
ВСТУП 

Стрічковий конвеєр є основним засобом неперервного транспорту в 

різних галузях народного господарства, який забезпечує виконання поточних 

технологій виробництва. Ефективність його використання значною мірою 

визначається технічними можливостями приводного пристрою, техніко-

економічні показники якого повинні відповідати як умовам експлуатації 

транспортуючих машин, так і режимам їх роботи. 

Разом з тим при виборі схеми встановлення приводних елементів 

важливим фактором є енергетична ефективність транспортної системи.  

Транспортуючі машини неперервної дії є винятково важливими і 

відповідальними ланками у системі оснащення як гірничо-видобувних 

територій, так і сучасного підприємства. 

Актуальність роботи. В даний час поряд з завданням підвищення 

надійнісних і експлуатаційних характеристик досить гостро стоять питання 

підвищення енергетичної ефективності механізмів і технологічних комплексів 

з урахуванням вимог виробничих процесів. 

Особливої актуальності це питання набуває для магістральних 

стрічкових конвеєрів, які володіють високою енергоємністю. 

Дослідження рівня втрат енергії в електромеханічних системі 

стрічкового конвеєра при різних варіантах розташування електроприводів 

уздовж транспортної лінії є важливим для підвищення значення коефіцієнта 

корисної дії системи, а, отже, і для підвищення рівня їхньої енергетичної 

ефективності. 

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

Магістерську роботу виконано на кафедрі «Автоматизації електромеханічних 

систем та електроприводу» Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відповідно до 

плану підготовки магістрів. 

Мета роботи і задачі дослідження. Дослідження рівня втрат енергії в 

електромеханічній системі магістрального конвеєра в залежності від 



навантаження і характеру розподілу електроприводів уздовж транспортної 

лінії. 

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі: 

1. Виконати техніко-економічний аналіз в області даного питання і 

сформувати програму вирішення поставленого завдання. 

2. Розрахувати електродвигуни в електромеханічній системі для двох 

варіантів: перший – два електродвигуни в головній частині, і другий – по 

одному двигуну в хвостовій і головний частинах конвеєра. 

3. Розробити модель для дослідження енергетичних характеристик 

електродвигунів. 

4. Провести дослідження рівня втрат енергії в статичних режимах роботи 

конвеєра для кожного варіанту. 

5. Виконати порівняльний аналіз результатів досліджень і розробити 

пропозиції щодо їх практичного використання. 

Об'єкт дослідження: процеси автоматичного керування в конвеєрних 

установках. 

Предмет дослідження: електромеханічні системи автоматизації 

стрічкових конвеєрів при варіації навантаження. 

Методи досліджень. У роботі використані фундаментальні положення 

теорії електропривода, теорії автоматичного керування, теорія електричних 

машин, теоретичної механіки, принципи комп’ютерного моделювання 

електромеханічних систем. 

Наукова новизна одержаних результатів. В даній роботі вперше 

розглядається питання підвищення енергетичної ефективності 

багатодвигунного конвеєра за рахунок найбільш перспективного 

встановлення електроприводних станцій вздовж траси транспортної системи.  

 

 

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 



Отримані результати дозволяють оцінити доцільність розташування 

додаткового електроприводу в хвостовій частині конвеєра, а також визначити 

рівні ефективності використання розімкнених систем управління даних 

механізмів.  

 Апробація результатів дисертації. Результати проведених 

досліджень доповідались на ХII Міжнародній науково-технічній конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів ФЕА «Сучасні проблеми 

електроенерготехніки та автоматики» (м. Київ, грудень 2018 р., НТУУ «КПІ 

імені Ігоря Сікорського»). 

 Публікації. Основні результати роботи дисертації опубліковано в 

науковій статті на тему «Дослідження характеру зміни втрат двох 

дводвигунних стрічкових конвеєрів» доповіді ХII Міжнародної науково-

технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів ФЕА «Сучасні 

проблеми електроенерготехніки та автоматики» (м. Київ, грудень 2018 р., 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського») [46].  

 Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 розділів, висновків і переліку посилань. Повний обсяг дисертації 

становить 114 сторінок, 32 ілюстрації та 34 таблиці. 

 

 

 


