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Вступ. При розробці моделей стрічкових конвеєрів в більшості випадків 

обмежувались розташуванням двох електроприводів в головній частині 

конвеєра [1]. При цьому дослідження проводили при номінальному 

завантаженні тягового органу. Проте, враховуючи, що стрічка конвеєра являє 

собою пружно-в’язку систему та навантаження її може змінюватись від 0.5 до 

1.2 номінального значення, то достатньо актуальною задачею є дослідження 

рівня коливальних процесів при зміні навантаження тягового органу для 

випадку розташування електродвигунів як в головній, так і в хвостовій 

частинах конвеєра. 

Мета роботи. Провести дослідження характеристики конвеєра при пуску 

для різного рівня його навантаження та виконати порівняльний аналіз коливань 

в стрічці для випадку розташування двох електродвигунів в головній частині та 

по одному електродвигуну в головній та хвостовій частинах транспортної 

системи. 

Матеріали та результати дослідження. На основі математичного опису 

елементів електромеханічної системи стрічкового конвеєра [1, 2] з 

використанням пакету прикладних програм «MATLAB» розроблено модель 

замкненої системи керування рухом механізму, що дозволяє виконати 

дослідження коливальних процесів в стрічці для двох варіантів розташування 

приводних блоків. Схема моделі приведена на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функцiональна схема електромеханічної системи конвеєра 

 

На рисунку 1 прийняті наступні позначення: 1, 2 – моделі перетворювачів 

частоти відповідно для першого та другого двигунів; 3, 4 – перший та другий 



електродвигуни; 5 – модель руху стрічки конвеєра при розташуванні двох 

електродвигунів в головній частині; 6 – модель руху стрічки конвеєра при 

розташуванні по одному електродвигуну в головній та хвостовій частинах; 

Результати досліджень розподілу рівня коливань швидкостi V (м/с) на 

вантажній та холостій вітці стрічки типового високопродуктивного конвеєра 

довжиною 1500 м при навантаженнях 0.5Мн, Мн, 1.2Мн для режимів пуску  при 

розташуванні двох приводних блоків в головній частині та по одному 

електродвигуну в головній та хвостовій частинах транспортної системи 

приведені відповідно на рисунках 2,а, 2,б. 

 
                                        а)                                                           б) 

 

Рисунок 2 – Графіки розподілу коливань в тяговому органі : 

Х2 – навантажена вітка; X4 – холоста вітка 

 

Дослідження проводилися при пуску тягового органу конвеєра з 

постійним заданим прискоренням. На рисунку 3 показані графіки зміни 

амплітуди коливань для холостої (рис. 3,а) та вантажної (рис. 3,б) вітки 

конвеєра при зміні завантаження тягового органу при пуску конвеєра, де  

M
*
=M/Mн; А

*
=(А-Ауст)/Ауст;  Ауст,  А – усталена та максимальна амплітуди 

коливань тягового органу; Мн, М – номінальний та поточний моменти 

навантаження стрічки конвеєра;  

 



 
                                       а)                                                       б)  

Рисунок 3 – Графіки зміни амплітуди коливань в тяговому органі : 

1 – розташування двох електродвигунів в головній частині конвеєра; 2 – 

розташування по одному електродвигуну в головній та хвостовій частині 

конвеєрної установки 

 

Як показують графіки (рис. 2, 3) установка електродвигунів на головному 

та хвостовому барабанах конвеєра дозволяє знизити амплітуду коливань 

тягового органу від 26% до 33% на навантаженій вітці та від 118.5% до 150.5% 

на холостій вітці при зміні навантаження від 0.5Мн до 1.2Мн. 

Висновки. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що 

використання технологічної схеми високопродуктивного конвеєра при 

розташуванні електродвигунів на початку та в кінці транспортної установки 

дозволяє значно знизити рівень коливань та підвищити експлуатаційну 

надійність тягового органу. Розроблена модель електромеханічної системи 

також дає можливість провести дослідження енергетичної ефективності 

режимів роботи високопродуктивних стрічкових конвеєрів. 
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