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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Дисертаційна робота присвячена дослідженню 

роботи елеватора, який має ковші з рухомим елементом у вигляді днища 
півкруглої форми (скорочено ПФ). 

Виконане в цій роботі дослідження причин, що впливають на зниження 
продуктивності елеваторних устаткувань, дозволяє встановити, що необхідно 
розробляти найбільш досконаліші конс трукції їх ковшів. 

Запропонована в дисертації конструкція ковша з рухомим елементом у 
вигляді днища півкруглої форми (ПФ), у поєднанні з підібраними параметрами 
елеватора, дозволить істотно підвищити якість розвантаження матеріалу з 
ковша, що сприятиме зменшенню перевитрат електроенергії, підвищенню 
якості матеріалу, що транспортується, поліпшенню умов роботи 
обслуговуючого персоналу.  

Тому ця дисертаційна робота, в якій розглядаються питання підвищення 
продуктивності похилого ковшового елеватора зі встановленими на ньому 
ковшами ПФ, є актуальною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дійсна 
дисертаційна робота узгоджується з: державною цільовою програмою 
реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки (затв. Постановою 
Кабінета Міністрів України № 1390 від 6.12.2009 р.); концепцією розвитку 
транспортно-дорожнього комплекcу (ТДК) України на середньос троковий 
період і до 2020 року; науковим напрямком кафедри «Будівельні, колійні,  
вантажно-розвантажувальні машини» Українського державного університету 
залізничного транспорту та є продовженням наукових досліджень 
госпдоговірної теми 8/8: «Модернізація машини МВС-4М» (номер державної 
реєстрації № 01900010650); науковим напрямком кафедри «Металоріжучого 
обладнання і транспортних систем» Української інженерно-педагогічної 
академії.  

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
продуктивності похилого двохланцюгового ковшового елеватора шляхом 
удосконалення процесу розвантаження за рахунок установлення на ньому 
ковшів із рухомими днищами півкруглої форми та вибору основних параметрів 
елеватора (полюсної відс тані та радіусу привідного «барабана» елеватора).  

Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі наукові 
завдання: 

– провести огляд та аналіз вітчизняної та іноземної науково-технічної 
літератури, авторських свідоцтв і патентів по конструкціям елеваторів і їх 
ковшів та визначитися з напрямками підвищення продуктивності елеваторних 
устаткувань, шляхом удосконалення конструкції їх ковшів;  



 2 

– розробити та експериментально підтвердити систему рівнянь, яка буде 
враховувати рух частинок матеріалу та попереджувати зворотне висипання їх з 
ковша з рухомим днищем півкруглої форми; 

– на підс таві відомих теоретичних положень дослідити коефіцієнт 
наповнення ковша ПФ, який буде усувати зворотне висипання матеріалу з 
останнього, та підтвердити отримані результати практичним значенням 
коефіцієнта наповнення ковша ПФ; 

– розробити дослідний зразок ковша з рухомим днищем півкруглої форми 
похилого двохланцюгового ковшового елеватора, який би дозволяв збільшити 
об’єм матеріалу за рахунок поглибленої частини ковша, що буде приводити до 
підвищення продуктивності цього елеватора; 

– теоретично й експериментально показати можливість виникнення 
«квазішлейфа» матеріалу всередині ковша ПФ, який виникає від повороту його 
рухомого днища;  

– на підставі теоретичних досліджень установити й експериментально 
підтвердити нові залежності, які характеризують зміну кутів відносно полюса 
під час руху як маси матеріалу, так і окремих частинок матеріалу, за умови 
відсутнос ті зворотного висипання їх з ковша; 

– теоретично розрахувати й експериментально підтвердити чисельні 
значення кутів початку та закінчення розвантаження як мас и матеріалу, так 
і окремих час тинок матеріалу з ковша ПФ, а також теоретично підібрати 
величини (ширину та висоту «шлейфів» матеріалу), які будуть необхідні 
для профілювання кожуха похилого елеватора з і встановленими на ньому 
ковшами ПФ; 

– оцінити ступінь підвищення продуктивності елеватора, а також 
визначити економічний ефект від використання ковшів із рухомими днищами 
півкруглої форми похилого елеватора для вантажно-розвантажувальних робіт. 

Об’єкт дослідження – процес розвантаження ковша з рухомим днищем 
півкруглої форми та динамічні силові процеси, що виникають під час повороту 
рухомого днища ковша в мить набігання ковша ПФ на привідні зірочки, а 
рухомого днища ковша на додатковий прис трій. 

Предмет дослідження – похилий двохланцюговий ковшовий елеватор з і 
встановленими на ньому ковшами з рухомим днищами півкруглої форми як 
кінематично-динамічна система, яка враховує динамічні процеси руху 
матеріалу в ковшах. 

Методи дослідження. У роботі застосовано теоретичні та 
експериментальні методи досліджень. У теоретичній частині було використано 
такі методи: аналітичний – з використанням математичного моделювання 
динамічних процесів у ковші ПФ для підтвердження рухомості як маси 
матеріалу в ковші, так і окремих частинок матеріалу, які знаходяться на 
рухомому днищі ковша; числовий – зі складанням та вирішенням математичної 
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моделі (диференціальних рівнянь) як для руху маси матеріалу, так і для руху 
окремих частинок матеріалу в ковші ПФ, та після розв’язання їх – будування 
залежностей шляху частинок від часу руху ковша ПФ.  

Під час проведення експериментів використовувалися такі методи: 
візуальний, фото- та кінофіксації – під час проведення кінозйомок руху та 
розвантаження (фізичне моделювання) маси матеріалу в ковші ПФ, кінозйомок 
руху та розвантаження окремих частинок матеріалу в ковші ПФ (для 
оцінювання адекватності результатів теоретичних розрахунків); математичної 
статистики – для обробки результатів експериментів та оцінки адекватності їх 
результатам теоретичних розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. Уперше:  
– запропоновано й експериментально підтверджено залежності з 

урахуванням особливостей нової конструкції ковша ПФ – рівняння руху 
матеріалу в ковші ПФ, що забезпечує відсутніс ть його зворотного висипання;  

– запропоновано нові залежності, які характеризують зміну кутів 
відносно полюса під час руху як маси матеріалу, так і окремих частинок 
матеріалу, до передньої стінки ковша ПФ;  

– теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено нове 
фізичне явище зростання «квазішлейфа» матеріалу всередині ковша ПФ, що 
запобігає налипанню матеріалу в найглибшій його частині без зворотного 
висипання матеріалу.  

Подальший розвиток отримав підхід до визначення коефіцієнта 
наповнення ковша з рухомим днищем півкруглої форми, який значно впливає 
на продуктивніс ть ковшового елеватора.  

Практичне значення отриманих результатів визначається розробкою 
комплексного підходу до визначення продуктивності двохланцюгового 
похилого ковшового елеватора з ковшами ПФ, технічну новизну яких 
підтверджено патентом України – Пат. 10729А.  

Результати дисертаційної роботи використовуються в учбовому процесі 
при читанні лекцій – з дисципліни «Комплексна механізація та автоматизація 
будівельних і колійних робіт» для студентів спеціальності 8.090214 «Підйомно-
транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання»,  
зокрема: теоретична та експериментальна частини дисертаційної роботи,  
матеріали патентів і заявок, конструктивні розробки нових видів ковшів 
елеваторів.  

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в Укроргверстатінпром, що 
підтверджено протоколом технічного засідання спеціалістів цього інс титуту від 
5.04.2010 р., позитивна якість полягає в:  

– методиці розрахунку похилого елеватора зі встановленими на ньому 
ковшами ПФ;  
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– практичних рекомендаціях, щодо розрахунку та виготовлення ковшів із 
рухомими днищами півкруглої форми;  

– конструкторській документації для виготовлення ковшів із рухомими 
днищами півкруглої форми за різноманітної їх ширини – 448 та 700 мм. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 
науковою працею автора. Автором дисертації визначено мету та завдання 
досліджень, здійснено пошук їх рішень, проведено теоретичні та 
експериментальні дослідження.  

Головні результати теоретичних та експериментальних досліджень, які 
викладені у дисертаційній роботі, опубліковано в 13 наукових працях.  

Особисто автором опубліковано 4 роботи [4–7], отримано 1 патент на 
корисну модель (Пат. 53776, Україна) [13].  

У працях, виданих у співавторстві, автору належить: 
– розроблено методику розрахунку економічного ефекту від 

використання ковшів із рухомими днищами півкруглої форми похилого 
ковшового елеватора [1];  

– отримано нові залежності для визначення продуктивності похилого 
ковшового елеватора з урахуванням особливостей конструкцій ковшів із 
рухомими днищами півкруглої форми [2];  

– отримано формули, які враховують рух окремих частинок матеріалу до 
передньої стінки ковша ПФ за час руху його ланцюгами (без зворотного 
висипання цих час тинок із останнього) [3];  

– запропоновано визначене розташування ковша з рухомим днищем 
півкруглої форми на розвантажувальній ділянці елеватора [8];  

– запропоновано контур профілю кожуха голівки елеватора зі 
встановленими на ньому ковшами ПФ [9];  

– запропоновано математичну модель руху частинок матеріалу вздовж 
рухомого днища ковша ПФ [10];  

– запропоновано конструкцію ковша з рухомим днищем півкруглої 
форми [11];  

– запропоновано конструкцію ковша з рухомим днищем півкруглої 
форми, в якому передню стінку виконано у формі відрізка логарифмічної 
спіралі [12]. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 
доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на: науковому 
семінарі кафедри «Теоретична механіка та деталі машин» у Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства 12.04.2010 р.; 
науковому семінарі кафедри «Металоріжучого обладнання і транспортних 
систем» Української інженерно-педагогічної академії 18.06.2010 р.; науковому 
семінарі кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання» Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 30.03.2011 р.; 
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наукових семінарах кафедри «Будівельні та дорожні машини» 16.12.2011 р. 
Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету; 
науковому семінарі спеціалістів Укроргверстатінпрому 5.04.2010 р.; науковому 
семінарі кафедри «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини» 
Української державної академії залізничного транспорту 20.06.2011 р.; 
Міжнародній науково-практичній конференції «Нові досягнення в 
дослідженнях будівельних, дорожніх і підйомно-транспортних машин», яка 
присвячена 100-річчю з дня народження професора А. М. Холодова, та 80-
річчю кафедри будівельних та дорожніх машин Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету 29.09.2016 р.  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 
наукових праць, 2 публікації в збірниках, що входять до міжнародних науково-
метричних баз, 6 публікацій в наукових фахових виданнях України, 2 
публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації та 3 
патенти України, з яких 1 деклараційний патент на винахід, 1 патент на 
винахід, 1 патент на корисну модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, 4 розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел,  
додатків та містить 253 сторінки, 55 рисунків, 27 таблиць. Окрім основного 
тексту, який викладено на 152 сторінках, дисертація міс тить перелік 
використаних джерел зі 134 найменувань на 14 сторінках, 5 додатків на 59 
сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальніс ть теми дисертаційної роботи,  

сформульовано мету роботи, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження,  
наукову новизну та практичне значення наукових результатів, наведено дані 
публікацій та апробацій роботи, вказано особистий внесок здобувача, структуру 
та обсяг дисертації.  

У першому розділі виконано аналіз наукових досліджень, спрямованих 
на покращення роботи та підвищення ефективнос ті ковшових елеваторів.  

Такими питаннями, як рух частинок вантажу в ковшах елеваторів,  
поліпшення розвантаження ковшів за рахунок вибору оптимальних параметрів, 
удосконалення елементів розвантажувальних голівок елеваторів та ін. – 
займалася ціла низка вчених.  

Значні дослідження з розвантаження ковшів елеваторів проведено 
вченими П. С. Козьміним, А. О. Співаковським, А. А. Долголенко, 
Н. Г. Домбровським, які є основоположниками розрахунку машин 
безперервного транспорту.  
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Багатьма авторами теоретичні дослідження з розвантаження ковшів 
елеваторів доповнювалися та уточнювалися на основі пізніших 
експериментальних досліджень.  

Великий вклад в дослідження та створення засобів для комплексної 
механізації переробки насипних вантажів внесли роботи д.т.н., проф. 
В. М. Стогова, д.т.н., проф. Г. П. Гриневича, проф., к.т.н. Б. М. Стефанова, 
д.т.н., проф. І. Г. Кравцова, д.т.н., проф. П. С. Гриневича, д.т.н., проф. 
Д. Д. Бизюкина., д.т.н., проф. П. Ф. Дубинского, д.т.н., проф. В. А. Баумана та 
ін.  

Із метою усування недоліків, притаманних ковшам серійного 
виробництва запропоновано конструкцію ковша з рухомим днищем півкруглої 
форми.  

Така конструкція ковша призначена для забезпечення якісного 
розвантаження ковша.  

У розділі розглянуто й нові конструкції ковшів із рухомими днищами 
різної форми похилих ковшових елеваторів. 

У другому розділі наведено теоретичні аспекти з розрахунку параметрів 
елеватора з ковшами, які мають рухомі днища півкруглої форми.  

Підібрано основні параметри елеватора.  
Вс тановлено, що параметри елеватора впливають на коефіцієнт 

наповнення ковшів, що безпосередньо пов’язано з продуктивніс тю елеватора,  
через радіус привідного «барабана», швидкість привідного «барабана», частоту 
обертання привідного вала елеватора.  

Радіус привідного «барабана» – бr – відстань від центра обертання 
привідного вала елеватора до внутрішньої поверхні нижньої стінки ковша ПФ: 

 

g
hr бб  , (1) 

 
де б  – швидкість ковшів, м/с; h  – полюсна відстань, м; g  – прискорення 
вільного падіння, м/с2.  

Об’єм ковша ПФ визначається рівняннями (рис. 1): 
 

р1ч.п1б V2LSBSV    – днище відтиснуте. (2) 
 
Об’єм матеріалу, який знаходиться в ковші ПФ, розраховується за 

формулами: 
 

р.ч.мп1
р

мбм V2VBSV  ; .ч.мп1.ч.мп SLV  .  (3) 
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Об’єм матеріалу, який розташовано у поглибленій час тині ковша ПФ,  
розраховується за формулою: 

 

.ч.мп1.ч.мп SLV  ; .ч.мп
р
мб.ч.мп SSS   (4) 

 

 
 

Рис. 1. Площі поперечних розріз ів ковша ПФ 
 
Визначено теоретичний коефіцієнт наповнення ковша ПФ із метою 

усунення явища зворотного висипання матеріалу, якого подано за допомогою 
формули: 

 

V
V

К м
ПФ  . (5) 

 
Запропонована система рівнянь описує рух частинки в ковші під час 

повороту рухомого днища та дозволяє після експериментального 
підтвердження теоретично розрахувати шлях частинки, у результаті чого можна 
встановити наявніс ть (або відсутність) зворотного висипання матеріалу з ковша 
ПФ.  
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Сили, які діють на частинку  А.ч  масою m , що знаходиться на поверхні 
матеріалу в ковші ПФ (рис. 2): сила ваги gm


 ; сила реакції N


; сила тертя трF


; 

відцентрова сила RF


; сила Коріоліса cF


.  
На рис. 2 вказано такі кути:   – кут між силами ваги та радіус-вектором 

(  А.ч  –  AO1 );   – кут між вісями X  і 'X ;   – кут між віссю X  і лінією 
горизонту; i  – кут між віссю Z  і радіус-вектором  А.ч ;   – кут між вісями – 
прямовісною та віссю X , x  – шлях, що пройшла частинка матеріалу до миті її 
відриву від існуючої площини. 

 
 

Рис. 2. Кінематико-динамічна схема ковша ПФ 
 
Рівняння руху частинки буде мати такий вигляд: 
 














;0)cos(gm
dt
dxm2Nzm

;
dt

xd
mNxm)sin(gm

д0
2

д

2

2
2

д
 (6) 

tд  . (7) 
 

Кутову швидкіс ть розраховано за формулою: 
 





coscoscosx

tg 0
д . (8) 
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Наведено розв’язання диференціального рівняння руху матеріалу в ковші 

ПФ.  
Розраховано шлях, який проходять частинки вздовж днища ковша ПФ.  
Теоретичні розрахунки були виконані за допомогою комп’ютерних 

програм – Exel, Math CAD.  
Наприкінці розділу наведено метод побудови траєкторій час тинок 

матеріалу, які розвантажуються через передню стінку ковша ПФ, та зроблено 
висновок, що в мить набігання ковша ПФ на привідний «барабан» виключено 
викидання матеріалу через кромку зубців ковша ПФ. 

У третьому розділі розглядаються експериментальні дослідження умов 
ефективного використання ковша ПФ.  

Експериментальна частина роботи містить фізичне моделювання процесів 
руху матеріалу в середині ковша ПФ та розвантаження його з останнього – на 
стенді для експериментальних досліджень, розроблених автором.  

Здійснено вибір основних параметрів цього елеватора з метою 
підвищення його продуктивнос ті.  

Дослідження були проведені в 2 етапи:  
1 етап – у ковші ПФ знаходилася маса матеріалу. 
Масу матеріалу, яку було завантажено в ковш ПФ, обрано такою тому,  

що згідно з теоретичними розрахунками вона забезпечує відсутність зворотного 
висипання матеріалу з ковша ПФ.  

При цьому практичний коефіцієнт наповнення ковша ПФ становить: 

V
mКе

н  , де V  – об’єм ковша ПФ.  

У цьому розділі наведено кадри кінозйомок процесів руху матеріалу в 
ковші («квазішлейф» матеріалу всередині ковша ПФ) та кадри початку та 
закінчення відцентрового розвантаження матеріалу (рис. 3). 

2 етап – у ковші містилися частинки щебеню.  
Із метою припинення зворотного висипання матеріалу з ковша, яке може 

з’явитися під час відтиснення днища в основну частину ковша ПФ, розраховано 
шлях частинок матеріалу – e

nх , які рухаються поверхнею рухомого днища 
ковша, з використанням експериментальних даних (на основі системи рівнянь,  
яку наведено в розд. 2 – рис. 4). 

Порівняно експериментальні результати шляху, який пройшли окремі 
частинки щебеню, що були положені на днище ковша ПФ (№ 1, № 2, № 3), та 
шляху, який пройшла теоретична частинка 0М  (рис. 5). 
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 кадр 3 

 кадр 4 

 кадр 5 

 кадр 6 
 

Рис. 3. Зростання «квазішлейфу» матеріалу  
та початок відцентрового розвантаження матеріалу з ковша ПФ (кадри № 3 – № 6) 
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Підтверджено умови руху матеріалу в ковші ПФ до передньої його стінки 
відносно полюсу під час руху ковша ланцюгами, а днища ковша додатковим 
пристроєм як для маси матеріалу, так і для окремих частинок матеріалу,  
розташованих на днищі ковша ПФ, та формулу: 

 
     еее ttt90   (9) 

 

             
а 
 

   
б 
 

Рис. 4. Координати e
nх  частинок щебеню: 

а) оригінальне фото; б) фото з позначками координати e
nх   

(оброблене за допомогою програми Adobe Phoshop) 
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Оскільки утворюється рух частинок щебеню днищем та стінками ковша, 
то у всі формули підс тавлено коефіцієнт тертя матеріалу об стінки та днище 
ковша ПФ – m .  

 

 
 

Рис. 5. Залежності  tx  для частинок щебеню – 
№ 1, № 2, № 3 та для частинки 0М  

 
 
Умова руху частинки щебеня № 1 днищем ковша до передньої його 

стінки виконується, оскільки вірна рівність (рис. 6 – а, б, в):  
 

     .ttt90 е
1

е
1

е
1m   (10) 

 
Умова руху частинки щебеня № 3 по днищу ковша до передньої його 

стінки визначена залежніс тю (10) і також виконується.  
При цьому не спостерігається зворотного висипу матеріалу з останнього.  
Запропоновано профіль кожуха голівки елеватора з і встановленими на 

ньому ковшами ПФ із використанням величин, які отримані 
експериментальним шляхом, такі як ширина та висота «шлейфів» матеріалу.  
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фото № 1 

а 

Рис. 6 – a . Рух частинки щебеня № 1 рухомим днищем ковша ПФ 
(частинка № 1 – фото № 1) 

 

фото № 2 

б 

Рис. 6 – б. Рух частинки щебеня № 1 рухомим днищем ковша ПФ 
(частинка № 1 – фото № 2) 
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фото № 3 

в  
 

Рис. 6 – в. Рух частинки щебеня № 1 рухомим днищем ковша ПФ 
(частинка № 1 – фото № 3) 

 
 
Експериментальні результати були розраховані та оброблені за 

допомогою комп’ютерних програм – Exel, Math CAD.  
Оцінено ступінь підвищення продуктивності елеватора з ковшами ПФ. 

При цьому наведено, що розбіжніс ть результатів, знайдених експериментально 
та теоретично, не перевищує 15 %.  

У четвертому розділі розроблено методику розрахунку похилого 
елеватора зі встановленими на ньому ковшами ПФ. 

Наведені практичні рекомендації щодо розрахунку та виготовлення 
ковша з рухомим днищем півкруглої форми.  

Виконано перевірочний розрахунок даного. 
Визначено економічний ефект від використання ковшів із рухомими 

днищами півкруглої форми похилого двохланцюгового елеватора для 
вантажно-розвантажувальних робіт, який становить 643849,60 грн. (на 1 
елеватор за 10 років), що значно підвищило продуктивніс ть похилого елеватора 
зі встановленими на ньому ковшами з рухомими днищами півкруглої форми. 
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ВИСНОВКИ 
 
1. Проведено огляд та аналіз вітчизняної та іноземної науково-технічної 

літератури, авторських свідоцтв і патентів по конструкціям елеваторів і ковшів 
та виявлені можливості підвищення продуктивності похилих двохланцюгових 
ковшових елеваторів.  

2. Розроблено й експериментально підтверджено систему рівнянь, яка 
враховує рух частинок матеріалу всередині ковша ПФ, розташованих на його 
рухомому днищі, та яка попереджує зворотне їх висипання (шлях частинки – 
ч.М0 уздовж рухомого днища ковша ПФ більше шляху, яка пройшла частинка 
щебеня № 2 на 11,6 %). 

3. На підс таві відомих теоретичних положень встановлено коефіцієнт 
наповнення ковша ПФ, який забезпечує його «нормальне» наповнення 
(незважаючи на рух рухомого днища всередині ковша ПФ), що підтверджено 
його практичним коефіцієнтом, який усуває зворотне висипання матеріалу з 
ковша ПФ похилого елеватора. 

4. Розроблено дослідний зразок ковша з рухомим днищем півкруглої 
форми похилого двохланцюгового ковшового елеватора, який дозволив 
збільшити об’єм транспортованого цим ковшем матеріалу за рахунок його 
поглибленої частини, що привело до підвищення продуктивності цього 
елеватора (об’єм матеріалу ковша ПФ більше об’єму матеріалу, що 
перевантажується ковшем (О) на 4,44 %, при  45 ). 

5. Теоретично й експериментально показано утворення «квазішлейфа» 
матеріалу всередині ковша ПФ, від повороту його рухомого днища, що усуває 
налипання матеріалу в найглибшій його частині, за відсутнос ті зворотного 
висипання матеріалу, зокрема:  

– зростання «квазішлейфа» матеріалу відбувається за умови повороту 
ковша ПФ на кут від (–80º) до (–40º) відносно прямовісної вісі привідного вала 
елеватора;  

– розвантаження матеріалу з ковша ПФ починається на (–13º) раніше, що 
дорівнює куту повороту рухомого днища ковша ПФ на (+15º), у мить, коли вісь 
ковша ПФ збігається з прямовісною віссю привідного вала елеватора. 

6. На підставі теоретичних досліджень встановлено та експериментально 
підтверджено нові залежності, які зв’язують кути розташування матеріалу в 
ковші ПФ, відносно полюса до передньої його стінки, під час руху як маси 
матеріалу, так і окремих частинок матеріалу від повороту рухомого днища 
ковша ПФ, за відсутності зворотного їх висипання (під час проходження 
ковшом ПФ розвантажувальною ділянкою похилого елеватора ). 

7. Теоретично встановлено та експериментально підтверджено числові 
значення кутів початку та закінчення розвантаження як маси матеріалу, так і 
окремих частинок із ковша ПФ, та теоретично підібрані величини – ширина та 
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висота «шлейфів» матеріалу, які необхідні для профілювання кожуха похилого 
елеватора зі встановленими на ньому ковшами ПФ, та порівняні з величинами,  
що отримані експериментальним шляхом, зокрема:  

– співвідношення ширини «шлейфів» матеріалу теоретично розрахованої 
та тієї, що отримано експериментальним шляхом, становить 6,06%,  

– співвідношення висоти «шлейфів» матеріалу, яка отримана 
експериментальним шляхом, і теоретично розрахованою величиною висоти 
«шлейфів» матеріалу, становить 14, 29%. 

8. Визначено економічний ефект від викорис тання ковшів із рухомими 
днищами півкруглої форми похилого двохланцюгового елеватора для 
вантажно-розвантажувальних робіт, який с тановить 643849,60 грн. (на 
1 елеватор за 10 років), що значно підвищило продуктивніс ть похилого 
елеватора з і встановленими на ньому ковшами з рухомими днищами 
півкруглої форми. 
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стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. ХДУХТ. 
– Х., 2016. – Вип. 1 (23). – С. 54–64.  

2. Нестеров А. П. Наклонный ковшовый элеватор повышенной 
производительности / А. П. Нестеров, С. В. Удовикова // Сб. науч. тр. 
УкрГАЖТ. – Х., 2014. – Вып. 149. – С. 18–124.  

Публікації в наукових фахових виданнях України: 
3. Стефанов Б. М. Рух часток у ковші з рухомим днищем півкруглої 

форми / Б. М. Стефанов, С. В. Удовікова // Проблеми надійності та 
довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: зб. 
наук. пр. УкрДАЗТ. – Х., 2007. – Вип. 87. – С. 191–195.  

4. Удовікова С. В. Рух матеріалу в середині ковша з рухомим днищем 
півкруглої форми / С. В. Удовікова // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – Х., 2008. – 
Вип. 99. – С. 202–207. 

5. Удовикова С. В. Улучшенные условия разгрузки материала из ковшей с 
подвижными днищами полукруглой формы наклонного элеватора / 
C. В. Удовикова // Сб. науч. тр. УкрГАЖТ. – Х., 2010. – Вып. 113. – С. 198–202. 

6. Удовикова С. В. Определённое расположение ковша, с подвижным 
днищем полукруглой формы, на различных участках наклонного элеватора / 
C. В. Удовикова // Сб. науч. тр. УкрГАЖТ. – Х., 2011. – Вып. 122. – С. 305–309. 
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7. Удовікова С. В. Математична модель руху частки в ковші з рухомим 
днищем напівкруглої форми / С. В. Удовікова // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – Х., 
2012. – Вип. 129. – С. 196–200. 

8. Нестеров А. П. Повышение производительности элеватора с ковшами с 
подвижными днищами полукруглой формы / А. П. Нестеров, С. В. Удовикова // 
Сб. науч. тр. УкрГАЖТ. – Х., 2013. – Вып. 138. – С. 287–292.  

Публікації, які додатково відображають наукові результати 
дисертації: 

9. Стефанов Б. М. Профілювання кожуха голівки елеватора з ковшами з 
рухомими днищами напівкруглої форми / Б. М. Стефанов, С. В. Удовікова // 
Техніка та технологія виконання будівельних, колійних та перевантажувальних 
робіт на транспорті: зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – Х., 2004. – Вип. 58. –  С. 95–99 . 

10. Стефанов Б. М. Математична модель руху частки в ковші з рухомим 
днищем напівкруглої форми / Б. М. Стефанов, С. В. Удовікова // Проблеми 
надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному 
транспорті: зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – Х., 2006. – Вип. 77. – С. 214–218. 

Патенти України: 
11. Пат. 10729А Україна, МПК 5 В65 G 17/36. Ковшовий елеватор / 

Стефанов Б. М., Удовікова С. В. ; замовник та патентовласник Харківська 
державна академія залізничного транспорту – № 95010320 ; заявл. 23.01.95 ; 
опубл. 25.12.96, Бюл. № 4. – 4 с. 

12. Пат. 69537А Україна, МПК 7 В65 G 17/36. Ковшовий елеватор / 
Удовікова С. В., Стефанов Б. М. ; замовник та патентовласник Українська 
державна академія залізничного транспорту – № 2003076336 ; заявл. 08.07.2003 
; опубл. 15.09.2004, Бюл. № 9. – 4. 

13. Пат. 53776 Україна, МПК 9 В65 G 17/32. Ківшовий елеватор 
підвищеної продуктивнос ті / Удовікова С. В. – № u 200907416 ; заявл. 
15.07.2009 ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. – 9 с. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Удовікова С. В. Підвищення продуктивності похилого ковшового 

елеватора з ковшами з рухомими днищами півкруглої форми. На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 
спеціальнос ті 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. Українська 
інженерно-педагогічна академія, Харків, 2017. 

Дисертація присвячена питанням підвищення продуктивності ковшового 
похилого елеватора.  
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Запропоновано конструкцію ковша з рухомим днищем півкруглої форми 
(ПФ), а для віджимання днища в основну частину ковша введено додатковий 
пристрій, який встановлено на привідному валі елеватора.  

Підібрані основні параметри ковшового похилого елеватора зі 
встановленими на ньому ковшами ПФ.  

Запропоновано систему рівнянь руху частинок матеріалу в ковші ПФ 
(математичну модель).  

Розроблена методика розрахунку похилого ковшового елеватора з і 
встановленими на ноьму ковшами ПФ.  

Наведена методика випробувань ковша з рухомим днищем півкруглої 
форми.  

Результати розрахунків підтверджено експериментально.  
Приведені дані про підвищення продуктивнос ті елеватора з ковшами 

запропонованої конс трукції.  
Високу ефективніс ть роботи такої конструкції обґрунтовано теоретично 

та підтверджено практично.  
Розраховано економічий ефект від впровадження ковша ПФ.  
Ключові слова: ковшовий елеватор, ковш з рухомим днищем півкруглої 

форми, додатковий пристрій, математична модель, продуктивність, параметри 
ковшового похилого елеватора, економічний ефект. 

 
Удовикова С.В. Повышение производительности наклонного 

ковшового элеватора с ковшами с подвижными днищами полукруглой 
формы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук 
по специальности 05.05.05 – подъёмно-транспортные машины, Украинской 
инженерно-педагогической академии, Харьков, 2017. 

Диссертация посвящена вопросам повышения производительности 
ковшового наклонного элеватора.  

Выполнен обзор машин, устройств и механизмов с целью выявления 
недостатков, присущих их ковшам, приводящих к понижению 
производительности данной установки.  

Отмечено, что элеватор с ковшами серийного производства имеет ряд 
недостатков: налипание материала в углублённой части ковшей элеватора, 
приводящее к низкому коэффициенту наполнения ковшей элеватора, явление 
обратной сыпи материала в восходящую ветвь элеватора, дополнительный шум 
и пыление при работе элеватора, большое число контактов движущихся 
деталей машины с материалом, превращающимся в пыль, снижение качества 
транспортируемого материала из-за многократного перелопачивания его 
ковшами.  
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Это приводит к малой эксплуатационной надежности и низкой 
производительности этого элеватора и перерасходу электроэнергии.  

С целью устранения перечисленных выше недостатков предложена 
конструкция ковша с подвижным днищем полукруглой формы. В 
диссертационной работе рассмотрены теоретические концепции параметров 
элеватора и его ковшей.  

Произведен выбор основных параметров элеватора.  
Установлено, что теоретически просчитанный коэффициент наполнения 

ковша не приводит к явлению обратной сыпи материала из последнего.  
Разработана система уравнений движения частиц материала в ковше ПФ.  
Разгрузка ковша с подвижным днищем полукруглой формы происходит в 

соответс твии с теоретически просчитанной конструкцией элеватора, а 
подвижное днище устраняет налипание материала внутри ковша. 

Разработана методика расчёта наклонного элеватора с установленными на 
нём ковшами ПФ.  

Приведена методика испытаний ковша с подвижным днищем 
полукруглой формы.  

Объём материала, находящегося в ковше, соответс твует теоретически 
рассчитанному.  

Определен путь частиц материала, движущихся по подвижному днищу 
ковша при его повороте.  

Предположено теоретически и подтверждено практически, что при 
повороте подвижного днища материал приходит в движение, образуя 
«квазишлейф» в средней части ковша ПФ элеватора, что устраняет налипание 
материала в ковше.  

На основании теоретических исследований установлены и 
экспериментально подтверждены данные, характеризующие изменение углов 
относительно полюса при движении как массы, так и отдельных частиц 
материала, находящихся в ковше ПФ.  

При этом выполняется условие движения как массы материала 
(«квазишлейфа» материала), так и отдельных частиц материала (частиц щебня) 
к передней стенке ковша ПФ при отсутс твии обратной сыпи материала из 
последнего.  

Результаты экспериментов подтверждают эффективность работы 
наклонного двухцепного ковшового элеватора с установленными на нём 
ковшами ПФ.  

Приведены сведения о повышении производительности элеватора с 
ковшами предложенной конс трукции.  

Высокую еффективность работы такой конструкции обосновано 
теоретически и подтверждено практически.  

Просчитан экономический эффект от внедрения ковша ПФ. 
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Ключевые слова: ковшовый элеватор, ковш с подвижным днищем 
полукруглой формы, дополнительное приспособление, математическая модель, 
производительность, параметры ковшового наклонного элеватора, 
экономический эффект. 

 
Udovikova S.V. Increase of the productivity of a scoop inclined elevator 

with the buckets with a movable bottom of a semi-circular shape. – The 
manuscript. 

Dissertation for the competition of a scientific degree of Сandidate of 
Technical Sciences by speciality 05.05.05 «Hoisting machines», Ukrainian 
Engineering Pedagogic Academy, Kharkiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the questions of raising productivity of a scoop 
inclined elevator.  

The construction of a bucket with a movable bottom of a semi-circular shape 
(SCS) is offered, and for release of the bottom in the main part of the scoop, an 
additional device is introduced.  

Main parameters of a scoop inclined elevator with the installed scoops of a 
semi-circular shape (SCS) are selected.  

The system of equations of the material particles motion in the SCS ladle (a 
mathematical model) is suggested.  

The methods for calculating the inclined bucket elevator with the mounted SCS 
bucket is worked out. Calculation results are confirmed experimentally.  

The results of the calculation of bucket elevator performance with the proposed 
design are presented.  

High efficiency of such construction work is substantiated theoretically and 
confirmed practically. 

Economic efect of SCS ladle implementation is calculated. 
Key words: bucket elevator, bucket with a movable bottom of sem-cilcular  

shape, additional device, a mathematical model, productivity, parameters of a scoop 
inclined elevator, the economic effect. 
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