 
концентрати і недогарки кольорових металів 
тощо. 

Хімічна – карбід кальцію, вапно, коксовий і 
вугільний дріб'язки, гранульована зола, поташ, 
добрива, отрутохімікати тощо. 

Харчова – зерно, круп'яні культури, борошно, 
відходи, комбікорми та їх численні інгредієнти. 

Целюлозно-паперова і деревообробна – сірка, 
глинозем, мелене вапно, крейда, деревні тріски, 
стружки, флотаційний сірчаний колчедан, 
колчедановий недогарок тощо. 

Енергетична – дрібне вугілля, фрезерний торф, 
кам'яно-вугільний і котельний пил, зола. 

Будівельних матеріалів – суха глина, дрібний 
гравій, вапно, крейда, цемент, пісок, мелений 
камінь та ін. 

Гірничорудна – корисні копалини в лавах і 
вибоях 
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Продовження таблиці А.1 
1 2 

 Сільське господарство і скотарство – картопля, 
кукурудзяні качани, коренеплоди, силос, 
буряковий жом, гній; лінії приготування кормів 
і очищення ферм. 

Залізничний і водний транспорт – навантаження 
і розвантаження зернових вантажів, добрив, 
дрібного вугілля, піску 

Люльковий 
 

 
 

Машинобудування та інші галузі промисловості 
важкі і великогабаритні одиничні вантажі; 
технологічні установки для гальванопокриття, 
сушіння та ін. 

Підвісний 
 

 

Машинобудування, приладобудування, хімічна, 
легка, харчова та інші галузі з масовим і 
крупносерійним виробництвом – легкі, середні 
та важкі одиничні вантажі, що вимагають 
переміщення по просторових траєкторіях. 

Автоматизовані склади та технологічні лінії 
вантажно-розвантажувальних операцій 

Трубчастий дво-
стрічковий 
 

 

Машинобудування, металургійна, хімічна, 
харчова та інші галузі промисловості – 
дрібнозернисті та пимподібні сипкі вантажі 
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Продовження таблиці А.1 
1 2 

Ескалатор 
 

 

Станції метрополітену, торгівлі, видовищні, 
виставкові і спортивні споруди, шахти тощо – 
переміщення пасажирів з одного рівня на інший 

Стрічково-
ланцюговий 
 

 

Гірничорудна, будівельна, металургійна та ін. – 
насипні вантажі. 

Машинобудування, будівельних матеріалів, 
приладобудування – технологічні лінії тривалих 
процесів сушіння, охолодження, складання, 
розливання тощо 

Кроковий 
 

 
 

Машинобудування, приладобудування, харчова 
промисловість – переміщення об'єктів скла-
дання та пакування 

Штанговий 
 

 

Машинобудування, приладобудування – металева 
стружка в механічних цехах 

Елеватор 
 

 
 

Хімічна, металургійна, машинобудування, галузі 
промисловості будівельних матеріалів, харчова, 
залізничний і водний транспорт, склади, магазини 
навантажувальні, розвантажувальні і фасувальні 
роботи 

Візковий 
 

 

Машинобудування, будівельних матеріалів, 
приладобудування – технологічні лінії тривалих 
процесів сушіння, охолодження, складання, 
розлітання тощо 
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Продовження таблиці А.1 
1 2 

Вантажоведучий 
 

 

Машинобудування та інші галузі промисловості – 
особливо важкі одиничні вантажі, які можна 
пересувати на колісному ходу, на роликах, по 
напрямних ковзання та на спеціальних візках у 
процесі технології виготовлення чи перевезення 

Вертикальний дво- 
та чотириланцюго-
вий 
 

 

 
 

Машинобудування, приладобудування, харчова 
та інші галузі, склади, магазини, бібліотеки – 
тарно-штучні вантажі (мішки, шухляди, стоси, 
бочки, книги та ін.), лінії, що вимагають 
проміжного завантаження-розвантаження 

Гвинтовий 
 

 

Хімічна, харчова та інші галузі промисловості – 
сипкі сухі, пилоподібні, дрібнозернисті вантажі 

Роликовий 
 

 
 

Машинобудування, приладобудування, мета-
лургійна, деревообробна, харчова та інші галузі 
промисловості – переміщення по горизонталі 
або під невеликим кутом нахилу одиничних 
вантажів, що мають плоску поверхню 
(повздовжній прокат, виливки, труби, колоди, 
дошки, піддони, шухляди, контейнери тощо) 

Інерційний 
 

 

Хімічна, металургійна, машинобудування, 
приладобудування, гірничорудна, харчова та ін. – 
сипучі та одиничні вантажі (гарячі, абразивні, 
хімічно агресивні, токсичні та легкопошкод-
жувані вантажі, горіла земля тощо) 
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Таблиця А.2 – Характеристика деяких насипних вантажів 

Вантаж 

Група 
абра- 
зив- 
ності 

Щіль- 
ність, 
т/м3 

Кут 
при- 
род- 
ного 
відко- 
су у 
спо- 
кої, º 

Середнє 
значення 
коефіцієн- 
та тертя по 
сталі у ста- 
ні спокою 

Антрацит дрібношматко-
вий сухий С 0,80…0,95 45 0,84 
Агломерат залізної руди Д 1,7…2,0 45 0,9 
Апатит сухий Д 1,3…1,7 30…40 0,58 
Гіпс дрібношматковий В 1,2…1,4 40 0,75 
Глина суха, дрібношмат-
кова В 1,0…1,5 50 0,75 
Гравій рядовий округлий В 1,6…1,9 30…45 0,8 
Земля грунтова суха С 1,2 30…45 0,8 
Земля формовочна вибита С 1,25…1,30 30…45 0,71 
Зола суха Д 0,4…0,6 40…50 0,84 
Вапняк дрібношматковий В 1,2…1,5 40…45 0,56 
Кокс середньошматковий Д 0,48…0,53 35…50 1,0 
Крейда порошкоподібна 
суха А 0,95…1,20 40 0,7 
Борошно пшеничне А 0,45…0,66 50…55 0,65 
Окатиші рудні Д 1,8…2,5 35…40 0,8 
Тирса дерев’яна А 0,16…0,32 39 0,8 
Пісок сухий С 1,40…1,65 30…35 0,8 
Пшениця А 0,65…0,83 25…35 0,6 
Руда залізна, дрібно-, серед-
ньо- і крупношматкова Д 2,1…3,5 30…50 1,2 
Поташ А 0,40…1,25 40…45 0,4 
Торф шматковий сухий А 0,35…0,50 32…45 0,7 
Вугілля кам’яне шматкове В 0,65…0,80 30…45 0,7 
Цемент сухий С 1,0…1,3 40 0,65 
Щебінь сухий Д 1,5…1,8 35…45 0,74 
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Таблиця А.3 – Розміри типових шматків різноманітних 
насипних вантажів 

 
Таблиця А.4 – Використання конвеєрів для насипних вантажів 

 
Таблиця А.5 – Використання конвеєрів для одиничних вантажів 

 
 
 

Найменування вантажу mina′′′′ , мм maxa ′′′′ , мм 

Шматковий: 
 особливо крупношматковий 
 крупношматковий 
 середньошматковий 
 дрібношматковий 

 
320 
160 
60 
10 

 
- 

320 
160 
60 

Зернистий: 
 крупнозернистий 
 дрібнозернистий 

 
2 

0,5 

 
10 
2 

Порошкоподібний 0,05 0,5 
Пилоподібний – 0,05 

Найменування 
вантажу 

Розмір 
шматків 
а′′′′, мм 

Типи конвеєрів, 
що рекомендуються 

Крупношматковий 
Середньошматковий 

160…500 
60…160 

Пластинчастий, стрічковий, 
стрічково-ланцюговий, 
стрічково-канатний 

Дрібношматковий 
10…60 

Стрічковий, двострічковий, 
елеватор, скребковий, ківшовий 

Порошкоподібний 
Пиловидний 

0,05…0,5 
0,05 

Трубчастий, двоострічковий, 
елеватор скребковий 

Група 
вантажу 

Маса, 
m, кг 

Типи конвеєрів, що рекомендуються 

Легкі 
до 15 

Стрічковий, підвісний, вертикальний 
одно- і дволанцюговий 

Середні 
Важкі 

15…50 
50…200 

Ті самі, пластинчастий, підвісний, 
люльковий, візковий, вертикальний 
чотириланцюговий 

Дуже важкі 200 і 
більше 

Вантажоведучий, візковий, вертикаль-
ний, чотириланцюговий 
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Таблиця А.6 – Класи використання конвеєрів за часом 

Доба Рік Клас за 
часом добt ′′′′ , год добК  рікt ′′′′ , год рікК  

В1 до 5 до 0,20 до 1600 до 0,20 
В2 5…7 0,20…0,32 1600…2500 0,20…0,32 
В3 7…16 0,32…0,63 2500…4000 0,32…0,50 
В4 16…24 0,63…1,00 4000…6300 0,50…0,80 
В5 24 1,0 6300…8000 0,80…1,00 

 
Таблиця А.7 – Класи використання конвеєрів 
за вантажопідйомністю вантажонесучого органу 

Коефіцієнт завантаження Клас 
завантаження maxК  еквK  

Н1 
Н2 
Н3 

до0,50 
0,50…0,63 
0,63…1,00 

до0,25 
0,25…0,50 
0,50…0,80 

 
Таблиця А.8 – Класи використання конвеєрів 

за натягом тягового органу 
Коефіцієнт натягу 

Клас натягу 
maxК ′′′′  еквK ′′′′  

Ц1 
Ц2 
Ц3 

до 0,63 
0,63…0,80 
0,80…1,00 

до 0,16 
0,16…,032 
0,32…0,63 

 
Таблиця А.9 – Режими роботи конвеєра залежно від класу за часом 

Клас використання 
За продук- 
тивністю 

За вантажо- 
підйомністю 

За натягом 
Клас 

за часом 
П1 П2 П3 Н1 Н2 Н3 Ц1 Ц2 Ц3 

В1 ДЛ ДЛ Л ДЛ ДЛ С ДЛ Л С 
В2 Л Л С Л Л С Л Л С 
В3 С С Т С С Т С С Т 
В4 Т Т ДТ Т Т Д Т Т ДТ 
В5 Т ДТ ДТ Т Т ДТ Т ДТ ДТ 
Примітка. Позначення режимів роботи конвеєра: ДЛ – дуже 

легкий, Л – легкий, С – середній, Т – важкий, ДТ – дуже важкий. 
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Таблиця А.10 – Режими роботи і приклади використання конвеєрів 

Час роботи 
на добу 

Клас 
використання 

за часом 

Режим 
роботи 

Приклад використання конвеєра 

Менше 
однієї 
зміни 

В1 ДЛ 

Періодично працюючі конвеє-
ри, наприклад, на окремих сек-
ціях складу; для прибирання 
стружки або розсипання землі 

Одна зміна В2 Л 
Дві зміни В3 З 
Три зміни В4 Т 

Конвеєри всіх видів, безперерв-
них працюючі на підприєм-
ствах різних галузей промисло-
вості 

Цілодобово 

В5 ДТ 

Конвеєри для безперервних 
технологічних процесів у хі-
мічній, металургійній та інших 
галузях промисловості (наприк-
лад, конвеєр для подачі шихти 
у доменну піч) 

 
Таблиця А.11 – Характеристика температурних умов роботи конвеєрів 

Температура 
навколиш-

нього середови-
ща, ºС 

Характерні приклади 
виробничого 
устаткування 

Кліма- 
тичне 
вико-
нання 

від до 

Характер-
ні значен-
ня темпе-
ратурного 
коефіцієн-
та ββββ , % 

Категорія 
приміщен-
ня (ГОСТ 
15150-69) 

Конвеєри, що працюють 
на відкритому повітрі і 
в неопалювальному 
приміщенні 

ХЛ; 
ОУ 

 
+40 
+40 

 

 
-60 
-45 

 

 
100 
100 

 

 
1, 2 і 3 
1, 2 і 3 

 
Конвеєри, що пра-
цюють в опалюваль-
них приміщеннях 

У +35 +10 100 4 

Конвеєри, що проходять 
через сушільні та на- 
грівальні камери 

 
+120 
+350 

+10 
+10 

20…50 
10…30 

4 
4 

Конвеєри, що проходять 
через охолоджувальні і 
морозильні камери 

 +35 -20 10…50 4 
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Таблиця А.12 – Умови роботи конвеєра 
Режим Характеристика 

Легкий (Л) Чисте, сухе, опалювальне, добре освітлене 
приміщення; відсутній абразивний пил; конвеєр 
доступний для обслуговування, огляду і ремонту 

Середній (С) Опалювальне приміщення: невелика кількість 
абразивного пилу; часом вологе повітря; середнє 
освітлення і доступність для обслуговування 

Важкий (Т) Робота в неопалювальному приміщенні і на 
відкритому повітрі; можливі невелика кількість 
абразивного пилу або підвищена вологість 
повітря; погане освітлення і доступність для 
обслуговування 

Дуже важкий (ВТ) Дуже запорошена атмосфера і наявність чинників, 
що шкідливо впливають на роботу конвеєра 

 
Таблиця А.13 – Параметри, що визначають умови роботи конвеєра 

Режим умовної роботи 
Параметр 

легкий середній важктй дуже 
важкий 

Час роботи на добу, год до 6 6…12 12…18 18 та вище 
Властивості вантажу: 
   – насипна густина, т/м3 

   – розмір шматків, мм 
   – абразивність і коро- 
     зійність 

до 0,6 
до 20 

відсутні 

0,6…1,1 
20…60 
слабкі 

1,1…2,0 
60…160 
середні 

вище за 2,0 
вище за 160 
сильні 

Вологість повітря, % до 50 50…65 65…90 вище за 90 
Запорошеність повітря, 
кг/м3 до 10 10…100 100…150 вище за 150 

Температура навколиш-
нього середовища, ºС: 
     від 
     до 

 
 

+5 
+25 

 
 

+0 
+30 

 
 

-20 
+30 

 
 

-40 
+40 
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