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РЕФЕРАТ 

 

 

УДК 621.867.21 

 

Магістерська дисертація на тему: «Лінія виробництва шин з модернізацією 

ланцюга трубчастого конвеєра». Керівник ШИЛОВИЧ Т. Б., Виконавець МАЦАГОР В. 

В. – К., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 

Метою дисертації є модернізація трубчастого конвеєра лінії виробництва шин. 

Об’єктом дослідження є процес виробництва шин. Предмет дослідження – трубчастий 

конвеєр. 

Проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, 6 

розділів, висновків, переліку посилань з 23 найменувань та 3 додатків. Загальний обсяг 

записки становить 121 аркушів основного тексту, 62 рисунка, 27 таблиць.  

Дисертація містить відомості про призначення та галузь застосування лінії 

виробництва шин, базові конструкції і принцип дії основних частин лінії виробництва 

шин та трубчастого конвеєра зокрема, надані технічні характеристики, виконані 

параметричні, кінематичні та розрахунки на міцність, які підтверджують працездатність 

та надійність конструкції трубчастого конвеєра. 

В дисертації виконано літературно-патентний огляд конструкцій трубчастого 

конвеєра з метою обрання варіанту модернізацій. Модернізація роликового ланцюга 

трубчастого конвеєра полягає в заміні звичайних роликів на перехідники, що дозволяє 

ланцюгу скручуватися та збільшує його зносостійкість. Додатково обрано модернізацію 

дисків ланцюга, що полягає у заміні кожного п’ятого диска на лопатевий диск, що 

збільшує продуктивність за рахунок очищення внутрішньої стінки конвеєра від 

матеріалу та збільшення його кількості на виході. Також змінено натяжну станцію для 

автоматичного натягу роликового ланцюга. 

Також у магістерській дисертації виконано розділи технології монтажу та 

експлуатації трубчастого конвеєра лінії виробництва шин, розроблено стартап-проект, 

розглянуто відповідність розроблюваної машини вимогам охорони праці. 

 

Ключові слова: ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА ШИН, ЛАНЦЮГОВИЙ КОНВЕЄР, 

ТРУБЧАСТИЙ КОНВЕЄР, РОЛИКОВИЙ ЛАНЦЮГ, ЛОПАТЕВИЙ ДИСК.  
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THE ABSTRACT 

 

UDC 621.867.21 

 

Master's thesis on the topic: "Tyre production line with the modernization of the tubular 

conveyor chain". Head T. B. SHYLOVYCH, Executor V. V. MATSAHOR - K., KPI named 

after Igor Sikorskyi, 2022. 

The aim of the dissertation is to modernize the tubular conveyor of the tire production 

line. The object of research is the tire production process. The subject of research is a tubular 

conveyor. 

The project includes an explanatory note consisting of an introduction, 6 chapters, 

conclusions, a list of references from 23 titles and 3 appendices. The total volume of the note 

is 121 sheets of the main text, 62 figures, 27 tables. 

The dissertation contains information about the purpose and field of application of the 

tire production line, the basic designs and the principle of operation of the main parts of the 

tire production line and the tubular conveyor, in particular, technical characteristics are 

provided, parametric, kinematic and strength calculations are performed, which confirm the 

workability and reliability of the tubular conveyor design. 

In the dissertation, a literature and patent review of tubular conveyor designs was 

performed in order to choose an option for modernization. The modernization of the roller 

chain of the tubular conveyor consists in the replacement of ordinary rollers with adapters, 

which allows the chain to twist and increases its wear resistance. In addition, the modernization 

of the chain discs was chosen, which consists in replacing every fifth disc with a blade disc, 

which increases productivity by cleaning the inner wall of the conveyor from material and 

increasing its amount at the exit. The tensioning station for automatic tensioning of the roller 

chain has also been changed. 

Also, in the master's thesis, sections of the technology of installation and operation of 

the tubular conveyor of the tire production line were completed, a startup project was 

developed, and the compliance of the developed machine with labor protection requirements 

was considered. 

 

Keywords: TIRE PRODUCTION LINE, CHAIN CONVEYOR, TUBULAR 

CONVEYOR, ROLLER CHAIN, BLADE DISC.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Умовні позначення:  

А – площа поперечного перерізу шару вантажу, м2; 

bж – робоча довжина жолоба, м; 

В – ширина короба конвеєра, м; 

f – коефіцієнт тертя матеріалу об жолоб; 

fв – коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу; 

g – прискорення вільного падіння м/с2; 

h – максимальна висота шару вантажу в робочій частині короба, м; 

hж – робоча ширина жолоба, м; 

Н – висота лінійного конвеєра, м; 

kβ – коефіцієнт, враховуючий кут нахилу конвеєра; 

kн.p – коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між ланцюгами; 

Кв – коефіцієнт використання конвеєра по робочому часу; 

Кг – коефіцієнт готовності конвеєра; 

Кгеом – геометричний коефіцієнт; 

Кн – коефіцієнт нерівномірності завантаження конвеєра; 

Ку – коефіцієнт ущільнення вантажу при переміщенні його всередині короба; 

L – довжина конвеєра, м; 

Lт – довжина траси конвеєра, м; 

n – коефіцієнт запасу міцності; 

qo – ходова частина конвеєра; 

qг  – розподілені навантаження від вантажу Н/м; 

Q – продуктивність, т/год; 

Qp.cep – розрахункова середня продуктивність, т/год; 

Qр.max – максимальна продуктивність, т/год; 

Smax – максимальне навантаження в тяговому елементі, Н; 

Sдін – динамічне навантаження, Н; 

Sр – розривне навантаження, кН; 

Sроз – розрахункове навантаження; 

tл – крок ланцюга, мм; 

tс – крок скребків, мм; 
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V – об'ємна продуктивність, м3/год; 

β – кут нахилу, град.; 

ρ – насипна густина, т/м3; 

υ – швидкість транспортування, м/с; 

ψ – коефіцієнт заповнення жолоба; 

Р – потужність електродвигуна, Вт.  
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ВСТУП 

 

В сучасному світі трубчастий конвеєр широко застосовується в промисловості для 

транспортування і має такі властивості як пиленепроникність; безшумність у роботі; 

транспортування токсичних чи гарячих (до 200°С) сипучих матеріалів. Застосовується 

в підприємствах мінеральних добрив, цементних комбінатів, цукрових заводів і т.д.  

Транспортується матеріал за допомогою дисків або іншого направляючого 

пристрою, вздовж труби, прикріплені до тягового елемента. Використовуються 

трубчасті конвеєри з бочко-подібними дисками (іноді прямокутні). Залежно від 

характеру руху розрізняють трубчасті конвеєри з безперервно-поступальним і з 

зворотно-поступальним рухом тягового елемента.  

Конвеєри з низькими скребками є більш поширеними, тому що переміщення 

матеріалу відбувається з меншими пошкодженнями. Продуктивність, швидкість та 

довжина дисків конвеєра обмежуються значним опором матеріалу і зносом елементів 

конвеєра. 

Основними перевагами трубних конвеєрів у порівнянні з іншими видами 

транспортуючих машин є відсутність перемішування та руйнування матеріалів, що 

транспортуються зниження витрат на електроенергію в 10-20 разів у порівнянні з 

пневмотранспортом та шнековими конвеєрами, простота та зручність в обслуговуванні, 

зниження експлуатаційних витрат. 

Якщо траса конвеєра криволінійна, то в трубних ланцюгових конвеєрах 

використовуються спеціальні поворотні пристрої на зірочці. Вони мають повороти від 

10 до 180 градусів для будь-якої складності траси конвеєра. 

Ходову частину легко ремонтувати, змінними скребками, на секціях труб 

передбачено люки для ремонту та огляду. Секції можна міняти, не демонтуючи тяговий 

орган. Диски, що рухаються всередині труби діаметром 100...200 мм, залежно від виду 

вантажу можуть бути металевими, поліамідними тощо. 
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1 ОПИС І ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ШИН 

 

 

Основною сировиною для виробництва шини [1] є натуральний каучук або 

синтетичний каучук, технічний вуглець, силіконове масло, сажа, сірка, гуталін та інші 

хімікати. Частка гумових сумішей від загальної маси шини становить понад 80%.  

Виробництво автомобільних шин складається з наступних етапів: 

− виготовлення гумових сумішей і елементів покришки; 

− складання елементів у єдине ціле; 

− вулканізація. 

В спеціальний склад кожен виробник включає в середньому 15 різних 

компонентів, які отримали з приблизно 1500 різних матеріалів. Найбільш важливі 

складові – полімери (каучук), наповнювач, пластифікатор (пом'якшувач) та каталізатор 

(прискорювач). Як наповнювачі, в протекторному шарі шин, хіміки використовують 

сажу та діоксид кремнію (силіку). Функцію прискорювачів вулканізації виконують 

оксид цинку та сірки. 

На рисунку 1.1 представлена технологічна схема виробництва [2] з використанням 

трубчастого конвеєра, що модернізується. 

 

 

Рисунок 1.1 – Технологічна схема виробництва шин 

 

Натуральний каучук і хімікати привозять на склад, після чого хімікати 

транспортують по трубчастому конвеєрі, де небезпечні речовини переміщаються в 
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закритому середовищі для прямого постачання в змішувач Бенбері, а натуральний 

каучук паралельно транспортують по стрічковому конвеєр теж в змішувач Бенбері, де 

з'єднуються компоненти для створення однорідного каучукового матеріалу. Ці 

компоненти включають в себе суміші, що використовуються як прискорювачі, 

антиоксиданти, наповнювачі, вулканізатори, пігменти, полімери і т. д.. 

Інгредієнти в основному поставляються на установку в заздалегідь зважених 

упаковках або зважуються оператором змішувача Бенбері з великих партій сировини 

(рис. 1.1). Відміряні інгредієнти поміщають на конвеєрну систему, після чого 

завантажуються в змішувач Бенбері, щоб почати процес змішування. 

Після закінчення циклу змішування, гума поміщається на листоштампувальні 

вальці. Процес вальцювання формує гуму в плоскі, довгі смуги за рахунок її 

примусового пропускання через два валка, що обертаються в різних напрямках з різною 

швидкістю. 

Операція каландрування продовжує формовку гуми. Каландр складається з 

одного або більше (найчастіше чотирьох) валів, через які примусово пропускаються 

листи гуми. 

Каландр виконує наступні функції: 

− Підготовка гумової суміші у вигляді єдиного листа певної товщини і ширини. 

− Нанесення тонкого шару гуми (гумового покриття) на тканину. 

− Примусове внесення гуми в пори тканини за допомогою втирання ("тертя"). 

− Гумові листи, що сходять з каландра, намотуються на барабани, звані "стакани", 

з тканинними прокладками, званими "вкладишами", щоб запобігти прилипання. 

Екструдер працює, продавлюючи гуму через матриці відповідної форми. Для 

утворення порожнини всередині труби використовується сердечник або хрестовина. 

Екструдер виробляє великі плоскі ділянки протекторів шин. 

Машина для збирання шин складається з обертового барабана, на якому 

збираються компоненти, і падаючого пристрою для постачання збирача компонентами 

для збірки. Компоненти шини [3] включають в себе борти, шари гуми, бічні стінки і 

протектор. Після того, як компоненти зібрані, шину часто називають "сирою" (зібраної, 

але не вулканізованої) шиною. 

Після того, як збірка завершена, сирі шини обприскують речовиною на основі 

розчинника або води для запобігання прилипання шини до прес- форми для затвердіння 

(вулканізації). 
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Оператори преса для затвердіння поміщають сирі шини в прес для затвердіння або 

на його завантажувальне обладнання, де сира шина вулканізується і набуває форму. 

Вулканізатор використовує пар для нагрівання або просушування сирої шини. 

Затвердіння або вулканізація гуми перетворює липкий і піддатливий матеріал в 

нелипкий, менш піддатливий і довговічніший стан. 

Після затвердіння необхідно провести оздоблювальні операції і огляд, перш ніж 

шина буде відправлена споживачам або на зберігання. Під час чистової операції з шини 

видаляються залишки або надлишки гуми. Ця зайва гума на шині залишилася через 

отвори в прес-формі для вулканізації. Крім того, може знадобитися відшліфувати зайві 

шари гуми з бічних стінок або опуклою написи на шині. 

 

1.1 Технічна характеристика трубчастого конвеєра 

 

Технiчна характериcтика трубчастого конвеєра наведена в таблицi 1.1.1. 

 

Таблиця 1.1.1 

Технiчна характериcтика 

№ 

п/п 

Найменування параметру Значення параметру 

1 Вид вантажу Хімікати 

2 Вид конвеєра Трубчастий ланцюговий 

3 Насипна густина ρ, т/м3 1,4 

4 Умови роботи середні 

5 Продуктивність Q, т/год 15 

6 Довжина конвеєра L, м 25 

7 Кут нахилу β, град. 0 

8 Швидкість транспортування ν, м/с 0,2 

9 Коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу 0,39 
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1.2 Призначення та галузь застосування трубчастого конвеєра 

 

Використання трубчастого конвеєра [4] охоплює: хімічні комбінати з 

виробництва мінеральних добрив, цементні комбінати, цукрові заводи, тютюнові 

фабрики, комбінати з виробництва алюмінію, коксу, активованого вугілля та інше; 

підприємства з виробництва керамічних та скляних виробів; целюлозно-паперові 

комбінати. 

Перспективний вид безперервного транспорту для сипучих вантажів, незамінний 

на виробництві з такими вимогами: пиленепроникність; безшумність у роботі; 

транспортування токсичних чи гарячих (до 200°С) сипучих матеріалів. 

Відповідно до потреб виробництва трубчастий конвеєр може виготовлятися у 

вертикальному (30 м висоти), а також у горизонтальному (50 м довжини) виконанні. 

Максимальна продуктивність трубчастого конвеєра становить 30 т за годину. За 

бажанням замовника комплект можна доповнити нестандартними пристроями 

(бункером, пристроєм для очищення ланцюга, шлюзовими заслінками, шлюзовими 

дозаторами). 

Якщо траса конвеєра криволінійна в трубчастих конвеєрах використовуються 

спеціальні поворотні пристрої на зірочці. Підприємством виготовляються повороти від 

10 до 180 градусів для будь-якої складності траси конвеєра. 

Імпортні мотор-редуктори (NORD, SEW-EURODRIVE), що застосовуються в 

приводах конвеєрів, вони кріпляться на валу приводної секції. Основною перевагою 

такої конструкції є відсутність рами під двигун, редуктор і муфт. 

Ходову частину легко ремонтувати, змінними дисками, на секціях труб 

передбачено люки для ремонту та огляду. Секції можна міняти, не демонтуючи тяговий 

орган. Диски, що рухаються всередині труби діаметром 100...200 мм, залежно від виду 

вантажу можуть бути металевими, поліамідними тощо. 

Трубчасті конвеєри [4 – 5] можуть бути додатково укомплектовані шлюзовими 

дозаторами, шиберною заслінкою, як ручними так і з електро- або пневмоприводом. 

Комплектація конвеєра даним обладнанням дозволяє здійснювати подачу матеріалу, що 

транспортує, автоматично або програмно. 

Основними перевагами трубчастих конвеєрів у порівнянні з іншими видами 

транспортуючих машин є відсутність перемішування та руйнування матеріалів, що 

транспортуються зниження витрат на електроенергію в 10 – 20 разів у порівнянні з 
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пневмотранспортом та шнековими конвеєрами, простота та зручність в обслуговуванні, 

зниження експлуатаційних витрат. 

 

1.3 Опис базової конструкції трубчастого конвеєра, його основних частин та 

принципу дії 

 

Ланцюговий транспортер [4 – 5] з вертикальною подачею сипких матеріалів через 

горловину 1 (рис. 1.3.1) по S-подібним трубам 2, які встановлені горизонтально або 

вертикально, і в які встановлено ланцюговий дисковий робочий орган у вигляді ланцюга 

3, до якого рівномірно по довжині з заданим кроком встановлено круглі і бочкоподібні 

4 диски, з'єднані між собою ланцюгом 3, спеціальна допоміжна привідна зірочка 5, яка 

жорстко встановлена на привідному валу 6 коливальної системи. У нижньому 

радіусному куті S-подібної труби 2 встановлено привідний валок 7 паралельний до 

валка 6 привідної зірочки 5 привідної натяжної станції 8. В нижній зоні S-подібної труби 

2 встановлено завантажувальний бункер 1 сипкого матеріалу, і її подачі до вищої 

частини S-подібної труби в зону вивантаження 9 під кутом до горизонту. 
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Рисунок 1.3.1 – Трубчастий ланцюговий конвеєр 

1 – горловина; 2 – труби; 3 – шибер і роликовий ланцюг; 4 – диски; 5 – привідна 

зірочка; 6 – привідний вал; 7 – привідний валок; 8 – привідна натяжна станція; 9 – зона 

вивантаження; 10 – привід 

 

Робота гнучкого трубчатого сепаратора здійснюється наступним чином. 

Компоненти змішаних сумішей засипають в горловину 1, включають привід 10, 

відкривають шибер і роликовий ланцюг 3 з круглими і бочкоподібними 4 дисками 

переміщають по трубах 2 сипкий матеріал в зону вивантаження 9. 
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2 ЛІТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ, 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА, ДИСКІВ 

ТА НАТЯЖНОЇ СТАНЦІЇ ТРУБЧАСТОГО КОНВЕЄРА 

 

 

Існують відомі типові конструкції трубчастих конвеєрів [4 – 5], які мають ряд 

суттєвих недоліків, а саме: 

− зношування труби і ланцюга, особливо на криволінійних ділянках при 

транспортуванні абразивних вантажів; 

− висока вартість; 

− обмежена швидкість руху ланцюгів (до 1,25 м / с); 

− складніша експлуатація в порівнянні з стрічковим конвеєром через наявність 

великої кількості шарнірних зчленувань в ланцюгах, що вимагають регулярної 

змащення і нагляду; 

− більше витрачається енергії. 

Для їх усунення було проведено патентно-літературний огляд конструкцій 

трубчастих конвеєрів. Було знайдено 7 технічних рішень для модернізації трубчастих 

конвеєрів на основі патентів [6 – 12]. 

У [6] запропоновано вдосконалити трубчастий конвеєр у якому нове 

конструктивне виконання його ланцюга покращує продуктивність за рахунок очищення 

внутрішньої стінки трубчастого конвеєра. Це вирішується тим, що періодично замість 

дисків використовується спеціальні диски з П вирізом по колу для кільця з лопатками. 

Трубчастий конвеєр (рис. 2.1) містить транспортувальну трубу 1, а ланцюг 2 

розташований у транспортній трубі 1. Ланцюг 2 нерухомо з'єднаний з транспортуючим 

диском 3, та нерухомо з'єднаний з очисним пристроєм для очищення матеріалу, що 

прилип до внутрішньої стінки транспортувальної труби 1. Очисний пристрій 4 містить 

фіксуючий елемент 5, нерухомо з’єднаний з ланцюгом 2, а зовнішнє обертання 

фіксуючого елемента 5 з’єднане з обертовим елементом 6, який нерухомо з'єднаний з 

лопатками 7 на обертовому елементі 6. Фіксований елемент 5 є циліндричним, 

обертовий елемент 6 є кільцевим, а зовнішня окружність нерухомого елемента 5 є 

квадратною. Гніздо (рис. 2.2 – 2.3) 503 для карток передбачено вгору, і обертовий 

елемент 6 з'єднаний з можливістю обертання з внутрішньою частиною слота 503 для 

карток. Фіксуючий елемент 5 забезпечений фіксуючим отвором 502 для фіксації 
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ланцюга 2. Фіксуючий елемент 5 включає в себе два напівциліндричні внутрішні обручі 

501, які з'єднані з можливістю роз'єднання. Легко фіксується та знімається за допомогою 

ланцюжка 2. Обертовий елемент 6 містить два з’єднаних з можливістю роз’єднання 

напівкруглих зовнішніх обручів 601, і напівкруглі зовнішні обручі 601 закріплені один 

на одному. Фіксований затискач 602 нерухомо з’єднаний, лопатку 7 закріплено на 

закріпленому затискачі 602, а два напівкруглих зовнішніх кільця 601 з’єднані з 

можливістю роз’єднання, які можуть бути квадратними. Потім внутрішній обруч (рис. 

2.4) 501 розбирають і виймають, щоб внутрішній обруч 501 можна було зручно 

закріпити на ланцюг 2. 

Під час роботи матеріал приводиться в рух конвеєрним диском 3 для переміщення 

вздовж конвеєрної труби 1, а обертовий елемент 6 рухається вздовж нерухомої осі під 

дією опору. Фіксований елемент 5 обертається, і матеріал, прикріплений до внутрішньої 

стінки транспортувальної труби, очищається лопатками 7. 

 

 

Рисунок 2.1 – Принципова структурна схема даного винаходу 
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Рисунок 2.2 – Принципова схема 

будови очищувача 

Рисунок 2.3 – Принципова схема 

будови внутрішнього обруча 

очищувача 

 

 

Рисунок 2.4 – Вигляд зліва рис. 2.3 

 

Зазначений спеціальний диск забезпечує очищення внутрішньої стінки конвеєра 

під час роботи конвеєра. Крім того, рух ланцюга в конвеєрі передбачає обертовий рух 

спеціального диска навколо власної осі з лопатками під кутом під час штовхання 

налипаючого продукту. 

В [7] реалізована модернізація трубчастого конвеєра для транспортування 

порошкового матеріалу. Метою цього рішення є усунення недоліку, пов’язаного з тим, 

що порошковий матеріал непросто транспортувати, а також покращити трубчастий 

конвеєр вихідного порошкового матеріалу. Це вирішується тим, що пристрій подачі 

містить бункер для подачі, безліч ланцюгових коліс і розвантажувальний бункер, одна і 

та ж ланцюгова труба встановлена на безлічі ланцюгових коліс у вигляді трансмісії. 
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Рисунок 2.5 – Принципова схема фронтальної структури порошкового матеріалу 

трубчастого конвеєра 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Принципова схема будови 

зірочки порошкового матеріалу 

трубчастого конвеєра 

Рисунок 2.7 – Принципова схема 

будови порошкового матеріалу 

трубчастого конвеєра 
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Рисунок 2.8 – принципова схема виду 

А порошкового матеріалу трубчастого 

конвеєра 

Рисунок 2.9 – Збільшена принципова 

схема виду Б порошкового матеріалу 

трубчастого конвеєра 

 

Посилаючись на (рис. 2.5 – 2.9), трубчастий конвеєр для порошкового матеріалу 

включає бункер для подачі 1, безліч зірочок 2 і розвантажувальний бункер 15. Така ж 

ланцюгова трубка 13 встановлена на верхній передачі, а ланцюг 14 встановлений у 

ланцюговій трубці 13. Ланцюг 14 зачеплений з кількома зірочками 2. Конвеєрна труба 

3 нерухомо з'єднана з трубою 13, і включає в себе безліч труб 4 порошкового матеріалу, 

з'єднаних послідовно. Над зірочкою 2 розвантажувальний бункер 15 розташований 

нижче відповідної зірочки 2, а внутрішні стінки живильного бункера 1 і 

розвантажувального бункера 15 встановлені з одного боку. Встановлюється нерухомий 

стрижень 5, і пружинна канавка 6 відкривається в обох з двох нерухомих стрижнів 5. 

Дно нерухомого стрижня 5 у подавальному бункері 1 і розвантажувальному бункері 15 

внутрішньо закріплені. Другий прямокутний трикутний блок 8 встановлений на верхній 

частині фіксованого стрижня 5, і одна сторона двох других прямокутних трикутних 

блоків 8 тягнеться до пружинної канавки 6. Всередині один кінець другої пружини 7 

нерухомо з'єднаний з однією внутрішньою стінкою двох пружинних канавок 6, а інший 

кінець другої пружини 7 нерухомо з'єднаний на відповідному другому прямокутному 

трикутному блоці 8, штовхальна коробка 16 нерухомо з'єднана із зовнішньою стороною 

розвантажувального бункера 15, а верхня частина штовхальної коробки 16 встановлена 

в двигун 17, вихідний вал двигуна 17 нерухомо з'єднаний з обертовим стрижнем 18, 

який розташований у штовхаючому ящику 16. Бічна фіксуюча втулка забезпечена 

кулачком 19, ковзний стержень 21 встановлений з можливістю ковзання на одній 

стороні штовхальної коробки 16, і кулачок 19 взаємодіє з ковзним стержнем 21 для 
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штовхання. Ковзний паз 20 відкритий на внутрішній стінці верхньої частини рухомої 

коробки 16, один кінець ковзного стрижня 22 встановлений з можливістю ковзання в 

ковзний паз 20, а інший кінець нерухомо з'єднаний з тягою 21. 

У цьому рішенні безліч труб 4 з порошкового матеріалу оснащені жолобом 9, і всі 

перші прямі кути встановлені з можливістю ковзання в жолоб 9. Трикутний блок 10 і 

перший прямокутний трикутний блок 10 розташовані над портом 12 подачі, а перший 

прямокутний трикутний блок 10 і другий прямокутний трикутний блок взаємодіють, 

зірочка 2 приводить в обертання конвеєрну трубу 3, і перший прямокутний трикутний 

блок 10 на трубі 4 для порошкового матеріалу на конвеєрній трубі 3 з’єднаний з твердим 

тілом. Другий прямокутний трикутний блок 8 на фіксованому стрижні 5 знаходиться в 

контакті, і другий прямокутний трикутний блок 8 може приводити перший прямокутний 

трикутний блок 10 до ковзання, і перший прямокутний трикутний блок 8 може ковзати. 

Кутовий трикутний блок 10 може стискати другий прямокутний трикутний блок 8, щоб 

втягнутися в пружинну канавку 6. У цьому варіанті здійснення одна сторона безлічі 

перших блоків 10 прямокутного трикутника нерухомо з’єднана з одним кінцем першої 

пружини 11, інший кінець пружини 11 нерухомо з'єднаний з внутрішньою стінкою 

відповідного жолоба 9, і перша пружина 11 може змусити перший прямокутний 

трикутний блок 10 відновитися. Заблокуйте вихідний отвір. Одна бічна внутрішня 

стінка штовхальної коробки 16 поруч із розвантажувальним бункером 15 забезпечена 

ковзним отвором, а ковзний стержень 21 встановлено всередині ковзного отвору. 

Ковзний стержень 21 нерухомо з’єднаний з одним кінцем відтяжної пружини 23 від 

розвантажувального бункера 15, а інший кінець пружини 23 нерухомо з’єднаний з 

внутрішньою стінкою однієї сторони штовхача 16. Коли двигун 17 вимкнено, пружина 

23 втягування може продовжувати ковзати. Стрижень 21, що рухається, продовжує 

постукувати по конвеєрній трубі 3, щоб запобігти накопиченню порошкового матеріалу. 

У корисній моделі в цій схемі використовується трубчастий конвеєр для 

порошкового матеріалу, корисна модель забезпечує порошковий матеріал, який 

подається в бункер для подачі передбачає зірочка, що обертається, і перший 

прямокутний трикутник блокує безліч труб для порошкового матеріалу на конвеєрі. 

Винахід [8] дозволяє створити трубчастий конвеєр з своєрідним трубчастим 

ланцюговим конвеєрним пристроєм керування. Метою даного рішення є встановлення 

коригувальної перегородки пластини ланцюга, зменшуючи жорсткий контакт між 

пластиною ланцюга та зірочкою, полегшуючи проходження пластини ланцюга через 
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зірочку та зменшуючи ланцюг, тертя між пластиною та зірочкою ефективно вирішує 

проблему застрягання ланцюга конвеєра та покращує загальний термін служби 

трубчастого конвеєра. Це вирішується тим, що містить перегородку корекції пластини 

ланцюга та компонент скидання перегородки. Після того, як задня пластина ланцюга 

торкнеться зірочки і до того, як задня пластина ланцюга та ланцюгове колесо повністю 

зачепляться, робочий кінець повертається у вихідне положення за задньою пластиною 

ланцюга під дією компонента скидання перегородки. 

Як показано на (рис. 2.10 – 2.12), трубчастий конвеєр включає в себе корпус 1, 

приводний двигун 2, зірочку 3 і вал зірочки 4. Ланцюг конвеєра 5, пластина ланцюга 6 і 

рульовий пристрій трубчастого конвеєра, на валу зірочки 4 встановлена зірочка 3, а 

приводний двигун вихідний кінець 2 що з'єднаний з валом зірочки 4, а ланцюг 

транспортування 5 встановлений на зірочці 3 і з'єднаний із зірочкою 3. На конвеєрному 

ланцюзі 5 через однакові проміжки нерухомо закріплені пластини 6. Ланцюг 5, зірочка 

3 і вал зірочки 4 і ланцюгова пластина 6 розташовані в корпусі 1 шасі, а приводний 

двигун 2 розташований поза корпусом 1 шасі. Як показано на малюнку 6, конвеєрний 

ланцюг 5 складається з безлічі ланок ланцюга, які з’єднані один з одним, і кожна ланка 

ланцюга містить широку ланку ланцюга. 501 і вузькою ланкою 502, широка ланка 501 і 

вузька ланка 502 шарнірно з'єднані через штифт 503. 4 і 5, ланцюгова пластина 6 містить 

верхню ланцюгову пластину 601 і нижню ланцюгову пластину 602 які закріплені між 

двома фіксуючими пластинами 603, а дві фіксуючі пластини 603 закріплені болтами 

604. Контактна пластина 605 приварена до зовнішньої поверхні нерухомої пластини 

603, а вільний кінець контактної пластини 605 з'єднаний із сусіднім штифтовим валом 

503. Підгонка зазору (зокрема, розмір зазору між вільним кінцем контактної пластини 

605 і сусіднім штифтом 503 можна визначити відповідно до фактичної ситуації. 

Відповідно до фактичної ситуації та потреби в регулюванні, зверніть увагу на те, щоб 

переконатися, що коли робочий кінець 81 переміщує ланцюгову пластину 6, кут нахилу 

ланцюгової пластини 6 не буде занадто великим. Таким чином, верхня ланцюгова 

пластина 601 і нижня ланцюгова пластина 602 мають отвори 606, а широка ланка 501 

проходить через отвори 606. Однак поздовжня довжина прорізу 606 повинна бути 

більшою за ширину широкої ланки 501 ланцюга, так що пластина 6 ланцюга 

переміщується робочим кінцем 81. Нахил може відбуватися для досягнення корекції 

кута ланкових пластин 6. 
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Рисунок 2.10 – Принципова схема тривимірної структури всередині корисної моделі 

трубчастого конвеєра 

 

 

Рисунок 2.11 – Принципова схема структури положення установки приводного 

двигуна трубчастого конвеєра корисної моделі 
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Рисунок 2.12 – Принципова схема тривимірної структури в іншому напрямку 

всередині конвеєра ланцюга труб корисної моделі 

 

Як показано на (рис. 2.10 – 2.11), пристрій керування трубчастим конвеєром у 

цьому варіанті здійснення містить перегородку 8 корекції ланцюгової пластини та 

перегородку. Компонент скидання, перший кінець коригувальної перегородки 8 

сполучної пластини є робочим кінцем 81, а початкове положення робочого кінця 81 

знаходиться на передній сполучній пластині 61 між передньою ланцюговою пластиною 

62 і задньою ланцюговою пластиною 62 і на траєкторії передньої ланцюгової пластини 

6 у напрямку до зірочки 3, передньої ланцюгової пластини 61 і заднього ланцюга. 

Пластина 62 є будь-якими двома сусідніми пластинами ланцюга 6 після того, як задня 

пластина ланцюга 62 контактує із зірочкою 3, а задня пластина ланцюга 62 контактує 

перед тим, як зірочка 3 буде повністю зачеплена, робочий кінець 81 скидається на задню 

ланцюгову пластину 62 під дією компонента скидання перегородки. Початкове 

положення тилу. 

Як показано на (рис. 2.12 – 2.16), другий кінець перегородки 8 корекції ланцюгової 

пластини є шарнірним фіксованим кінцем 82, а частина скидання перегородки є 

еластичною частиною, і ланцюгова пластина між одним кінцем еластичної частини та 

робочим кінцем 81 і шарнірним кінцем 82 виправлена. Перегородка 8 нерухомо 

з’єднана, а інший кінець пружного елемента закріплений на вертикальній пластині 10. 

Описана вертикальна плита 10 нерухомо встановлена на корпусі 1 трубчастого 

конвеєра. Як показано на (рис. 2.12), трубчастий конвеєр обертається. Напрямний 

пристрій також містить перевернутий U-подібний кронштейн 7, причому два вільних 
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кінця перевернутого U-подібного кронштейна 7 нерухомо встановлені на корпусі 

трубчастого конвеєра. 1, шарнірно закріплений кінець 82 шарнірно встановлений на 

перевернутому U-подібному кронштейні 7. U-подібний кронштейн виготовляється з 

пластику, гуми або металу та інших матеріалів. Матеріалом переважно є метал, 

включаючи чавун, леговану сталь, мідний сплав тощо, а для кріплення переважно 

зварювання. По напрямку руху пластини ланцюга 6 до зірочки 3: на відстані від зірочки 

3 нерухомо встановлена вертикальна пластина 10. На корпусі 1 шасі поряд із зірочкою 

3 нерухомо встановлений перевернутий U-подібний кронштейн 7 на корпусі 1 шасі. У 

шасі розташовані перевернуті U-подібні кронштейни. Фіксоване положення на 

ланцюговій пластині визначається корекційною перегородкою 8 ланцюгової пластини. 

Шарнірно закріплений кінець 82 коригувальної перегородки 8 ланцюгової пластини 

закріплений на перевернутому U-подібному кронштейні 7. Верхня частина, яку можна 

обертати навколо верхньої частини, коригуюча перегородка 8 ланцюгової пластини 

шарнірно з’єднана з перевернутим U-подібним кронштейном як гачкове з’єднання, а 

коригувальна перегородка ланцюгової пластини 8 може мати циліндричну форму і 

виготовлятися з чавуну. Коли описаний робочий кінець 81 розташований у початковому 

положенні: вода між описаним робочим кінцем 81 і пазом 31 зуба зірочки на найближчій 

відстані дорівнює довжині внутрішньої ланки або зовнішньої ланки. Нижній кінець 

робочого кінця 81 розташований трохи вище контактної пластини 605 і нижче верхнього 

краю пластини 601 верхньої тяги. Тобто довжину коригувальної перегородки 8 

ланцюгової пластини слід контролювати наступним чином: у контакті з коригуючою 

перегородкою 8 ланцюгової пластини, перш ніж верхня пластина ланцюга 601 і зірочка 

3 повністю з’єднаються, перегородка 8 корекції пластини ланцюга повинна мати 

можливість від’єднатися від відповідної верхньої пластини 601 ланцюга в контакті. 
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Рисунок 2.13 – Принципова схема ланцюгової пластини трубчастого конвеєра корисної 

моделі 

 

 

Рисунок 2.14 – Принципова схема тривимірної структури в іншому напрямку 

всередині конвеєра ланцюга труб корисної моделі 
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Рисунок 2.15 – Принципова схема будови ланцюгової пластини трубчастого конвеєра 

корисної моделі і ланцюга конвеєра 

 

 

Рисунок 2.16 – Принципова схема монтажної конструкції перевернутого П-образного 

кронштейна і ланцюгової пластини корекційної перегородки трубчастого конвеєра 

корисної моделі 

 

Привідний двигун 2 приводить в обертання вал зірочки 4, а вал зірочки 4 

приводить в обертання зірочку 3, а потім приводить в рух ланцюг конвеєра 5 і пластину 
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ланцюга 6. Коли конвеєрний ланцюг 5 рухається разом, конвеєрний ланцюг 5 

зачіпається із зірочкою 3, щоб реалізувати транспортування матеріалу через пластину 6 

ланцюга. Початкове положення робочого кінця 81 перегородки 8 корекції ланцюгової 

пластини знаходиться між передньою ланцюговою пластиною 61 і задньою 

ланцюговою пластиною 62 і розташоване на траєкторії, якою передня пластина ланцюга 

61 рухається в напрямку зірочки 3 (у цей час передня пластина ланцюга 61 плавно 

зачепилася з ланцюговим колесом 3), задній ланцюг після контакту пластини 62 із 

зірочкою 3 робочий кінець 81 перегородки 8 корекції ланцюгової пластини проходить 

через обмотку задньої пластини 62 ланцюга. верхній край пластини 601, таким чином 

виправляючи кут задньої пластини ланцюга 62, так що задня пластина ланцюга 62 і 

зірочка 3. Після зачеплення робочий кінець 81 повертається в початкове положення за 

задньою пластиною ланцюга 62 під дією пружини 9, таким чином завершуючи Для 

корекції кута пластини 6 ланцюга можна по черзі регулювати кут пластин 6 ланцюга, 

коли всі пластини 6 контактують із зірочкою 3. Виправлення, зменшити жорсткий 

контакт між пластиною ланцюга 6 і зірочкою 3, полегшити проходження пластини 

ланцюга 6 через колесо ланцюга 3, зменшити тертя між пластиною ланцюга 6 і колесом 

ланцюга 3 ефективно вирішує проблему застрягання ланцюга конвеєра 5 і покращує 

загальний термін служби трубчастого конвеєра. 

Компонента скидання перегородки забезпечує загальний термін служби 

трубчастого конвеєра передбачає плавно зачеплені, зменшуючи тертя між задньою 

ланцюговою пластиною і зірочкою. 

У [9] поставлена задача вдосконалити трубчастий конвеєр. Метою даного рішення 

є запобігання скручування ланцюга для підвищення ефективності передачі, за 

допомогою заміни звичайного ланцюга (рис. 2.17), на той, що може обертатися не тільки 

в одному напрямку (обертання навколо осі z) та розробити унікальну конфігурацію 

передавальної частини, створення вбудованого трубчастого конвеєра, який може 

завжди підтримувати натяг навіть при провисанні, та очищення ланцюга. Це 

вирішується тим, що секція натягу обладнана пружинно-гвинтовим механізмом, за 

допомогою якого натяг ходової частини здійснюється автоматично під дією пружини. 

Залежно від складності траси та довжини конвеєра визначається хід та зусилля натягу, 

ланцюговий конвеєр не викликає згинання ланцюга завдяки своїй унікальній 

конфігурації передавальної частини, і можна побудувати необмежену кількість 

передавальних ліній, поворотна тяга виступає вертикально вздовж кола ведучої зірочки, 
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як і ведуча тяга, також пара очисників утворена з обох сторін навколо приводної планки, 

яка відокремлює транспортований матеріал, що прилипає до обох сторін роликового 

ланцюга. 

 

 

Рисунок 2.17 – Опорна схема, що показує звичайний ряд роликового ланцюга 

 

Конвеєрний вузол 1 (рис. 2.18), приводний блок 3, що забезпечує рушійну силу 

конвеєрному вузлу 1, і циркуляційний рух у трубі P конвеєрного блоку 1. У конфігурації 

для транспортування до точки транспортована речовина випускається через випускний 

отвір 371 для транспортованої речовини. Безліч передавальних дисків 13 і включає в 

себе; безліч роликових ланцюгів 11, що з'єднуються між безліччю передавальних дисків 

13. Однак один із суміжних роликових ланцюгів 11 закручений до горизонтальної 

втулки 113а закручувального зубця 113, який буде описано пізніше, а інша сторона 

закручена. Він з'єднаний з можливістю обертання до вертикальної втулки 113b зубця 

113 обода так, що можливе обертання у вертикальному, горизонтальному та лівому 

напрямках. 

 

 

Рисунок 2.18 – Перспективний вид вбудованого трубчастого конвеєра відповідно 

до втілення даного винаходу 
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Рисунок 2.19 – Кут конвеєра, що показує згин корисної моделі 

 

Крім того, транспортований матеріал, закріплений на роликовому ланцюзі 11 

(рис. 2.19), передається приводною штангою 35 приводного блоку 3 і засобом 39 

видалення транспортованого матеріалу, який буде описано пізніше. Він включає в себе 

пару поворотних зубців 113 і вставляється в ланцюгову пластину 111 і поворотний 

зубець 113 для обертання один з одним. З'єднувальний вал 115 для з'єднання один з 

одним. Включаючи кріпильний засіб 117 (рис. 2.20 – 2.21) для фіксації з'єднувального 

валу 115, який не роз'єднується. Крім того, безліч ланцюгових пластин, так що 

передавальний диск 13 вставляється в центр ланцюгової пластини 111 для переміщення 

разом. На позиції ланцюгова пластина 111 (рис. 2.20), до якої кріпиться передавальний 

диск 13, і ланцюгова пластина 111, яка не монтується, формуються по черзі. 

Циліндрична горизонтальна втулка 113a і вертикальна втулка 113b, утворені шляхом 

з’єднання горизонтальної втулки 113a і вертикальної втулки 113b. Муфта включає в 

себе з'єднувальний корпус 113c, так що безліч роликових ланцюгів 11 можуть бути 

сформовані по черзі перпендикулярно один одному. Поворотна собачка 113 з’єднана 

так, щоб виступати з обох сторін ланцюгової пластини 111, як описано вище, і 

ланцюгова пластина. При з’єднанні з горизонтальною втулкою 113a в 111 протилежна 

вертикальна втулка 113b виступає, і вертикальна втулка 113b з’єднана. Бажано мати 

циліндричну форму, що відповідає внутрішньому простору 113b. Крім того, 

з'єднувальний вал 115 має шайбу і т. д.. Можуть бути вставлені, і через кріпильний засіб 

117 ланцюгова пластина 111 і поворотна собачка 113 не випадають із фази з'єднання. 

Відповідно, з'єднувальний вал 115 має знімний елемент 117b кріпильного засобу 117 

через нього. Він включає в себе контактну канавку 133, яка має поглиблену форму. 

Ведучий блок 3 виконаний з можливістю надання рушійної сили конвеєрному вузлу 1, 

а роликовий ланцюг 11 рухається вздовж труби P. Ведучий вал 32, який обертається, 
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приймаючи рушійну силу від приводного двигуна 31, і ведуча зірочка 33, сформована 

вздовж кола ведучого вала 32 і обертається разом з ведучим валом 32. Безліч зірочок 33 

сформовано так, що виступають уздовж зовнішньої окружної поверхні, і вставляються 

в роликовий ланцюг 11 і роликовий ланцюг. Привідна зірочка 33 обертається разом з 

приводним валом 32, а також приводним блоком 35 і засобом видалення 

транспортуючого матеріалу по його периферії. Обертова планка 391 і т. д. (рис. 2.22 – 

2.23) виступає так, що вона може обертатися разом. Поворотна тяга 391 виступає 

вертикально вздовж кола ведучої зірочки 33, як і ведуча тяга 35. Він формується і 

обертається, а знімний елемент 392 формується на його кінці. Отже, обертовий 

стрижень 391 є роликовим ланцюгом. Елемент 392 для видалення сформований так, щоб 

мати форму пластини, перпендикулярну до кінців безлічі поворотних стрижнів 391 і 

поворотних стрижнів 39. Зворотна частина 5 виконана з можливістю циркуляції в трубі 

P передавальної частини 1, і, як показано на (рис. 2.24 – 2.27) з обертовим валом 51. 

Обертова зірочка, утворена вздовж кола обертового вала 51, обертається разом з 

обертовим валом 51. Безліч обертових зірочок 53 сформовано так, щоб виступати 

вздовж зовнішньої окружної поверхні, кінці яких є роликовими ланцюгами 11. 

Поворотний стрижень 55, який вставляється в і обертається разом; Засіб автоматичного 

контролю натягу 59, який безперервно тягне роликовий ланцюг 11. Утворюється 

обертова зірочка 53. Крім того, обертовий вал 51 вставляється в рухомий елемент 593. 

Корпус 57 виконаний з можливістю оточувати обертовий вал 51, обертову зірочку 53, 

поворотну планку 55 тощо, і буде описано пізніше. Направляючий кронштейн 591, 

пружний елемент 595b і фіксуюча пластина 599a засобу 59 регулювання натягу 

встановлені нерухомо. Направляючий кронштейн 591 сформований для кріплення до 

передньої та задньої поверхонь корпусу 57, як показано на (рис. 2.28 (а)). У частині 

рухомий елемент 593 має силу розтягування в напрямку, в якому тягнеться роликовий 

ланцюг 11, тобто блоком 595 забезпечення сили розтягування. Утворюється простір, 

який можна переміщати в цьому передбаченому напрямку. Таким чином, рухомий 

елемент 593 є напрямним кронштейном 59. Рухомий елемент 593 рухається вздовж 

направляючої скоби 591, вставляючись у канавку 593a золи 593 і переміщаючись 

рухатися в правильному напрямку. Рухомий елемент 593 обертається шляхом 

вставлення обертового вала 51 у його центр, і, як описано вище, напрямна. Блок 595 

забезпечення розтягуючої сили забезпечує розтягуючу силу, здатну тягнути обертовий 

вал 51 так, щоб роликовий ланцюг 11 можна було тягнути. Напрямна, яка вертикально 
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з'єднана з опорною пластиною 597b з'єднувальної частини 597, як показано на (рис. 2.25) 

стрижень 595а; пружний елемент 595b, вставлений в напрямний стрижень 595a і 

забезпечує відновлюючу силу за допомогою пружності. За допомогою натискання 595c 

еластичний елемент 595b вставляється і фіксується в направляючому стрижні 595a для 

підтримки стиснутого стану. Включає пресовий засіб 595d. Як показано на (рис. 2.26), 

одна сторона направляючої штанги 595a закріплена на опорній пластині 597b 

з’єднувальної частини 597, а інша сторона – 595a з’єднаний з центром опорної пластини 

597b, розтягуюча сила, створена блоком 595 забезпечення розтягуючої сили, 

передається збалансовано. Опорний елемент 595c вставляється в напрямний стрижень 

595a так, що одна сторона підтримує еластичний елемент 595b, а інша сторона 

підтримує еластичний елемент 595b. У конфігурації, яка притискається притискним 

засобом 595d, стиснення і розтягування пружного елемента 595b здійснюються 

стабільно, крім того, опорний елемент 595c включає в себе виступаючу область 595c-1, 

яка виступає в бік частини 599, що створює попередження. Коли відновлювальна сила 

пружного елемента 595b зменшується зі збільшенням пружного елемента 595b, 

пружний елемент 595b переміщується на задану довжину. Коли подовжена область 

595c-1 виступу наближається до датчика 599b сповіщень модуля 599 генерування 

попереджень, який буде описаний пізніше, генерується сигнал попередження. Завдяки 

блокуванню запобігає пошкодженню, спричиненому провисанням роликового ланцюга 

11. Притискний засіб 595d притискає опорний елемент 595c для фіксації пружного 

елемента 595b в стиснутому стані. У конфігурації гвинтова різьба 595d-1, утворена в 

одній точці напрямного стрижня 595a, і гайка, з’єднана з гвинтовою різьбою 595d-1. 

Гайка 595d-2 (рис. 2.28 (b)) вставляється і затягується в напрямний стрижень 595a, а 

опорний елемент 595c притискається так, що пружний елемент 595b стискається, а 

пружний елемент 595b знову розтягується, коли відновна сила слабшає. За допомогою 

затягування гайки 595d-2 пружний елемент 595b стискається для створення відновної 

сили. Тому ланцюг роликовий 11 збільшується, пружний елемент 595b також 

збільшується, і коли відновлювальна сила слабшає. Автоматичний контроль натягу 

означає генерування попереджувального сигналу та повторне затягування гайки 595d-2 

відповідно до попереджувального сигналу, щоб продовжити використання. 

З'єднувальна частина 597 з'єднує рухомий елемент 593a і блок 595 забезпечення сили 

розтягування за допомогою блоку 595 забезпечення сили розтягування. Прикладена 

розтягуюча сила вставляється в рухомий елемент 593, щоб тягнути обертовий вал 51 і, 
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відповідно, поворотну планку. Роликовий ланцюг 11 також тягнеться за 55. 

З'єднувальна частина 597 з'єднана з парою рухомих елементів 593 відповідно. Пара 

з'єднувальних стрижнів 597a, що підлягають з'єднанню, обидві сторони пари 

з'єднувальних стрижнів 597a вертикально з'єднані, і блок, що забезпечує силу 

розтягування. Також містить опорну пластину 597b, яка вертикально з’єднана із 

зареєстрованим патентом 595. З’єднувальний стрижень 597a має одну сторону, з’єднану 

з рухомим елементом 593, іншу сторону – з опорною пластиною 597b. У конфігурації, 

утвореній за допомогою де-кронштейна 591, опорна пластина 597b переміщується, 

сприймаючи силу розтягування блоку 595 забезпечення сили розтягування, щоб 

рухатися разом під час робити. Опорна пластина 597b має пару з'єднувальних стрижнів 

597a, закріплених з обох сторін, і напрямний стрижень 595a розташований в її центрі, 

відповідно, опорна пластина 597b штовхається в напрямку відновлювальною силою 

пружного елемента 595b, і таким чином, відповідно, шатун 597a також отримує силу в 

тому ж напрямку, яка зрештою передається на роликовий ланцюг 11. Блок 599 

генерування попередження піднімається, коли еластичний елемент 595b розтягується та 

коли роликовий ланцюг 11 розтягується під час використання. Пружний елемент 595b 

поступово втрачає свою силу відновлення, і, таким чином, сила для підтримки натягу 

роликового ланцюга 11 послаблюється. Отже, коли пружний елемент 595b 

подовжується на певну довжину, генерується попереджувальний сигнал. Коли це 

відбувається, користувач затягує гайку 595d-2, як описано вище, щоб пружний елемент 

595b переміщався в напрямку ⓑ на (рис. 2.28 (с)). Стискаючи його, можна знову 

підтримувати натяг роликового ланцюга 11 за допомогою відновлювальної сили 

пружного елемента 595b. Блок 599 генерування попередження включає в себе фіксуючу 

пластину 599a, закріплену на стороні корпусу 57 блоку 5 повернення; Він з’єднаний з 

фіксуючою пластиною 599a. Фіксуюча пластина 599a – це пластина, закріплена на 

бічній частині корпусу 57, лопата, через яку встановлюється датчик сповіщення 599b. 

Включно з ротовим отвором 599-1, щоб датчик сповіщення 599b вставлявся та 

фіксувався. Крім того, вставний отвір 599-1 має прямокутну форму шляхом 

переміщення положення датчика 599b сповіщення вздовж напрямку, в якому 

розміщений еластичний елемент 595b. Датчик 599b сповіщення налаштований для 

генерування сигналу попередження шляхом виявлення близькості виступаючої області 

595c-1. Можуть бути застосовані датчик, кінцевий вимикач тощо, а також різні інші 

датчики для виявлення об’єкта. 
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Рисунок 2.20 – Перспектива розкладання частини ланцюга рис. 2.18 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Вид спереду частини 

ланцюга рис. 2.18 

Рисунок 2.22 – Опорна схема, що 

показує конфігурацію ведучого 

блоку рис. 2.18 
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Рисунок 2.23 – Схема обмотки для 

ілюстрації процесу роботи 

ведучого блоку рис. 2.18 

Рисунок 2.24 – Перспективний вид натяжної 

станції рис. 2.18 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Перспектива, що 

ілюструє конфігурацію натяжної 

станції рис. 2.18 

Рисунок 2.26 – Перспектива 

розкладання натяжної станції рис. 

2.18 

 

 

Рисунок 2.27 – Перспектива, що показує стан використання натяжної станції 

частини рис. 2.18 
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Рисунок 2.28 – Схема обмотки для пояснення процесу роботи натяжної станції 

рис. 2.18  

 

Даний патент забезпечує надійність і продуктивність трубчастого конвеєра яка 

передбачає унікальну структуру для цього винаходу, щоб забезпечити стабільну роботу 

лінії. 

В [10] запропоновано удосконалення гнучкого трубчастого конвеєра з 

вертикальною подачею сипких матеріалів. Метою корисної моделі є розширення 

технологічних можливостей і зменшення зусилля транспортування сипких матеріалів 

по радіусних переходах трас транспортування шляхом виконання гнучкого трубчастого 

конвеєра з вертикальною подачею матеріалів. Це вирішується тим, що корисну модель 

виконано у вигляді труби, в яку встановлено гнучкий ланцюговий дисковий робочий 

орган з круглими дисками, опорними дисками і опорними еластичними роликами, з 

можливістю осьового переміщення, приводу, механізму натягу робочого органу, 
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бункера з завантажувальними і вивантажувальними елементами, пристроїв для 

збирання вантажів, згідно корисної моделі, у радіусному верхньому куті транспортної 

труби горизонтально встановлено привідні валики, паралельні між собою і 

перпендикулярні до напрямку руху вантажів з напрямними зірочками, які до них 

жорстко закріплені з можливістю кругового провертання, з лівостороннім рухом 

ланцюга, а у лівому нижньому куті траси встановлено привідну натяжну станцію, яка 

жорстко з'єднана з привідним валом і зірочкою, причому корпус привідної станції зі 

сторони торців завантажувальної і вивантажувальної труб є у взаємодії з можливістю 

осьового переміщення, крім цього у лівому верхньому куті знизу під зірочкою 

встановлено косу транспортуючу півкруглу поверхню з кутом нахилу, більшим кута 

тертя сипкого матеріалу. 

Гнучкий трубчастий конвеєр (рис. 2.29) з вертикальною подачею сипких 

матеріалів виконано у вигляді спарених S-подібних труб 1 круглого поперечного 

перерізу, які встановлені вертикально, в які встановлено ланцюговий дисковий робочий 

орган у вигляді гнучкого ланцюга 2, до якого рівномірно по довжині з заданим кроком 

встановлено круглі диски 3. Ланцюг 2 виконано у вигляді приводних роликів 4 на 

менших діаметрах 5, в яких з двох сторін жорстко встановлені з'єднувальні пластини 6 

з можливістю кругового провертання, які з двох сторін завальцовані у вигляді 

сферичних виступів 7. У вільний простір 8 між з'єднувальними пластинами 6 

періодично входять зуби 9 спеціальної привідної зірочки 10, яка жорстко встановлена 

на привідному валу 11 редуктора (на рис. не показано) і розміщена в площині руху 

подавального робочого органа. Спеціальна привідна зірочка 10 виконана у вигляді зубів 

9, які рівномірно виконані по колу, по середині виступів яких виконані виїмки 12 (на 

кресленні не позначені) з виступами для її зачеплення з привідними роликами 4. До 

круглих дисків 3 з неробочої сторони рівномірно по колу встановлено три опорних 

еластичних ролики 13 з можливістю кругового провертання в опорних цапфах 14, 

зовнішній профіль яких виконано у вигляді радіуса, рівного внутрішньому радіусу 

труби 1, з якими вони є у взаємодії. При цьому зовнішній діаметр розміщення опорних 

еластичних елементів 13 є більшим зовнішнього діаметра круглих дисків 3. З 

протилежної сторони дисків 3 від опорних роликів 13 по центру виконані циліндричні 

виступи 15 з допомогою яких диски 3 кріпляться до ланцюга 2 відомим способом. 

Опорні еластичні ролики 13 з опорними цапфами 14 двох кінців встановлені в підставки 

16 з можливістю кругового провертання і вони жорстко закріплені до диска 3. На виході 
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S-подібної труби, аналогічно до спеціальної привідної зірочки 10, жорстко встановлена 

паразитна зірочка 17, аналогічна по конструкції з приводною зірочкою 10 на валу 18, 

паралельному до привідного вала 11 з можливістю кругового провертання. Зверху труби 

1 на вході встановлено бункер 19 з регулювальним шибером 20 для сипких матеріалів, 

які необхідно транспортувати. Крім цього у верхньому радіусному куті 21 транспортної 

труби 1 горизонтально встановлено привідний валок 22, паралельний до валка привідної 

зірочки 23 нижньої привідної натяжної станції 24. Внутрішній отвір корпуса останньої 

зі сторони торців завантажувальної і вивантажувальної труб 1 є у взаємодії з їхніми 

зовнішніми діаметрами з можливістю осьового переміщення. Додатково у верхньому 

радіусному куті 21 транспортної труби 1 під паразитною зірочкою 10 встановлено косу 

транспортну півкруглу поверхню 25 з кутом нахилу, більшим кута тертя сипкого 

матеріалу. Труби 1 жорстко кріпляться до рами (на кресленні не показано). 

 

 

Рисунок 2.29 – Гнучкий трубчастий конвеєр з вертикальною подачею сипких 

матеріалів 

 

Сипкий матеріал засипають в бункер 19, включають привід, гнучкий ланцюг 

круглими дисками 3 переміщується згідно стрілки. Відкривається шибер 20 і сипкий 

матеріал поступає в S-подібну трубу і переміщується круглими дисками 3 до 

вивантажувальних патрубків, вивантажуючи сипкий матеріал в ємності 26. При цьому 

у верхньому куті 21 сипкий матеріал зсипається по косій півкруглій поверхні 25 
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зменшуючи їх взаємодію з трубчастим конвеєром і зменшуючи зусилля 

транспортування. Останні суттєво і зменшують параметри зірочки 10, яка встановлена 

у верхньому радіусному куті 21. 

Патент гнучкого трубчастого конвеєра з вертикальною подачею сипких 

матеріалів забезпечує зменшення зусилля транспортування по складних транспортних 

трасах передбачає використання паразитних зірочок. 

У [11] поставлена мета модернізації трубчастого транспортера. Метою корисної 

моделі є розширення технологічних можливостей і підвищення продуктивності праці 

шляхом виконання трубчастого транспортера з вертикальною подачею сипких 

матеріалів. Це вирішується тим, що корисну модель виконано у вигляді S-подібної траси 

з круглим поперечним перерізом, в який встановлено ланцюг з круглими дисками з 

можливістю осьового переміщення, приводу, бункера з завантажувальними і 

вивантажувальними елементами установчих і кріпильних елементів, причому 

завантажувальний транспортер встановлено на три точки опори, а бункер оснащений 

коливним приводом, який встановлений в нижній частині завантажувальної системи, де 

привід транспортера здійснюється з верхньої привідної зірочки. 

 

 

Рисунок 2.34 – Загальний вид гнучкого трубчастого сепаратора з вертикальною 

подачею сипких матеріалів 

 

Трубчастий ланцюговий транспортер (рис. 2.34) з вертикальною подачею сипких 

матеріалів 1 виконано у вигляді S-подібної труби 2 круглого поперечного перерізу, які 
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встановлені вертикально, і в які встановлено ланцюговий дисковий робочий орган у 

вигляді ланцюга 3, до якого рівномірно по довжині з заданим кроком встановлено круглі 

4 і бочкоподібні 5 диски, з'єднані між собою ланцюгом 6, спеціальна допоміжна 

привідна зірочка 7, яка жорстко встановлена на привідному валу 8 коливальної системи. 

У нижньому радіусному куті S-подібної труби 2 встановлено привідний валок 9 

паралельний до валка 8 привідної зірочки 7 привідної натяжної станції 10. В нижній зоні 

S-подібної труби 2 встановлено завантажувальний бункер 11 сипкого матеріалу 1, в 

якому виконана коливальна система сит 12 для просіювання сипкого матеріалу і збору 

готової продукції (суміші) і її подачі нижньої S-подібної труби в зону вивантаження 

(ємність 13), які встановлені під кутом до горизонту. До спеціальної привідної зірочки 

7 вмонтовано коливальну систему за рахунок приводу робочого органу.  

Компоненти змішаних сумішей 1 засипають в бункер 11, включають привід, 

відкривають шибер і гнучкий канат 3 круглими 4 і бочкоподібними 5 дисками 

переміщають по трубах і переміщують сипкий матеріал в зону системи отворів 12 для 

просіювання сипкого матеріалу. Готові фракції і дрібні просіються в труби 2 готової 

продукції, а дрібні і некондиційні в ємність 14 з вивантажувальним шнеком (на рисунку 

не показаний), а готова продукція по нижній трубі 2 надходить в ємність 15. 

Корисна модель гнучкого трубчастого сепаратора з вертикальною подачею 

сипких матеріалів забезпечує розширення технологічних можливостей і підвищення 

продуктивності праці передбачає завантажувальний транспортер встановлений на три 

точки опори, а бункер оснащений коливним приводом, який встановлений в нижній 

частині завантажувальної системи, де привід транспортера здійснюється з верхньої 

привідної зірочки. 

В [12] реалізована модернізація гнучкого трубчастого конвеєра з пересувним 

завантажувачем. Метою цього рішення є розширення технологічних можливостей і 

зменшення зусилля транспортування сипких матеріалів по радіусних переходах трас 

транспортування. Це вирішується тим, що виконання гнучкого трубчастого конвеєра з 

пересувним завантажувачем у вигляді рами, спарених S-подібних труб з круглим 

поперечним перерізом, в які встановлені дисковий робочий орган з круглими дисками, 

опорних дисків з еластичними опорними роликами з можливістю осьового 

переміщення, приводу, механізму натягу робочого органу, бункера з 

завантажувальними і розвантажувальними елементами, який відрізняється тим, що як 

тяговий робочий орган встановлено канат, по довжині якого рівномірно встановлені 
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круглі подаючі диски, які з двох сторін жорстко підтиснуті і закріплені до канату 

відомим способом, з лівого торця S-подібних труб встановлено завантажувальний 

бункер і з'єднаний з завантажувальною круглою трубою, крім цього в районі лівого 

торця S-подібної завантажувальної труби на рамі жорстко встановлено на колесах 

механізм переміщення їх гвинтовим гнучким завантажувачем і механізм регулювання 

кількості подачі сипких матеріалів, а гвинтовий завантажувач виконано у вигляді 

циліндричного кожуха, до правого кінця якого жорстко приєднано гнучкий 

циліндричний кожух з внутрішнім гнучким гвинтовим елементом, на кінці якого 

встановлено захисний наконечник відомої конструкції, а до рами жорстко закріплено 

пульт керування, де привід S-подібних секцій гвинтового гнучкого завантажувача і 

рухомої підставки здійснюється від спеціального приводу, а зверху до кожуха жорстко 

закріплена рукоятка для зручності переустановки його з вибраної зони сипких 

матеріалів в інше місце. 

Гнучкий трубчастий конвеєр (рис. 2.35) з пересувним завантажувачем виконано у 

вигляді спарених S-подібних труб 1 круглого поперечного перерізу, які встановлені 

вертикально, в які встановлено канатний дисковий робочий орган у вигляді каната 2, до 

якого рівномірно по довжині з заданим кроком встановлено круглі диски 3. У вільний 

простір між: круглими дисками 3 періодично входять зуби 4 спеціальної привідної 

зірочки 5, яка жорстко встановлена на привідному валу 6 двигуна-редуктора і розміщена 

в площині руху подаючого робочого органу. Спеціальна приводна зірочка 5 виконана у 

вигляді зубів 4, які рівномірно виконані по колу, по середині виступів яких виконані 

виїмки 7 з виступаючими, для її зачеплення з круглими дисками 3. На виході S-подібної 

труби, аналогічно до спеціальної приводної зірочки 5, жорстко встановлена паразитна 

зірочка 8, аналогічна по конструкції з приводною зірочкою 5 на валу 9, паралельному 

до приводного, з можливістю кругового провертання. З лівого боку S-подібної 

завантажувальної труби встановлено гвинтову завантажувальну магістраль, яка 

виконана у вигляді циліндричного кожуха 10, в який встановлено гвинтовий робочий 

орган і 1, правий кінець якого виконано у вигляді гнучкої гвинтової спіралі 12, яка 

закріплена на гнучкому валу 13. До кінця циліндричного кожуха 10 жорстко приєднано 

гнучкий циліндричний кожух 14 для збільшення зони завантаження і покращення умов 

роботи завантажувача. На кінці гнучкого циліндричного кожуха 11 жорстко 

встановлено захисний наконечник 15 циліндричної форми з конічним кінцем для 

зручності його введення в купу сипкого матеріалу. Наконечник виконано циліндричної 
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форми з осьовими пазами 16, які розміщені рівномірно по зовнішній циліндричній 

поверхні шириною більшою від максимальних розмірів зерен сипких матеріалів в 1,2 – 

1,6 разів. Зверху до захисного наконечника жорстко закріплена рукоятка (на кресленні 

не показана) для зручності переустановки його з вибраної зони сипких матеріалів в інше 

місце. До рами жорстко закріплено пульт керування 17, який може бути виконаний у 

вигляді підвісного пульта. Гвинтовий робочий орган 11 під'єднано до електродвигуна 6. 

Також циліндричний кожух встановлено на рамну конструкцію 18 з колесами, яка дає 

змогу переміщатися в осьовому напрямку. Гвинтова завантажувальна магістраль і S-

подібна труба мають спільний бункер 19, в якому проходить процес розвантаження 

гвинтового робочого органу і завантаження канатного робочого органу. 

 

 

Рисунок 2.35 – Гнучкий трубчастий конвеєр з пересувним завантажувачем 

 

Гнучка гвинтова спіраль 12 через наконечник 15 втягує сипкий матеріал і 

транспортує його в бункер 19, з якого S-подібний конвеєр з канатними робочими 

органами 3 забирає сипкий матеріал і транспортує його в зону вивантаження 20. 

Патент гнучкого трубчастого конвеєра з пересувним завантажувачем забезпечує 

розширення технологічних можливостей і зменшення зусилля транспортування сипких 

матеріалів по радіусних переходах трас транспортування передбачає виконання 

гнучкого трубчастого конвеєра з пересувним завантажувачем у вигляді рами. 
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3 ВИБІР МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРУБЧАСТОГО КОНВЕЄРА 

 

 

В результаті виконаного огляду інженерних рішень представлених в патентах [6 

– 12] та довідковій літературі з пакувального машинобудування [4 – 5] і 

проаналізувавши їх, для модернізації було обрано рішення, запропоноване в [9].  

Винахід відноситься до вбудованого трубчастого конвеєра, який рухається в трубі 

для транспортування хімікатів, тощо. 

Завданням винаходу є запобігання скручування ланцюга, за допомогою 

унікальної конфігурації ланцюга, створення вбудованого трубчастого конвеєра, який 

може завжди підтримувати натяг навіть при провисанні, очищення від матеріалу, що 

прилипає до обох сторін роликового ланцюга. 

Відповідно це реалізується тим, що секція натягу обладнана пружинно-гвинтовим 

механізмом, за допомогою якого натяг ходової частини здійснюється автоматично під 

дією пружини. Залежно від складності траси та довжини конвеєра визначається хід та 

зусилля натягу, трубчастий ланцюговий конвеєр не викликає згинання ланцюга завдяки 

своїй унікальній конфігурації ланцюга, і можна побудувати необмежену кількість 

ланцюгової лінії, поворотна тяга виступає вертикально вздовж кола ведучої зірочки, як 

і ведуча тяга, також пара очисників утворена з обох сторін навколо приводної планки, 

яка відокремлює транспортований матеріал, що прилипає до обох сторін роликового 

ланцюга. 

Даний патент допоміг забезпечити надійність і продуктивність трубчастого 

транспортера, яка передбачає унікальну структуру для цього винаходу, щоб забезпечити 

стабільну роботу лінії. 

Після літературно-патентного пошуку також доцільною модернізацією ланцюга є 

патент [6]. 

Винахід відноситься до галузі техніки транспортування сипучих матеріалів, 

враховуючи трубчасті ланцюгові конвеєри. Завданням винаходу є очищення 

внутрішньої стінки труби конвеєра від налипаючого продукту при транспортуванні. 

Відповідно це реалізується тим, що деякі диски замінені на спеціальні диски з П 

вирізом по колу для кільця з лопатками, щоб забезпечити внутрішній обертовий рух та 

розташованими навколо спеціального диску лопатками під кутом. 

Дане рішення сприяє очищенню внутрішньої стінки конвеєра під час роботи.  
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4 РОЗРАХУНКИ ЕЛЕМЕНТІВ БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ТРУБЧАСТОГО 

КОНВЕЄРА 

 

 

4.1 Параметричні розрахунки трубчастого конвеєра 

 

Конвеєри малої продуктивності (до 5 т/год) переміщають вантаж в трубі шляхом 

волочінням круглоланковим ланцюгом без дисків. 

Розрахунок конвеєра. Продуктивність Q, т/год, трубчатого конвеєра. 

Продуктивність трубчастого конвеєра визначають за формулі [14]:  

𝑄 = 3600 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝜓 ∙ 𝑘𝛽 

де D – робочий діаметр жолоба, м; ψ – коефіцієнт заповнення жолоба: ψ = 

0,8...0,85; kβ – коефіцієнт, враховуючий кут нахилу транспортера: kβ = 0,8...0,9 для 

конвеєрів трубчастого типу приймають kβ = 1; ρ – насипна густина матеріалу, т/м3; υ – 

швидкість транспортування, м/c. 

Приймаємо: kβ = 1 і ψ = 0,8. 

Об'ємна продуктивність: 

𝑉 =
𝑄

𝜌
=

15

1,7
= 8,824 (

м3

год
)  

Із формул продуктивності транспортера і об’ємної продуктивності визначаємо 

необхідну площу A поперечного перерізу шару вантажу: 

𝐴 = √
4𝑉

3600 ∙ 𝜋 ∙ 𝑣 ∙ 𝜓 ∙ 𝑘𝛽
= 0,13969 (м) 

Розміри жолоба транспортера мають бути погодженні з даними із (табл. 9.1) [13]. 

Враховуючі потрібний діаметр трубчастого конвеєра 140 мм, вибираємо 

найближчий діаметр D = 159 мм зовнішнього жолоба із (табл. 9.1) [13]. 

Обраний діаметр конвеєра повинен задовольняти вираз: 

A ≤ 𝐷 = 140 < 159 (мм) 

 де 𝐷 – діаметр жолоба конвеєра, (м); 𝐴 – розрахунковий діаметр жолоба конвеєра 

(м); 

Виходячи з (табл. 9.1) [13] приймаємо наступні параметри транспортера: 

Ширина стінки труби конвеєра, h = 4,5 мм; 

Діаметр диска d = 142 мм; 
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Крок диска для конвеєра tс = 160 мм; 

Погонна маса ходової частини mп = 11,6 кг/м; 

При любій трасі крок дисків повинен бути кратним двом крокам ланцюга [13]: 

𝑡л =
𝑡с

2
=

160

2
= 80 (мм) 

де tс – крок дисків, мм. 

 

4.2 Розрахунок продуктивності і потужності трубчастого конвеєра 

 

За обраними параметрами конвеєра і швидкості руху тягового органу можна 

визначити максимальну розрахункову продуктивність транспортера [14]: 

𝑄𝑝.𝑚𝑎𝑥 = 3600 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝐾𝑦 ∙ 𝐾геом ∙ 𝐾𝑐 =

= 3600 ∙
3,14 ∙ 0,1592

4
∙ 0,2 ∙ 1,7 ∙ 1,1 ∙ 0,83 ∙ 0,85 = 18,851 (

т

год
) 

де Qр.max – максимальна продуктивність, т/год; Ку = 1,1 – коефіцієнт ущільнення 

вантажу при його переміщенні всередині короба Ку = (1,1…1,2); Кгеом = 0,83 – 

геометричний коефіцієнт, що враховує втрати матеріалу через розміщення в ньому 

ланцюга з дисками [14]; Кс=0,85 – швидкісний коефіцієнт, який враховує можливість 

відставання продукту від ланцюга під час роботи і рівного відношення середньої 

швидкості руху матеріалу до швидкості руху вантажу. 

Параметри лінійного навантаження трубчастого транспортера прийнято 

визначати за розрахунковою середньою продуктивністю [15]: 

𝑄р.сер =
𝑄

𝐾н ∙ 𝐾в ∙ 𝐾г
=

15

2 ∙ 0,9 ∙ 0,96
= 8,681 (

т

год
) 

де Q – запланована продуктивність, т/год; Кн – коефіцієнт нерівномірності 

завантаження конвеєра продуктом, при відсутності даних Кн, зазвичай приймають Кн = 

(1,25...2,0), приймаємо Кн = 2; Кв – коефіцієнт використання транспортера по робочому 

часу, приблизно приймають Кв = (0,80...0,95), приймаємо: Кв = 0,9; Кг – коефіцієнт 

готовності конвеєра, Кг = 0,96. 

Висота трубчастого конвеєра обирається до 30 м вертикально. Приймаємо H = 10 

м. 

Потужність, приведена до валу тягових зірочок полупохилих конвеєрів з 

зануреними дисками, визначають за формулою [14]: 
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𝑃 = 0,07 ∙ 𝐷 ∙ 𝑣 ∙ (𝐻 + 4,3 ∙ 𝐿) + 0,005 ∙ 𝑄 ∙ (1,6 ∙ 𝐻 + 𝐿 ∙ 𝑓) =

= 0,07 ∙ 0,159 ∙ 0,2 ∙ (10 + 4,3 ∙ 25) + 0,005 ∙ 15 ∙ (1,6 ∙ 10 + 25 ∙ 0,7) =

= 2,774 (кВт) 

де bж – ширина жолобу, м; L – довжина конвеєра, м; υ – швидкість 

транспортування матеріалу м/с; Q – продуктивність, H – висота конвеєра т/ч, f – 

коефіцієнт тертя матеріалу об жолоб, для трубчастих конвеєрів приймають 0,6…0,7, 

приймаємо f = 0,7 [13]. 

 

4.3 Тяговий розрахунок і вибір ланцюга 

 

Типорозмір ланцюга трубчастого конвеєра визначається по розривним 

навантаженням Sр яка залежна від розрахункового навантаження Sроз, що діє на ланцюг 

[15]: 

𝑆𝑝 = 𝑛 ∙ 𝑆𝑝𝑜з = 8 ∙ 9,554 ∙ 104 (Н) = 76,43 (кН) 

де n – коефіцієнт запасу міцності n = (8…10), приймаємо: n = 10. 

Формула розрахункового навантаження (Н), що діє на ланцюг: 

𝑆роз = 𝑘н.р ∙ (𝑆𝑚𝑎𝑥 + 𝑆дин) = (7,567 ∙ 103 + 1,987 ∙ 103) = 9,554 ∙ 103 (Н) 

де kн.p – коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між ланцюгами: для 

одноланцюгових конвеєрів kн.p = 1, а для дволанцюгових kн.р = (0,55...0,62), приймаємо 

kн.p = 1; Sдин – динамічне навантаження; Smax – максимальне навантаження в тяговому 

елементі. 

Перед визначенням Sроз необхідно обчислити ряд параметрів: ходової частини 

конвеєра qo і розподілені навантаження від вантажу qг, вертикальну Н проекцію траси 

конвеєра і горизонтальну L. 

Лінійна сила тяжіння насипного вантажу: 

𝑞г =
𝑔 ∙ 𝑄р.сер

3,6 ∙ 𝑣
=

9,8 ∙ 8,681

3,6 ∙ 0,2
= 118,152 (

Н

м
) 

Лінійна сила тяжіння ходової частини: 

𝑞𝑜 = 𝐾𝑞 ∙ 𝑞г = 0,6 ∙ 118,152 = 70,831 (
Н

м
)  

де для одноланцюгових конвеєрів Kq = (0,5...0,6) і для дволанцюгових конвеєрів 

Kq = (0,6...0,8) (великі значення треба приймати при відносно малому значенню 

продуктивності транспортерів), приймаємо Kq = 0,6. 

Коефіцієнт бокового тиску: 
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𝑛𝛿 =
𝑘𝑐 ∙ (1,2 + 𝑣)

1 + 2 ∙ 𝑓в
2

=
(1,2 + 0,2)

1 + 2 ∙ 0,392
= 1,073 

де kс – коефіцієнт стаціонарності: для стаціонарних конвеєрів  kc = 1 і для 

пересувних конвеєрів kc=1,1...1,2; fв – коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу, 

приймаємо kc = 1. 

Коефіцієнт опору руху матеріалу по жолобу [13]: 

𝑤ж = 1,1 ∙ 𝑓 = 1,1 ∙ 0,7 = 0,77 

де f – коефіцієнт тертя вантажу об жолоб. 

Визначаємо силу тяжіння тіла волочіння Gi за формулою: 

𝐺𝑖 =
𝑔 ∙ 𝑄р.сер ∙ 𝑡𝑐

3,6 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑣
=

9,8 ∙ 8,681 ∙ 0,16

3,6 ∙ 0,9 ∙ 0,2
= 21,005 (Н) 

де для пилоподібних матеріалів k2 = 0,8 і для інших матеріалів k2 = 0,9, приймаємо 

k2 = 0,9. 

Також визначають за формулою мінімальний натяг тягового елемента при 

внутрішньому кріпленні диска до ланцюгів: 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
𝐺𝑖 ∙ 𝑤ж ∙ 𝐷

𝑡л ∙ tan(𝛿с)
=

21,005 ∙ 0,77 ∙ 0,159

0,08 ∙ tan(2°)
= 920.519 (Н) 

де hс – діаметр диска, δc – допустимий кут нахилу диска від вертикалі, зазвичай 

приймають в межах 2 – 3о, приймаємо δc = 2о. 

Максимальний натяг тягового органу: 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑚𝑖𝑛 + 𝑞г ∙ (𝑤𝑜 ∙ 𝐿 + 𝐻) + 𝑞𝑜 ∙ (𝐻 − 𝐿 ∙ 𝑤) =

= 920,519 + 118,152 ∙ (1,7 ∙ 25 + 10) + 70,891 ∙ (10 − 25 ∙ 0,15) =

= 7,567 ∙ 103 

де L – довжина транспортера, м; Н – вертикальна проекція підйому матеріалу, wo 

– загальний коефіцієнт опору переміщення тягового елемента (таблиця 4) [15]: wo = 1,7. 

В залежності від умов роботи транспортера, коефіцієнт опору руху ходової 

частини на дискових ланцюгах приймають в межах w = 0,1...0,15. Приймаємо w = 0,15. 

Якщо Н < L·w, то останній член формули прирівнюють до нуля. Оскільки 10 (м) 

< 3,75 (м) то, останній член використовується. 

Динамічний натяг тягового ланцюга: 

𝑆дин = 𝐾𝑖 ∙ (
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑣

𝑧зв
) ∙

𝑘′ ∙ 𝑚г + 𝑘′′ ∙ 𝑚𝑥

𝑡л
=

= 1,5 ∙
2 ∙ 3,14 ∙ 0,2

5
∙

0,5 ∙ 301,408 + 0,75 ∙ 361,69

0,08
= 1,987 ∙ 103 (Н) 
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де zзв – число зубів приводних зірочок приймається з діапазону zзв = (5...12), 

приймаємо zзв = 5; Kі – коефіцієнт, що враховує інтерференцію пружних хвиль 

приймають (0,75...1,5), приймаємо Kі = 1,5; tл – крок ланцюга, м; k' – коефіцієнт участі в 

коливальному процесі маси переміщуваного продукту приймають (0,3...0,5), приймаємо 

k' = 0,5; k" – коефіцієнт участі в коливальному процесі маси ходової частини 

транспортера приймають з таблиці в залежності від довжини траси транспортера, 

приймаємо k" = 0,75; 

Lт, м < 25 25…60 > 120 

k" 1 0,75 1 

mг – маса продукту, що знаходиться в транспортері: 

𝑚г =
𝑞г ∙ 𝐿т

𝑔
=

118,152 ∙ 25

9,8
= 301,408 (кг) 

mх – маса ходової частини транспортера: 

𝑚𝑥 =
2 ∙ 𝐿т ∙ 𝑞𝑜

𝑔
=

2 ∙ 25 ∙ 70,891

9,8
= 361,69 (кг) 

Lт – довжина траси транспортера, м: 

𝐿т =
𝐿

cos(𝛽)
=

25

cos(0°)
= 25 (м) 

L – довжина транспортера; β – кут нахилу транспортера. 

Маючи значення розривного навантаження Sр, можна із додатка Б [15] вибрати 

типорозмір ланцюга, обираємо М80. 

 

4.4 Вибір електродвигуна і визначення параметрів приводної станції 

конвеєра 

 

Потужність електродвигуна приводу трубчастого транспортера визначається за 

формулою [15]: 

𝑃 =
𝑘3 ∙ 𝑄р.сер

367 ∙ 𝜂пм
∙ (𝑤𝑜 ∙ 𝐿 + 𝐻) =

1,2 ∙ 8,681

367 ∙ 0,85
∙ (1,7 ∙ 25 + 10) = 1,753 (кВт) 

де kЗ – коефіцієнт запасу 1,15…1,2, приймаємо kз = 1,2; ηпм – к.п.д. приводу, в 

роботі приймають ηпм = 0,85. 

Зазвичай в приводних станціях типу скребкових конвеєрів, до яких відноситься і 

трубчастий конвеєр, широко застосовуються трифазні асинхронні електродвигуни з 

короткозамкненим ротором типу 4А, який при сумарній потужності видає не понад 160 
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кВт. При потужності більше 160 кВт рекомендовано застосовувати двигуни з фазним 

ротором. З додатку В вибираємо двигун, а його розміри з додатка Г [15]. При виборі 

електродвигуна, його потужність не повинна бути меншою, ніж та що, визначена за 

формулою. З урахуванням невеликих швидкостей тягового елемента приймають 

синхронну частоту обертання роторів електродвигуна в межах nедв = 750 ÷ 1000 об/хв., 

після чого параметри обраного електродвигуна занотовуються у вигляді таблиці 4.4.1: 

 

Таблиця 4.4.1 - Параметри обраного електродвигуна 

Тип 4А100L6УЗ 

Потужність, кВт 2,2 

Число оборотів, об/хв 955 

Момент інерції, кг⋅м2 1,75⋅10-2 

Мmin/Мном 0,6 

Мmax/Мном 2,2 

 

Номінальний обертовий момент на валу електродвигуна визначають за наступною 

формулою: 

Мном = 9555 ∙
Редв

𝑛едв
= 9555 ∙

2,2

955
= 22,012 (н ∙ м) 

де Редв – потужність електродвигуна в кВт; nедв – число обертів приводного вала 

електродвигуна в об/хв. 

Ділильний діаметр приводної зірочки [15]: 

𝐷𝑜 = |
𝑡л

sin (
180°
𝑧зв

)
| = |

80

sin (
180°

5
)

| = 136,1 (мм) 

де tл – крок ланцюга в мм. 

Число обертів зірочки за секунду: 

𝑛зв =
60 ∙ 𝑣

𝜋 ∙ 𝐷𝑜
=

60 ∙ 0,2

3,14 ∙ 0,136
= 28,079 (

1

𝑐
) 

Ділильний діаметр зірочки переводиться в метри. 

Визначаємо передаточне число приводу: 

𝑢пм =
𝑛едв

𝑛зв
=

955

28,079
= 34,011 
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Знаходимо момент, при оборотах приводного валу транспортера (тихохідному 

валу редуктора): 

М = Мном ∙ 𝑢пм ∙ 𝜂пм = 22,012 ∙ 34,011 ∙ 0,85 = 636,344 (Н ∙ м) 

Редуктор приводної станції трубчастого транспортера підбирається по режиму 

роботи, потужності двигуна (або обертального моменту на тихохідному валу) і 

передаточному числу. У приводах таких транспортерів основне застосування знаходять 

циліндро-конічні редуктори КЦ1, КЦ2 і циліндричні Ц2, Ц3. Параметри обраного 

редуктора обирають з додатків Д, Е, Ж, З, І, К, Л і занотовують у вигляді таблиці 4.4.2: 

 

Таблиця 4.4.2 

Параметри обраного редуктора 

Тип редуктора Ц2-300 

Передаточне число редуктора 40 

Момент на вихідному валу, Нм 1180 

Похибка передаточного числа, % 0,4 

 

Муфти [15]. У приводних механізмах в якості швидкохідних муфт застосовуються 

муфти зубчасті (МЗ) і пружні втулочно-пальцеві (МУВП), а в якості тихохідних муфт 

застосовуються кулачково-дискові (КДП), (КДН) та зубчасті (МЗ). Наведені в додатках 

М і Н основні параметри пружних втулочно-пальцевих і зубчастих муфт. Вибір муфт 

проводиться по обертовому моменту, в якій максимальне число муфта повинна 

передавати оборотів nmax, об/хв. 

Аррестори і гальма. Для запобігання засипання приймальних пристроїв конвеєрів 

і зворотного ходу тягового органу з вантажем, які знаходяться в технологічних лініях, 

треба вмонтовувати аррестори або гальма. Для похилих транспортерів рекомендовано, 

щоб мали кути нахилу більше 6о градусів, в приводах встановлювали гальмуючі 

пристрої [15]. Типорозмір гальмуючого пристрою визначають за гальмуючим 

моментом. Найбільш розповсюдженими типами гальм, які ще використовуються в 

приводах стрічкових транспортерів, вважаються колодкові типу ТКГ. 
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5 МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ, СТАРТАП-ПРОЕКТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

5.1 Монтаж та експлуатація трубчастого конвеєра 

 

5.1.1 Технологія складання трубчастого конвеєра 

 

5.1.1.1 Ескіз установки 
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5.1.1.2 Схема складання 
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Инв.№дуб
л. 

Підпис і дата взам.інв 
№ 

Інв.№ 
дубл. 

Підпис і дата ГОСТ 3.1407 – 74 Форма 1 

       

 Складання 
трубчастого конвеєра 

  

 

Н
о

м
ер

 
ц

ех
а

 
Н

о
м

ер
 

У
ч-

ка
 

Н
о

м
ер

 
д

уб
л

і-
ка

т
а

 
Н

о
м

е
р

 
о

п
ер

-
а

ц
ії найменування операції Обладнання (найменування, модель) 

    Складання установки кількість 

Н
о

м
ер

 
п

ер
ех

о
д

у 

 
Зміст переходу 

Технологічни
й режим. 

К
іл

ь-
т

ь Пристосування 
(код, 

найменування) 

Інструмент 

(код, 

найменування) 

 

То,хв 

1 Встановлюємо привідну зірочку за допомогою болтів Привідна зірочк 1    

  Шайба 16    

  Гайка 16  Гайковий ключ  

  Болт 16  S=24 190 

2 Встановлюємо привідний валок за допомогою болтів Привідний 
валок 

1    

  Шайба 8    

  Гайка 8  Гайковий ключ  

  Болт 8  S=24 110 

3 Встановлюємо натяжну станцію за допомогою болтів Натяжна     

  станція 1    

           Розроб. Мацагор В.В.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № 
докум. 

Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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Инв.№дуб
л. 

Підпис і дата взам.інв 
№ 

Інв.№ 
дубл. 

Підпис і дата ГОСТ 3.1407 – 74 Форма 1 

       

 Складання 
трубчастого конвеєра 

  

 

Н
о

м
ер

 
ц

ех
а

 
Н

о
м

ер
 

У
ч-

ка
 

Н
о

м
ер

 
д

уб
л

і-
ка

т
а

 
Н

о
м

е
р

 
о

п
ер

-
а

ц
ії найменування операції Обладнання (найменування, модель) 

    Складання установки кількість 

Н
о

м
ер

 
п

ер
ех

о
д

у 

 
Зміст переходу 

Технологічни
й режим. 

К
іл

ь-
т

ь Пристосування 
(код, 

найменування) 

Інструмент 

(код, 

найменування) 

 

То,хв 

  Шайба 10    

  Гайка 10  Гайковий ключ  

  Болт 10  S=16 130 

4 Встановлюємо трубу за допомогою болтів Труба 2    

  Шайба 32    

  Гайка 32  Гайковий ключ  

  Болт 32  S=16 380 

5 Встановлюємо ланцюг з бочкоподібними дисками за 
допомогою  

Пружина 1    

 пружини натяжної станції і затягуємо гайку Гайка 1  Гайковий ключ  

     S=16 40 

           Розроб. Мацагор В.В.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № 
докум. 

Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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Инв.№дуб
л. 

Підпис і дата взам.інв 
№ 

Інв.№ 
дубл. 

Підпис і дата ГОСТ 3.1407 – 74 Форма 1 

       

 Складання  
трубчастого конвеєра 

  

 

Н
о

м
ер

 
ц

ех
а

 
Н

о
м

ер
 

У
ч-

ка
 

Н
о

м
ер

 
д

уб
л

і-
ка

т
а

 
Н

о
м

е
р

 
о

п
ер

-
а

ц
ії найменування операції Обладнання (найменування, модель) 

    Складання установки кількість 

Н
о

м
ер

 
п

ер
ех

о
д

у 

 
Зміст переходу 

Технологічни
й режим. 

К
іл

ь-
т

ь Пристосування 
(код, 

найменування) 

Інструмент 

(код, 

найменування) 

 

То,хв 

  Диски 450    

6 Закріплюємо бункер і зону вивантаження Бункер 1    

  Зона вива-женя 1    

  Шайба 8    

  Гайка 8  Гайковий ключ  

  Болт 8  S=16 110 

7 Встановлюємо привід Привід 1    

  Шайба 4    

  Гайка 4  Гайковий ключ  

  Болт 4  S=24 70 

           Розроб. Мацагор В.В.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № 
докум. 

Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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Інв.№дубл. Підпис і дата взам.інв № Інв.№ дубл. Підпис і дата ГОСТ 3.1407 – 74 Форма 1 

       

 Складання  
трубчастого конвеєра 

  

 

Н
о

м
ер

 
ц

ех
а

 
Н

о
м

ер
 

У
ч-

ка
 

Н
о

м
ер

 
д

уб
л

і-
ка

т
а

 
Н

о
м

е
р

 
о

п
ер

-
а

ц
ії найменування операції Обладнання (найменування, модель) 

    Складання установки кількість 

Н
о

м
ер

 
п

ер
ех

о
д

у 

 
Зміст переходу 

Технологічн
ий 
режим. 

К
іл

ь-
т

ь Пристосуванн
я (код, 

найменування) 

Інструмент 

(код, 

найменування) 

 

То,хв 

 Загальний час монтажу     1030 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

           Розроб. Мацагор В.В.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № докум. Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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5.1.2 Монтаж машини на фундаменті 

Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
План-схема розміщення фундаментних 

болтів 

  

 

Номер операції  

 
 

 

 
 

           Розробив Мацагор В.В.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

 

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

1 
 

 
 

           Розробив Мацагор В.В.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

2 
 

 

 
 

           Розробив Мацагор В.В.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

3 
 

 
 

           Розробив Мацагор В.В.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

4 
 

 
 

           Розробив Мацагор В.В.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

5 
 

 
 

           Розробив Мацагор В.В.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв.№ дубл. Підпис і дата Втч. Інв. № Інв. № дубл. Підпис і дата  

       

 
Операційна карта 

  

 

Н
о м
е

р
 

ц
ех

а
 

Н
о

м
ер

 
уч

- 
ка

 
Н

о м
е

р
 

р
а

б
. 

М
іс

ц
я 

Н
о

м
е

р
 

о
п

ер
а

ц
ії 

 

Найменування операції 

 

Обладнання (найменування, модель) 

      

Н
о

м
ер

 
п

ер
ех

о
д

у 

 
Зміст 

переходу 

 
Технологічний режим 

 К
іл

-т
ь 

Пристосування 
(код, 
найменування) 

Інструмент 
(код, 
найменування) 

 

То год. 

1 Встановити по розмітці фундаментні болти 1 та залити  Болт 1 8 Кран-підйомник Гайковий ключ   

 фундаментні колодязі 2 Колодязь 2 8 Q = 2 т S=32 1 

2 Застропити, підняти та встановити натяжну станцію 3. 
Наживити  

Натяжна станція 3 1 Кран-підйомник Гайковий ключ   

 на фундаментні болти гайки та зачекати затвердіння бетону.   Q = 2 т S=32 48 

3 Застропити, підняти та встановити привідну станцію 4. 
Наживити  

Привідна станція 4 1 Кран-підйомник Гайковий ключ   

 на фундаментні болти гайки та зачекати затвердіння бетону.   Q = 2 т S=32 48 

4 Зачепити роликовий ланцюг 5 і натягнути. Встановити труби 6. Роликовий ланцюг 1 Кран-підйомник Гайковий ключ   

  Труба 120 Q = 2 т S=32 4 

5 Застропити, підняти привід 7. Наживити на болти гайки. Привід 1 Кран-підйомник Гайковий ключ   

 Затягнути гайки.   Q = 2 т S=32 2 

       

          Розробив Мацагор В.В.   Ар
к. 

          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арку
ш. 

          Затв.     

Ізм Лист № докум Підпис Дата Ізм Лист № докум 
Під пис 

Дата Н. Контр. 
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5.1.3 Експлуатація трубчастого конвеєра 

Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Схема змащення 

  

 

Номер операції  

 
 

 

           Розробив Мацагор В.В.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Таблиця 5.1.3.2 

Змащення 

№
 п

о
з.

 
 

Найменування 

змащуваного 

вузла 

 

Найменування 

змащуваного 

матеріалу 

Кіль-

кість 

точок 

змащу-

вання 

 

 

Спосіб нанесення 

мастила 

 

 

Періодичність 

1 Змащення 

підшипників 

ролика 

Солідол 

жировий ГОСТ 

1033-81 

20 Підшипники 

змащуються 

шляхом набивки 

мастила в 

порожнину через 

спеціальні 

мастилки 

Поповнення 

мастилок 

проводити 1 

раз в місяць 

2 Підшипники 

приводного 

натяжного 

барабанів 

Солідол 

жировий ГОСТ 

1033-81 

4 Підшипники 

змащуються 

шляхом набивки 

мастила в 

порожнину через 

спеціальні 

мастилки 

Поповнення 

мастилок 

проводити 1 

раз в 25 днів 

3 Натяжний 

пристрій 

Масло 

Трансмісійне 

ГОСТ 23652 

2 Натяжний 

пристрій 

змащується за 

рахунок мастила 

яке приводить 

його в рух 

1 раз/6 

місяців 

4 Привід Масло 

Трансмісійне 

ГОСТ 23652 

1 Заливка через 

заливну горловину 

1 раз/6 

місяців 

 

  



67 

5.2 Розробка стартап проекту 

 

Для виконання розділу використовувалася методичні рекомендації до виконання 

розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей [16]. 

 

5.2.1 Опис ідеї проекту 

 

Конвеєри завжди були невід’ємною частиною виробництв різних галузей. 

Останнім часом широкого застосування в промисловості набули трубчасті конвеєри. Ці 

транспортери використовують для транспортування сипкого матеріалу. Тому постає 

питання у збільшенні зносостійкості і продуктивності конвеєра, що забезпечить 

надійність та довговічність.  

1) У таблиці 5.2.1.1 зображено зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в 

межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів [16]. 

 

Таблиця 5.2.1.1 

Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

 

Налагодження власного 

виробництва нові 

конструкції вузлів 

конвеєра 

 

Транспортування 

сипких матеріалів 

(хімічна промисловість, 

будівництво) 

Підвищена продуктивність 

Збільшена зносостійкість 

Зменшення часу обслуговування 

 

Пропонуються нові високоефективні конструкції вузлів трубчастого конвеєра, що 

базуються на потребах замовника, тобто виробництва. 

1.2) Проведено аналіз потенційних техніко-економічних переваг [17] ідеї 

порівняно із пропозиціями конкурентів:  

− визначено перелік техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї; 

− визначено попереднє коло конкурентів (проектів-конкурентів) або товарів-

замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проведено збір 

інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного 

проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище переліку; 
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− проведено порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначено 

показники, що мають: а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні (N, 

нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (табл. 5.2.1.2). 

 

Таблиця 5.2.1.2 

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№ 

п/

п 

Техніко-

економічні 

характерис-

тики ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W 

(слаб-

ка 

сторо-

на) 

N 

(нейтраль-

на сторона) 

S  

(сильна 

сторона) Мій 

проект 

«FRUK-

TOVIJ 

SVІT» 

«ПРОГ-

РЕС» 

«Механіч-

ний завод» 

1 Вартість 

конвеєра, 

грн/м 

8000 7800 7700 7900 + - - 

2 Продуктив-

ність, т/год 

22 18 18 20 - - + 

3 Діаметри 

конвеєра, мм 

120 124 114 114 - + - 

4 Довжини 

конвеєра, м 

25 30 25 30 - + - 

 

Наші сильні сторони: висока продуктивність. 

Наші слабкі сторони: висока вартість. 

Визначений перелік слабких, сильних, нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності. 

 

5.2.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

 

В межах даного підрозділу проводимо аудит технології, за допомогою якої можна 

реалізувати ідею проекту (технології створення товару). 

Визначаємо технологічну здійсненність ідеї проекту, що передбачає аналіз таких 

складових (табл. 5.2.2.1):  

− за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту? 

− чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити? 
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− чи доступні такі технології авторам проекту? 

 

Таблиця 5.2.2.1 

Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 Покращення 

зносостійкості 

Модернізація 

ланцюга 

Наявні, відомі 

конструкції 

модернізуються 

На ринку 

представлено 

декількома 

основними 

виробниками 

2 Підвищення 

продуктивності 

Додаткова 

модернізація 

диска 

Наявні, відомі 

конструкції 

модернізуються 

На ринку 

представлено на 

замовлення 

3 Зменшення часу 

обслуговування та 

автоматизація 

процесу виробництва 

Модернізовано 

натяжну 

станцію до 

автоматичного 

натягу 

ланцюга 

Наявні, відомі 

конструкції 

модернізуються  

Є доступними для 

купівлі, 

впровадження в 

виробничий процес 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: 

Нові конструкції вузлів трубчастого конвеєра для кожного окремого пункту 

 

За результатами аналізу видно, що існують доступні шляхи технологічної 

реалізації проекту для закупівлі на ринку або за замовленням. 

 

5.2.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

Визначено ринкові можливості, які можна використати під час ринкового 

впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, 

дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового 

середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 
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1) Спочатку проведено аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку 

ринку (табл. 5.2.3.1). 

 

Таблиця 5.2.3.1 

Попередня характеристика потенційного ринку стартап‐проекту 

№ 

п/п 

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 3 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 200000 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Стагнує 

4 Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 

Кваліфікація 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

ДСТУ, ГОСТ 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 

70 

 

За результатами аналізу таблиці ринок являється досить привабливим для входу. 

Показники попиту на обрані послуги стагнують. 

2) Надалі визначаємо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формуємо 

орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 5.2.3.2). 
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Таблиця 5.2.3.2 

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці 

різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги споживачів до 

товару 

1 потреба в 

підвищені 

продуктивності 

 

 

 

Компанії 

хімічної 

промисловості 

 

 

 

ДСТУ, ГОСТ, 

індивідуальні 

вимоги 

− до продукції: 

ефективність, 

економічність та 

надійність; 

−  

− до компанії: 

постачальника: 

постачання без 

пошкоджень, 

можливість постачання 

по всій Україні та 

швидкість доставки 

2 потреба в 

підвищені 

зносостійкості 

 

3) Проводимо аналіз ринкового середовища: складаємо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають 

(табл. 5.2.3.3 – 5.2.3.4). Фактори в таблиці подаються в порядку зменшення значущості. 
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Таблиця 5.2.3.3 

Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Ціна: криза, 

інфляція, дефіцит 

ресурсу війна 

Впливає на ціну 

деталей потрібних для 

конвеєра 

Зниження ціни деталей і при необхідності їх 

якості 

2 Змінні витрати: 

закони, браковані 

деталі 

Впливає на довіру 

клієнта 

Заміна постачальника товару 

3 Лояльність 

споживачів: 

політика, реклама 

конкурентів 

Впливає на 

популярність проекту 

Замовити свою рекламу в подвійному обсягу 

ніж у конкурента 

 

Таблиця 5.2.3.4 

Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Демографічні: 

еміграція 

населення 

Збільшення попиту 

на ринку 

Збільшення реклами 

2 Науково-

технічні: нові 

технологічні 

рішення у 

конкурентів 

Необхідність 

модернізації 

існуючого 

обладнання 

Доручити інженерам розробку нової 

технології або купити нову 

технологію у конкурента 

3 Соціально-

культурні: 

реакція 

споживачів 

Збільшення попиту 

на існуючий тренд 

Змішати з рекламою новий тренд 

 

4) Надалі проводимо аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкуренції 

на ринку (табл. 5.2.3.5). 
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Таблиця 5.2.3.5 

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Тип конкуренції: 

олігополія 

Мала кількість 

конкуруючих 

підприємств 

Унікальні пропозиції, що 

дозволять легко увійти на 

ринок 

2. За рівнем 

конкурентної боротьби: 

національний 

Забезпечення 

конкурентоспроможності 

на світовому ринку 

Враховувати вимоги 

суспільства 

3. За галузевою 

ознакою: міжгалузева 

Конкуренція за 

одержання найбільшого 

прибутку між 

конкурентами в усіх 

галузях 

Підвищення ефективності всієї 

галузі 

4. Конкуренція за 

видами товарів: 

товарно-родова 

Фокус на якості товару Слідкувати за новинами, щоб 

бути в курсі нових технологій 

5. За характером 

конкурентних переваг: 

нецінова 

Найефективніші методи 

збуту товару, технічні 

переваги та 

впровадження 

нововведень 

Контроль цінової політики з 

урахуванням пропозицій на 

ринку 

6. За інтенсивністю: не 

марочна 

Репутація і популярність 

проекту 

Впровадження реклами і 

підтримувати прозору 

політику 

 

5) Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов 

конкуренції в галузі (за моделлю 5 сил М. Портера, додаток А [16]) (табл. 5.2.3.6). 
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Таблиця 5.2.3.6 

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти 

в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари-

замінники 

«FRUKTOVIJ 

SVІT», 

«ПРОГРЕС», 

«Механічний 

завод» 

Конкурентом 

може стати 

підприємство яке 

почне 

співпрацювати з 

технічними 

вузами. 

Напрям по 

постачанні 

сировини, 

(бажано 

купувати 

сировину в 

Українських 

виробників) 

− не 

конкурентосп

роможне 

обладнання; 

− високі ціни 

на товари; 

− не якісні 

послуги; 

− - без 

інноваційне. 

Інші матеріали 

(метал, резина, 

пружина та 

інші 

композиційні 

матеріали) 

Висновки: На даний 

момент 

більшість 

конкурентів 

не створює 

нових 

провідних 

шляхів 

модернізації 

обладнання 

для 

покращення 

продуктивнос

ті і 

надійності. 

- Вхід на ринок 

можливий, 

внаслідок того, 

що 

промисловість 

потребує велику 

кількість 

конструктивних 

матеріалів 

- нових 

конкурентів не 

знайдено. 

Час, ціна та 

якість сировини 

для переробки і 

поставки 

комплектуючих 

та його 

мінімальна 

вартість 

Клієнту завжди 

необхідне: 

Конкурентно 

спроможне 

обладнання за 

низькою ціною; 

якісне та 

інноваційне 

Вибір 

конструктивни

х матеріалів 

для підтримки 

конвеєра є 

досить 

поширеними, 

та мають 

незначні 

вимоги. 

 

Ринок даної продукції має невелику кількість конкуренції і має мало інноваційних 

рішень. Проект має дешеві і швидкі для заміни запчастини конвеєра, має високу 

надійність і продуктивність. 

6) На основі аналізу конкуренції (табл. 5.2.3.6), а також із урахуванням 

характеристик ідеї проекту (табл. 5.2.1.2), вимог споживачів до товару (табл. 5.2.3.2) та 

факторів маркетингового середовища (табл. №№ 5.2.3.3 – 5.2.3.4) визначаємо та 

обґрунтовуємо перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за 

табл. 5.2.3.7. 
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Таблиця 5.2.3.7 

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння конкурентних 

проектів значущим) 

1 Продуктивність Через модернізацію транспортування 

проходить ефективніше 

2 Зносостійкість Через модернізацію товар служить довше 

3 Час обслуговування Через модернізації конвеєр сам себе обслуговує 

 

7) За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 5.2.3.7) 

проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 5.2.3.8). 

 

Таблиця 5.2.3.8 

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «FRUKTOVIJ SVІT» та 

«ПРОГРЕС». 

 

№ 

п/п 

 

Фактор 

конкурентоспроможності 

 

Бали 

1 – 20 

Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з 

O – «FRUKTOVIJ SVІT», X – «ПРОГРЕС», 

-3 -2 -1 0   +1 +2 +3 

1 Продуктивність 10   O  X   

2 Ціна 4     X O  

3 Час обслуговування 12  X O     

4 Строк експлуатації 8 O   X    

5 Асортимент 0    X  O  

 

На основі табл. 5.2.3.8 можемо зробити висновок: 

Наші сильні сторони: 

- висока продуктивність; 

- зменшений час на обслуговування обладнання; 

- високий строк експлуатації, за рахунок збільшення зносостійкості. 

Наші слабкі сторони: 

- висока вартість; 
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- асортимент. 

8) Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є 

складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, 

загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 5.2.3.9) на основі виділених 

ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 5.2.3.8). 

 

Таблиця 5.2.3.9 

SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1 Продуктивність 

2 Час обслуговування 

3 Строк експлуатації 

Слабкі сторони: 

1 Ціна 

2 Асортимент 

Можливості: 

1 Демографічні: збільшення 

попиту на ринку завдяки 

рекламі; 

2 Науково-технічні: попит на 

нову технологію 

модернізації, 

розповсюдження продукції 

через більшу 

продуктивність; 

3 Соціально-культурні: попит 

на новий тренд 

Загрози: 

1 Зростання цін через різноманітні 

кризи та інфляції, дефіцит ресурсів 

та війну; 

2 Зміна витрати: зміна законів, 

браковані деталі; 

3 Лояльність споживачів: знищення 

репутації антирекламою з боку 

конкурентів, відсутність підтримки 

малого бізнесу державою. 

 

9) На основі SWOT-аналізу [16] розробляємо альтернативи ринкової поведінки 

(перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний 

час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути 

виведені на ринок. 

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності 

отримання ресурсів (табл. 5.2.3.10). 
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Таблиця 5.2.3.10 

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива (орієнтовний 

комплекс заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність 

отримання 

ресурсів 

Строки реалізації 

1 Загарбник Суттєві Максимум рік 

2 Наступник Значні Максимум рік 

 

З означених альтернатив обирається та, для якої: а) отримання ресурсів є більш 

простим та ймовірним; б) строки реалізації – більш стислими. 

Обираємо альтернативу Загарбник. 

 

5.2.4 Розроблення ринкової стратегії стартап-проекту 

 

1) Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 5.2.4.1). 

 

Таблиця 5.2.4.1 

Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Будівельні 

компанії, 

Хімічної 

промисловості 

Визначатиметься 

готовністю 

підприємства до 

попиту та до 

впровадження 

нових технологій 

Залежатиме 

від рівня і 

темпу 

економічного 

розвитку 

галузей 

споживачів 

Низька Помірний 

вхід на 

ринок 

Цільовою групою обрано: хімічна промисловість 
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За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) обираємо 

хімічну промисловості, і використовуємо стратегію диференційованого маркетингу. 

2) Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову стратегію 

розвитку (табл. 5.2.4.2). 

 

Таблиця 5.2.4.2 

Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції відповідно до 

обраної альтернативи 

Базова стратегія 

розвитку* 

1 Загарбник  Ексклюзивний 

розподіл 

Суттєва 

(наслідування дій 

лідера, захисні дії) 

Диференційованого 

маркетинг 

* – опис базових стратегій розвитку див. у дод. Б [16]. 

 

3) Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.2.4.3). 

 

Таблиця 5.2.4.3 

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія шукати 

нових 

споживачів, або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента, і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки* 

1 Ні Передбачається 

розширення 

Так, стандартні 

вироби конвеєра 

Наслідування 

лідера 

* – опис стратегій конкурентної поведінки див. у дод. В [16]. 
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4) На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-

компанії) та до продукту (див. табл. 5.2.3.2), а також в залежності від обраної базової 

стратегії розвитку (табл. 5.2.4.2) та стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.2.4.3) 

розробляється стратегія позиціонування (табл. 5.2.4.4), що полягає у формуванні 

ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати 

торгівельну марку/проект. 

 

Таблиця 5.2.4.4 

Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможн

і позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

(три ключових) 

1 - до 

продукції: 

якість, 

продуктивн

ість. 

 

 

 

 

 

Диференційований 

маркетинг 

 

 

 

 

 

Модернізовані деталі 

конвеєра 

 

 

 

 

 

Виробництво 

деталей, 

самообслуговування, 

ефективність 

2 - до 

компанії 

постачальн

ика: якість, 

швидкість 

постачання, 

доступність 

 

Отже базовою стратегією розвитку обираємо диференційований маркетинг з 

ключовою позицією модернізованого конвеєра та трьома ключовими позиціями 

власного проекту: виробництво деталей, самообслуговування, ефективність. 
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5.2.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 

1) Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає 

споживач. Для цього у табл. 5.2.5.1 підсумовуємо результати попереднього аналізу 

конкурентоспроможності товару. 

 

Таблиця 5.2.5.1 

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або 

такі, що потрібно створити 

1 Потреба в обладнанні Хімічної 

промисловості 

Ціна, швидкість, підтримка 

стану деталей 2 Потреба в підвищені продуктивності 

 

2) Далі розробляється трирівнева маркетингова модель товару: уточняється ідея 

продукту, його фізичні складові, особливості процесу його надання (табл. 5.2.5.2). 

 

Таблиця 5.2.5.2 

Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

задумом 

Опис базової потреби споживача, яку задовольняє товар (згідно концепції), її 

основної функціональної вигоди: 

Покращення продуктивності, збільшення часу експлуатації деталей та 

прикладання менших зусиль для обслуговування 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх /Тл/Е/Ор 

1.Продуктивність 

2. Зносостійкість 

3. Час обслуговування 

+/+ –/+/+/–/– 

Якість: стандарти, нормативи, параметри тестування міжнародні та вітчизняні 

стандарти ДСТУ, ISO, DIN та інші. 

Пакування: без пакування 

Марка: назва організації-розробника та назва товару 

ІІІ. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: Роз’яснення клієнтові питань з технологією транспортування 

Після продажу: Гарантія якості товару 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: 

Використання власних запатентованих рішень стосовно модернізацій 
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3) Далі визначаються цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на потенційний товар (остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-

економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари 

субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 5.2.5.3). 

Аналіз проводиться експертним методом. 

 

Таблиця 5.2.5.3 

Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень 

доходів 

цільової 

групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі встановлення 

ціни на товар/послугу 

1 30000 грн/1 од. 10000 грн/1 

од. 

300000 

грн/місяць 

10000 – 30000 грн/1 

од. 

 

4) Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого 

приймається рішення (табл. 5.2.5.4): 

− проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна 

або залучена система збуту);  

− вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту;  

− вибір та обґрунтування виду посередників. 

 

Таблиця 5.2.5.4 

Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових клієнтів 

Функції збуту, 

які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна система збуту 

1 Бажання отримати більше за 

менші гроші 

Залучення 

клієнтської бази 

та продаж 

Нульовий рівень: 

тільки виробник 

Власні сили 
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5) Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 5.2.5.5).  

 

Таблиця 5.2.5.5 

Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові 

клієнти 

Ключові позиції, 

обрані для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Орієнтована на 

використання 

вузькоспеціальної 

комунікації, що 

визначається 

особливістю 

галузевого 

приладдя 

Газети, 

інтернет соц-

мережі, 

телефони, 

міжнародні 

презентації 

Міжнародні 

форуми, 

виставки та 

галузеві 

експозиції. 

Розробити 3D 

модель 

головної 

продукції 

Показати 3D 

модель головної 

продукції у розрізі 

для потенційних 

клієнтів 

 

За результатом пункту 5 створено ринкову програму, що включає в себе концепції 

товару, збуту, просування та попередній аналіз можливостей ціноутворення, спирається 

на цінності та потреби потенційних клієнтів, конкурентні переваги ідеї, стан та динаміку 

ринкового середовища, в межах якого буде впроваджено проект, та відповідну обрану 

альтернативу ринкової поведінки. 

 

5.2.6 Висновки 

 

Було розглянуто стартап проект на основі розробленої системи керування. В ході 

цього були розглянуті сильні та слабкі сторони проекту, різниця між конкурентами, 
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фактори можливостей та загроз, стратегія розвитку, можлива категорія покупців, 

витрати на запровадження виробництва та продажу відповідного продукту. 

 

5.3 Охорона праці та навколишнього середовища 

 

Охорона праці має особливе значення в хімічної промисловості, тому що на 

підприємствах цієї галузі широко використовуються різні пожежонебезпечні і 

вибухонебезпечні речовини. В постановах Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, що стосуються питань охорони праці, указується на високий 

рівень нещасних випадків на виробництві [22]. 

У цьому розділі, який присвячений захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів (забруднення навколишнього середовища, виробниче освітлення, 

пожежа, виділення шкідливих речовин) та розробки заходів, що забезпечують зниження 

впливу цих факторів.  

Процес виробництва гумової суміші проходить при підвищених температурі і 

тисках, з виділенням шкідливих речовин і належить до категорії виробництв із 

підвищеною небезпекою для людини. 

 

5.3.1 Повітря робочої зони 

 

Експлуатація систем вентиляції [23] здійснюється відповідно до вимог Правил з 

безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених 

наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09). 

Зазвичай цех виробляє незначне виділення тепла, це менше 20 ккалм3/год. В 

такому випадку для відведення тепла і шкідливих газів передбачають місцеву 

вентиляцію за допомогою витяжного зонта МЦ-12, L=22464 м3/год. Система місцевої 

вентиляції складається з вентилятора, очисного і відвідного пристроїв, приймача 

шкідливих виділень. В даній ситуації застосовують витяжний зонт у вигляді піраміди, 

який розміщають над апаратом.  

Ефективність роботи зонта забезпечують завдяки позитивній різниці між об’ємом 

струменя, що підтікає і об’ємом повітря, що відсмоктується, а також ефективність 
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роботи зонта забезпечують тим, що розміри вхідного отвору зонта більше за розмір 

апарату. Надійну робота зонта забезпечують за рахунок мінімальної вертикальної 

відстані між апарату. Вентилятор МЦ-12 pn=965 Па і крайкою зонта. ГОСТ 12.1.005-

88/98 відповідає фактичній концентрації шкідливих речовин, що виділяються. 

 

5.3.2 Промислове освітлення 

 

Правильно і раціонально виконане освітлення виробничих приміщень створює 

правильний психофізіологічний вплив на працівників, продуктивності праці і сприяє 

підвищенню якості продукції, забезпеченню його безпеки, травматизм на виробництві і 

знижує стомлення, зберігає високу працездатність у процесі роботи. У цеху 

передбачається штучне і природне освітлення для забезпечення стабільної роботи. До 

V розряду зорових робіт відноситься робоче місце оператора.  

Нормативний коефіцієнт природного висвітлення для IV світлового пояса – IV e 

=1,0 %, загальна площа світлових прорізів приміщення дорівнює 300 м2. 

Для світлового потіку F = 22000 лм, Eн = 200 лк беремо стандартну лампу ДРЛ-

400.  

За СНИП II-4-79 відповідає штучному освітленню.  

Фактичне освітлення E ф =250 лк. 

Кількість світильників  N = 30 шт. 

 

Освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і 

джерела світла необхідно очищувати 2 – 4 рази на місяць залежно від вмісту пилу в 

робочій зоні виробничого приміщення. 

 

5.3.3 Електробезпека 

 

До класу з підвищеною небезпекою (ПУЕ) належить за ступенем небезпеки вдару 

людей електричним струмом даний цех. Через трифазну чотирьохпровідну мережу з 

глухозаземленою нейтраллю використовується устаткування, що живиться. Поразка 

людини електричним струмом виникає в результаті замикання цепі струму через все 

тіло людини. 
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Основними необхідними заходами щодо захисту від електротравматизму мають 

бути: 

– атестація персоналу і навчання; 

– використання ізоляції струмоведучих частин: посиленої (поліпшеної робочої 

ізоляції (Rіз  0,5 МОм), ефективність якої така ж, як і в подвійної), робочої, подвійної 

(додаткової та робочої); подвійна ізоляція застосовується в ручному електрифікованому 

інструменті; 

– забезпечення недоступності струмоведучих частин шляхом застосування 

ізоляції; 

– можна зменшити електричну ємність мережі і значно підвищити роль опору 

ізоляції застосовуючи електричний поділ мережі на окремі ділянки за допомогою 

спеціальних розділових трансформаторів; 

– використання засобів колективного захисту від поразки електричним струмом: 

використання чотирьохфазної мережі з заземленою нейтралі; 

– приєднання до багаторазового заземленого нульового проводу електричної 

мережі корпусів та інших конструктивних металевих частин електрообладнання, котрі 

не знаходяться під напругою, але в наслідок розриву ізоляції можуть опинитися під нею 

( R = 300.Ом, що дозволяє спрацювати МТЗ системи); 

– до експлуатації електроустановок причетні організації профвідбору шляхом 

проведення медоглядів при прийомі на працю і періодичності раз у два роки усіх осіб; 

– блокування силових контактів споживачів; 

– в аварійному режимі захисне занулення в електроустановках; 

– у ручному механізованому інструменті, переносних і місцевих джерелах світла 

застосування малих напруг (як правило, не вище  В). 

 

5.3.4 Пожежна безпека 

 

Згідно з ОНТП 24-86 цех за пожежною безпекою належить до пожежної категорії 

В класу П-II. Ступінь вогнестійкості будинку – це II, межа мінімальної вогнестійкості – 

це 0,25 год.  

Причини появи пожеж умовно можна поділити на пожежі неелектричного та 

електричного характеру. Загоряння може поширитися за наявності відповідних умов на 

значні обсяги виробничих приміщень і площадок, знищуючи матеріальні цінності і 
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загрожуючи життю людей, тому потрібний комплекс заходів, щодо протипожежного 

захисту і пожежної безпеки.  

Задля протидії пожежі проводяться заходи: режимний характер організаційні, 

експлуатаційні та технічні. До організаційних питань належать: навчання робітників, 

проведення лекцій, інструктажу та службовців пожежній безпеці. Експлуатаційні 

заходи передбачають правильну експлуатацію машин, внутрішньозаводського 

транспорту, ремонт, своєчасні регулярні огляди установок і апаратів, їх перевірку та 

устаткування. 

До технічних заходів належать: вентиляції, дотримання протипожежних правил і 

норм при проектуванні будинків та споруд, систем освітлення, опалення будови 

електричних мереж та електроустаткування. 

До заходів режимного характеру належать: заборона паління у невстановлених 

місцях, заборона проведення электрогазозварювальних і інших вогневих робіт у 

пожежонебезпечних зонах, приміщеннях і т. п. 

Задля забезпечення пожежної безпеки основними заходами є: 

1) необхідно передбачити схему безпечної та швидкої евакуації людей у випадку 

пожежі; 

2) будівля, що установлена на відстані не менш 20 м від складів та не менш 10 м 

від сусідніх споруд; 

3) в приміщенні біля розроблювального виробу розміщена шухляда з щит та 

піском із протипожежним інвентарем (два вогнегасники типу ОХП-10 і ОУ-8, багор, 

сокира, лом); 

4) на будинку вмонтований блискавковідвід сітчастого типу; 

5) необхідно передбачити схему безпечної та швидкої евакуації людей у випадку 

пожежі; 

6) необхідно передбачити систему сигналізації, що оповіщає працюючий 

спецслужби та персонал в випадку пожежі. 

При цьому має бути обладнано не менше двох виходів, розташованих на відстані 

не менше 22 м одне від одного, ширина дверей не менше 0.8 м, висота – не менше 2 м 

(двері мають відкриватися в напрямку виходу з будинку) та ширина шляхів евакуації 

повинна бути не менше 1 м. Необхідно щодо пожежної безпеки прийняти заходи згідно 

зі СНИП 2.09.02-85 і СНИП 2.01.02-85. 
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5.3.5 Заходи безпеки при експлуатації устаткування 

 

Для забезпечення безпечних умов роботи обслуговуючого персоналу, пожежі 

необхідно передбачити ряд заходів щодо техніки безпеки та запобігання устаткування 

від руйнування.  

Основною умовою безпечного ведення виробничого процесу є суворе дотримання 

виробничих інструкцій та обслуговуючим персоналом норм технологічного режиму.  

Необхідні для забезпечення нормальної роботи устаткування:  

1) заборонено смітити на робочому місці; 

2) завчасно робити змащення робочих поверхонь, що перетираються між собою;  

3) стежити, щоб в середину машини не потрапили сторонні предмети.  

4) допускати до роботи на апарат тільки тих інженерно-технічних та робочих 

працівників, що пройшли інструктаж, здали екзамен з техніки правил та безпеки 

технічної експлуатації та мають посвідчення на право праці на апараті; 

5) пильно дивитися за справністю заземлення. 

На машині працівникам категорично заборонено: 

1) виймати на ходу випадково потраплені предмети в апарат при його роботі;  

2) працювати з виключеною витяжною вентиляцією; 

3) без спеціального дозволу користуватися відкритим вогнем; 

4) при виконанні ремонтних робіт всі електроприлади і електродвигуни мають 

бути відключені.  

5) вивантажувати продукт в ручну; 

Перед початком праці апаратник зобов'язаний перевірити:  

1) справність повітряної вентиляції та комунікацій; 

2) роботу контрольно-вимірювальних приладів; 

3) чи не зняті огородження і кожухи з частин, що обертаються і рухаються; 

4) перевірити заземлення; 

5) надходження мастил до поверхонь, що перетираються між собою;  

6) чи немає сторонніх предметів в апараті. 

Усі роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням, пуском, регулюванням, 

монтажем, ремонтом, мають проводитися з дотриманням правил безпеки для кожного 

виду робіт. Підходи до електроустаткування мають бути прохідними. Відповідно до 

ПУЕ: щити, тиристорні агрегати, пульт керування мають бути міцно з'єднані з цеховим 
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контуром заземлення. За установленим ГОСТ 12.1.005-88 вміст домішок у повітрі 

робочої зони (парів, пилу, газу та інших шкідливих домішок), не повинен перевищувати 

недопустимих значень. Для нормальної установки теплових станцій та роботи апарату 

замовником має бути передбачена витяжна вентиляція.  
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6 МОДЕРНІЗАЦІЯ ВУЗЛА УСТАНОВКИ 

 

 

6.1 Розробка 3D-моделі базового і модернізованого вузла установки (ланцюга) 

 

За допомогою програмного забезпечення SolidWorks розроблено базові 3D моделі 

деталей ланцюга трубчастого конвеєра до модернізації (рис. 6.1.1 – 6.1.4). 

 

 

Рисунок 6.1.1 – Зовнішня пластина 

 

 

Рисунок 6.1.2 – Пін 

 

За допомогою розроблених деталей забезпечення ланцюга трубчастого конвеєра 

в середовищі SolidWorks було зібрано вузол роликового ланцюга (рис. 6.1.3). 
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Рисунок 6.1.3 – Вузол роликового ланцюга 

 

До попереднього вузла було додано диск (рис. 6.1.4) для кінцевого вигляду 

базового роликового ланцюга, який буде модернізуватися (рис. 6.1.5). 

 

 

Рисунок 6.1.4 – Диск 
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Рисунок 6.1.5 – Збірка роликового ланцюга з дисками 

 

Розроблено 3D деталь (рис. 6.1.6) за обраним патентом для модернізації роликів 

ланцюга на змінені звичайні ролики через одну (рис. 6.1.7) на перехідники. 

 

 

Рисунок 6.1.6 – Перехідник для модернізації роликового ланцюга 
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Рисунок 6.1.7 – Вузол модернізованого роликового скребка 

 

Розроблено за другим обраним патентом модернізацію диска, в склад якого 

входять різноманітні 3D деталі (рис. 6.1.8 – 6.1.11), щоб зібрати складний вузол з 

обертаючими навколо своєї осі лопатками під час руху конвеєра (рис. 6.1.12). 

 

 

Рисунок 6.1.8 – Напів-кільце мале модернізованої частини диска 
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Рисунок 6.1.9 – Напів-кільце більша модернізованої частини диска 

 

 

Рисунок 6.1.10 – Лопатка 
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Рисунок 6.1.11 – Модернізований диск 

 

 

Рисунок 6.1.12 – Вузол модернізованого диску 
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З використанням 3D деталей та збірок, які були описані вище, було розроблено 

збірку (рис. 6.1.13) з основною і допоміжною модернізацією за патентами.  

 

 

Рисунок 6.1.13 – Збірка модернізованого роликового ланцюга і диска 

 

Було використано 3D модель збірки модернізованого ланцюга з дисками в 

програмі ANSYS для перевірки на працездатність винаходу, де ланцюг розбито на 

скінченні елементи (рис. 6.1.14) розміром 0,1 м. 

 

 

Рисунок 6.1.14 – Поділення модернізованого ланцюга на скінченні елементи 
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6.2 Розрахунки базової моделі ланцюга, що модернізується 

 

Перед обчислюванням деталь було закріплено і прикладено сили, що діють на 

ланцюг. Не було врахований опір повітря і продукту під час роботи, диски циліндрично 

закріпленні, так наче підтримуються насипним матеріалом, до ланцюга було додано 

силу тяжіння і рух по осі Z зі швидкістю 0,2 м/с. 

В результаті роботи програми ANSYS було отримано максимальне еквівалентне 

напруження по Мізесу – 0,647 МПа (рис. 6.2.1), максимальна деформація диска (рис. 

6.2.2) під час руху має 0,049 мм, напруження, що дія на ланцюг по осі Y – 0,554 МПа 

(рис. 6.2.3), а запас міцності ланцюга (рис. 6.2.4) більше 1, що говорить про незламність 

і працездатність даної моделі під час роботи конвеєра. 

 

 

Рисунок 6.2.1 – Еквівалентні напруження ланцюга по Мізесу до модернізації 
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Рисунок 6.2.2 – Деформація ланцюга до модернізації 

 

 

Рисунок 6.2.3 – Напруження, що діють на ланцюг по осі Y 
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Рисунок 6.2.4 – Деформація ланцюга до модернізації 

 

6.3 Розрахунки модернізованого ланцюга 

 

Перераховуємо максимальну розрахункову продуктивність трубчастого конвеєра 

після модернізації, в якому покращуємо коефіцієнт відставання продукту від ланцюга 

під час роботи за рахунок додаткової модернізації – диска з лопатками, який якраз і 

виконує роль збору залишку продукту на стінках труби конвеєра, отже Кс=1 [14]: 

 

𝑄р.𝑚𝑎𝑥 = 3600 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝐾𝑦 ∙ 𝐾геом ∙ 𝐾𝑐 = 3600 ∙

3,14 ∙ 0,1592

4
∙ 0,2 ∙ 1,7 ∙ 1,1 ∙ 0,8 =

= 22,178 (
т

год
) 

 

де Qр.max – максимальна продуктивність, т/год; Ку = 1,1 – коефіцієнт ущільнення 

вантажу при його переміщенні всередині короба Ку = (1,1…1,2); Кгеом = 0,83 – 

геометричний коефіцієнт, що враховує втрати матеріалу через розміщення в ньому 

ланцюга з дисками [14]; Кс=1 – швидкісний коефіцієнт, який враховує можливість 

відставання продукту від ланцюга під час роботи і рівного відношення середньої 

швидкості руху матеріалу до швидкості руху вантажу. 

Отже, за допомогою модернізації продуктивність збільшилася на 4 т/год. 

Перед обчислюванням треба закріпити деталь і прикласти сили (рис. 6.3.1), що 

діють на ланцюг. Не було врахований опір повітря і продукту під час роботи, диски 



99 

циліндрично закріпленні, так наче підтримуються насипним матеріалом, до ланцюга 

було додано силу тяжіння і рух по осі Z зі швидкістю 0,2 м/с. 

 

 

Рисунок 6.3.1 – Розташування опор і сил 

 

В результаті роботи програми ANSYS було отримано максимальне еквівалентне 

напруження по Мізесу – 0,222 МПа (рис. 6.3.2), максимальна деформація диска (рис. 

6.3.3) під час руху має 0,052 мм, напруження, що дія на ланцюг по осі Y – 0,657 МПа 

(рис. 6.3.4), а запас міцності ланцюга (рис. 6.3.5) більше 1, що говорить про незламність 

і працездатність даної моделі під час роботи конвеєра. 

 

 

Рисунок 6.3.2 – Еквівалентні напруження модернізованого ланцюга по Мізесу 
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Рисунок 6.3.3 – Деформація модернізованого ланцюга 

 

 

Рисунок 6.3.4 – Напруження, що діють на модернізований ланцюг по осі Y 

 

 

Рисунок 6.3.5 – Запас міцності модернізованого ланцюга 
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6.4 Підтвердження працездатності модернізації 

 

Було виконано ряд розрахунків на працездатність в середовищі ANSYS для 

модернізованого ланцюга трубчастого транспортера. Запас міцності більше 1 в обох 

випадках, що означає, що ланцюг не розірвався і витримав навантаження, таким чином 

можна підтвердити працездатність даної конструкції. 

Базова модель має запас міцності 3,86, а модернізована 1,13, що говорить, про те, 

що дані конструкції витримали однаково спрямовані на них навантаження і не 

зламалися, при більших навантаженнях, можна зміцнити модернізовану деталь – 

перехідник, який на рисунку 3.6.5 позначений оранжевим індикатором і є причиною 

зменшення запасу міцності. В даному проекту товщина стінки при побудові моделі 

перехідника оказалась малою, однак запасу міцності достатньо, щоб витримувати 

поставлені на нього навантаження. 

 

Висновки до розділу 6 

 

В цьому розділі було розроблено 3D-моделі базового і модернізованого вузла 

установки (ланцюга) за допомогою програмного забезпечення SolidWorks і 

модернізовані 3D моделі деталей ланцюга трубчастого конвеєра до модернізації, також 

була перерахована продуктивність трубчастого ланцюгового конвеєра з 

модернізаціями, в результаті якого отримали більшу продуктивність на 4 т/год. Аналіз 

в середовищі ANSYS показав, що обидві моделі (до і після модернізації) мають запас 

міцності більше 1, що говорить про витримування навантаження для поставлених на 

них задач з транспортуванням матеріалу по трубі конвеєра.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

В даній дисертації було здійснено проектування лінії виробництва шин з 

модернізацією ланцюга трубчастого ланцюгового конвеєра. 

Представлена магістерська дисертація містить вступ, опис лінії для виробництва 

шин та опис конструкції трубчастого конвеєра, технічні характеристики, літературно-

патентний огляд, вибір та обґрунтування обраної модернізації ланцюга, розрахунки що 

підтверджують працездатність та надійність конструкції, розділ охорони праці, розділ 

монтажу та експлуатації, стратап-проект, висновок та список використаної літератури. 

Отримано результати розрахунків, які підтверджують працездатність та 

надійність конструкції конвеєра та деяких його складових. Також проведено розробку 

3D моделі та розрахунок модернізованого ланцюга на деформації та напруження в 

системі. 

В результаті літературно-патентного огляду було розглянуто базові конструкції 

трубчастих конвеєрів та ланцюгів, та виявлено, що вони мають ряд суттєвих недоліків, 

таких як: 

− зношування труби і ланцюга, особливо на криволінійних ділянках при 

транспортуванні абразивних вантажів; 

− висока вартість; 

− обмежена швидкість руху ланцюгів (до 1,25 м / с); 

− складніша експлуатація в порівнянні з стрічковим конвеєром через наявність 

великої кількості шарнірних зчленувань в ланцюгах, що вимагають регулярної 

змащення і нагляду. 

Модернізацією магістерської дисертації було обрано два технічні рішення 

модернізації ланцюга та дисків представлених в патентах [6, 9]. Модернізована 

конструкція роликового ланцюга запобігає скручуванню, це реалізовано тим, що між 

роликами ланцюга вставляються перехідники, що повертають кожен наступний ролик 

на 90 градусів. Це дозволяє ланцюгу бути гнучким в будь-якому напрямку. 

Модернізована натяжна станція для постійного натягу ланцюга від провисання, це 

реалізується тим, що секція натягу обладнана пружинно-гвинтовим механізмом, за 

допомогою якого натяг ходової частини здійснюється автоматично під дією пружини. 

Пружинно-гвинтовий механізм оснащений датчиком попередження, якщо пружина 
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ослабне, то відповідно ланцюг провисає, щоб знову натягнути, достатньо лише 

затягнути гвинт. Залежно від складності траси та довжини конвеєра визначається хід та 

зусилля натягу. Модернізована привідна станція очищає ланцюги від налипаючого 

матеріалу, це реалізується тим, що до привідної зірочки додається пара очисників з обох 

сторін навколо приводної планки, яка відокремлює транспортований матеріал, що 

прилипає до обох сторін роликового ланцюга. З додаткового патенту [6] було 

модернізовано диски для очищенню внутрішньої стінки труби конвеєра від 

налипаючого продукту під час транспортування, це реалізується тим, що деякі диски 

замінені на спеціальні диски з П вирізом по колу для кільця з лопатками, щоб 

забезпечити внутрішній обертовий рух та прикріпленими навколо цього кільця 

лопатками під кутом. Лопатки еластичні і тісно прилягають до стінок внутрішнього 

конвеєра. 

Також в магістерській дисертації були виконані розділи монтаж та експлуатація, 

стартап-проект та охорона праці.  
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Додаток 1 

 

ТАБЛИЦЯ РОЗГЛЯНУТИХ ПАТЕНТІВ 

 

№ 

п/п 

 

Предмет пошуку 

№ патенту 

(свідоцтва), 

країна, МПК, 

організація, 

автор(и), дата 

опубл. 

 

Ціль створення, суть заявленого 

технологічного рішення та його 

технічний результат 

1 2 3 4 

1 Трубчастий 

ланцюговий 

транспортер 

Китай, патент № 

204078768 

Кл. B65G 45/14, 

2014 

Сунь Хунджін 

 

Винахід відноситься до галузі техніки 

транспортування сипучих матеріалів, 

зокрема до трубчастих конвеєрів. 

Мета винаходу – полягає в тому, щоб 

очистити внутрішню стінку труби 

конвеєра від налипаючого продукту при 

транспортуванні за рахунок заміни деяких 

дисків на спеціальні диски з П вирізом по 

колу для кільця з лопатками, щоб 

забезпечити внутрішній обертовий рух. В 

результаті під час роботи конвеєра 

спеціальний очисник штовхає 

налипаючий продукт та обертається через 

нахил лопаток під кутом. 

2 Трубчастий 

ланцюговий 

конвеєр для 

транспортування 

порошкового 

матеріалу 

Китай, патент № 

211309989 

Кл. B65G 47/18, 

2019 

B65G 23/06, 2019 

B65G 23/22, 2019 

B65G 19/14, 2019 

B65G 19/18, 2019 

Лі Ємін 

Лі Цзянь Чжу 

Йонгі Чжай 

Кайронг 

Винахід відноситься до галузі техніки 

трубчастого транспортеру, зокрема до 

трубчастого конвеєра для 

транспортування порошкового матеріалу. 

Мета винаходу – усунення недоліку, 

пов’язаного з тим, що порошковий 

матеріал непросто транспортувати, а 

також покращити  трубчастий конвеєр 

вихідного порошкового матеріалу. 

3 Рульовий 

пристрій 

трубчастого 

конвеєра і 

трубчастий 

Китай, патент № 

211997407 

Кл. B65G 17/38, 

2020 

B65G 17/06, 2020 

Винахід відноситься до технічної галузі 

транспортування матеріалів, зокрема до 

трубчастого конвеєрного пристрою 

керування та трубчастого конвеєра. 
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ланцюговий 

конвеєр 

Тянь Сяолі 

Лі Чжиксун 

Фен Рунтанг 

Лю Дешен 

Лі Цзянь 

Пен Веньшен 

Мета винаходу – створити трубчастий 

конвеєр з своєрідним трубчастим 

ланцюговим конвеєрним пристроєм 

керування, встановлюючи коригувальну 

перегородку пластини ланцюга, 

зменшуючи жорсткий контакт між 

пластиною ланцюга та зірочкою, 

полегшуючи проходження пластини 

ланцюга через зірочку та зменшуючи 

ланцюг, тертя між пластиною та зірочкою 

ефективно вирішує проблему застрягання 

ланцюга конвеєра та покращує загальний 

термін служби трубчастого конвеєра. 

4 Трубчастий 

ланцюговий 

конвеєр 

Республіка Корея, 

патент № 

101532074 

Кл. B65G 19/14, 

2014 

B65G 19/22, 2014 

Лі Мі Кюн 

Кім Бьон Хі 

Винахід відноситься до вбудованого 

трубчастого конвеєра, який рухається в 

трубі для транспортування забруднень 

тощо. 

Мета винаходу – запобігання скручування 

ланцюга, за допомогою унікальної 

конфігурації передавальної частини, 

створення вбудованого трубчастого 

конвеєра, який може завжди 

підтримувати натяг навіть при 

провисанні, пара утворена з обох сторін 

навколо приводної планки, яка 

відокремлює транспортований матеріал, 

що прилипає до обох сторін роликового 

ланцюга. 

5 Гнучкий 

трубчастий 

конвеєр з 

вертикальною 

подачею сипких 

матеріалів 

Україна, патент №  

70916 

Кл. B65G 33/08, 

2011 

Ляшук О. Л. 

Олексишин О. В. 

Диня В. І. 

Гевко І. Б. 

Винахід відноситься до галузі підйомно-

транспортних машин і може бути 

використана для транспортування сипких 

матеріалів по криволінійних траєкторіях і 

трасах та їх роздачі по необхідних 

порціях. 

Мета винаходу – розширення 

технологічних можливостей і зменшення 

зусилля  транспортування сипких 

матеріалів по радіусних переходах трас 

транспортування шляхом виконання 

гнучкого трубчастого конвеєра з 

вертикальною подачею матеріалів, який 

виконано у вигляді труби, в яку 

встановлено гнучкий ланцюговий 
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дисковий робочий орган з круглими 

дисками, опорними дисками і опорними 

еластичними роликами, з можливістю 

осьового переміщення, приводу, 

механізму натягу робочого органу, 

бункера з завантажувальними і 

вивантажувальними елементами, 

пристроїв для збирання вантажів, згідно 

корисної моделі, у радіусному верхньому 

куті транспортної труби горизонтально 

встановлено привідні валики, паралельні 

між собою і перпендикулярні до напрямку 

руху вантажів з напрямними зірочками, 

які до них жорстко закріплені з 

можливістю кругового провертання, з 

лівостороннім рухом ланцюга, а у лівому 

нижньому куті траси встановлено 

привідну натяжну станцію, яка жорстко 

з'єднана з привідним валом і зірочкою, 

причому корпус привідної станції зі 

сторони торців завантажувальної і 

вивантажувальної труб є у взаємодії з 

можливістю осьового переміщення, крім 

цього у лівому верхньому куті знизу під 

зірочкою встановлено косу 

транспортуючу півкруглу поверхню з 

кутом нахилу, більшим кута тертя 

сипкого матеріалу. 

6 Трубчастий 

ланцюговий 

транспортер 

Україна, патент № 

124844 

Кл. B65G 33/08, 

2017 

Герук С. М. 

Довбиш А. П. 

Клендій В. М. 

Ляшук О. Л. 

Левкович М. Г. 

Пиндус Т. Б. 

Винахід відноситься до галузі підйомно-

транспортних і сільськогосподарських 

машин для транспортування зернових і 

сипучих матеріалів. 

Мета винаходу – розширення 

технологічних можливостей і підвищення 

продуктивності праці шляхом виконання 

трубчастого транспортера з вертикальною 

подачею сипких матеріалів, який 

виконано у вигляді S-подібної траси з 

круглим поперечним перерізом, в який 

встановлено ланцюг з круглими дисками 

з можливістю осьового переміщення, 

приводу, бункера з завантажувальними і 

вивантажувальними елементами 
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установчих і кріпильних елементів, 

причому завантажувальний транспортер 

встановлено на три точки опори, а бункер 

оснащений коливним приводом, який 

встановлений в нижній частині 

завантажувальної системи, а привід 

транспортера здійснюється з верхньої 

привідної зірочки. 

7 Гнучкий 

трубчастий 

конвеєр з 

пересувним 

завантажувачем 

Україна, патент № 

109817 

Кл. B65G 19/00, 

2016 

B65G 33/00, 2016 

Герук С. М. 

Довбиш А. П. 

Ляшук О. Л. 

Винахід відноситься до галузі підйомно-

транспортних машин і може мати 

використання для транспортування 

сипких матеріалів по криволінійних 

траєкторіях і трасах та їх роздачі по 

необхідних порціях. 

Мета винаходу – розширення 

технологічних можливостей і зменшення 

зусилля транспортування сипких 

матеріалів по радіусних переходах трас 

транспортування шляхом виконання 

гнучкого трубчастого конвеєра з 

пересувним завантажувачем у вигляді 

рами, спарених S-подібних труб з 

круглим поперечним перерізом, в які 

встановлені дисковий робочий орган з 

круглими дисками, опорних дисків з 

еластичними опорними роликами з 

можливістю осьового переміщення, 

приводу, механізму натягу робочого 

органу, бункера з завантажувальними і 

розвантажувальними елементами, який 

відрізняється тим, що як тяговий робочий 

орган встановлено канат, по довжині 

якого рівномірно встановлені круглі 

подаючі диски, які з двох сторін жорстко 

підтиснуті і закріплені до канату відомим 

способом, з лівого торця S-подібних труб 

встановлено завантажувальний бункер і 

з'єднаний з завантажувальною круглою 

трубою, крім цього в районі лівого торця 

S-подібної завантажувальної труби на 

рамі жорстко встановлено на колесах 

механізм переміщення їх гвинтовим 

гнучким завантажувачем і механізм 
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регулювання кількості подачі сипких 

матеріалів, а гвинтовий завантажувач 

виконано у вигляді циліндричного 

кожуха, до правого кінця якого жорстко 

приєднано гнучкий циліндричний кожух з 

внутрішнім гнучким гвинтовим 

елементом, на кінці якого встановлено 

захисний наконечник відомої конструкції, 

а до рами жорстко закріплено пульт 

керування, а привід S-подібних секцій 

гвинтового гнучкого завантажувача і 

рухомої підставки здійснюється від 

спеціального приводу, а зверху до кожуха 

жорстко закріплена рукоятка для 

зручності переустановки його з вибраної 

зони сипких матеріалів в інше місце. 
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на тему: «Лінія для виробництва шин з модернізацією ланцюга 

трубчастого конвеєра» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2022 року  



 

Ф
о
р
м

.  З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. Прим. 

       

    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ11мп.01965.000-90ТС НАЗВА КРЕСЛЕННЯ   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.01965.000.001 Текстиль 1  

  2 ЛУ11мп.01965.000.002 Тканина 1  

  3 ЛУ11мп.01965.000.003 Діагонально-різальна   

    машина для ткинини та   

    листовий каландр 1  

  4 ЛУ11мп.01965.000.004 Шинобудівна   

    машина 1  

  5 ЛУ11мп.01965.000.005 Прес для затвердіння 1  

  6 ЛУ11мп.01965.000.006 Візуальний огляд 1  

  7 ЛУ11мп.01965.000.007 Натуральний каучук 1  

  8 ЛУ11мп.01965.000.008 Стрічковий конвеєр 1  

  9 ЛУ11мп.01965.000.009 Змішувач Бенбері 1  

  10 ЛУ11мп.01965.000.010 Екструдери 1  

  11 ЛУ11мп.01965.000.011 Різальна машина   

    для обробки тросу 1  

  12 ЛУ11мп.01965.000.012 Хімікати 1  

  13 ЛУ11мп.01965.000.013 Трубчастий конвеєр 1  

  14 ЛУ11мп.01965.000.014 Сталь 1  

  15 ЛУ11мп.01965.000.015 Бортики, ремені,   
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    каркасний трос 1  

  16 ЛУ11мп.01965.000.016 Каландр для троса 1  

  17 ЛУ11мп.01965.000.017 Збірка бортика 1  

  18 ЛУ11мп.01965.000.018 Балансування 1  

  19 ЛУ11мп.01965.000.019 Змінення сили 1  

  20 ЛУ11мп.01965.000.020 Рентгенівські   

    промені 1  

  21 ЛУ11мп.01965.000.021 Готова шина 1  
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    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ11мп.01963.001-90ЗВ Трубчастий   

    ланцюговий конвеєр   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.01961.001.001 Горловина 1  

  2 ЛУ11мп.01961.001.002 Труба 2  

  3 ЛУ11мп.01961.001.003 Ланцюг 1  

  4 ЛУ11мп.01961.001.004 Бочкоподібний диск 450  

  5 ЛУ11мп.01961.001.005 Привідна зірочка 1  

  6 ЛУ11мп.01961.001.006 Привідний вал 1  

  7 ЛУ11мп.01961.001.007 Привідний валок 1  

  8 ЛУ11мп.01961.001.008 Натяжна станція 1  

  9 ЛУ11мп.01961.001.009 Зона вивантаження 1  

  10 ЛУ11мп.01961.001.010 Привід 1  
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    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ11мп.01963.004-90ЗВ Трубчастий ланцюговий   

    конвеєр з модернізацією   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.01961.004.001 Горловина 1  

  2 ЛУ11мп.01961.004.002 Труба 2  

  3 ЛУ11мп.01961.004.003 Ланцюг 1  

  4 ЛУ11мп.01961.004.004 Бочкоподібний диск 450  

  5 ЛУ11мп.01961.004.005 Привідна зірочка 1  

  6 ЛУ11мп.01961.004.006 Привідний вал 1  

  7 ЛУ11мп.01961.004.007 Привідний валок 1  

  8 ЛУ11мп.01961.004.008 Натяжна станція 1  

  9 ЛУ11мп.01961.004.009 Зона вивантаження 1  

  10 ЛУ11мп.01961.004.010 Привід 1  

       

    Стандарнті вироби   

    Шайба М23 40  

    Гайка М24 40  

    Болт M24х12 40  

    Шайба М8 56  

    Гайка М9 56  

    Болт M9х12 56  
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Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Мацагор   
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з модернізацією 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Шилович       117 1 
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    Складальне креслення   

А1   ЛУ11мп.01963.005-90СК Модернізація роликового   

    ланцюга і диска   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.01961.005.001 Диск 450  

  2 ЛУ11мп.01961.005.002 Кільце 450  

  3 ЛУ11мп.01961.005.003 Лопатка 450  

  4 ЛУ11мп.01961.005.004 Ланцюг 1  

  5 ЛУ11мп.01961.005.005 Ролик 900  

  6 ЛУ11мп.01961.005.006 Перехідник 900  
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А1   ЛУ11мп.01963.006-90СК Модернізація натяжної   

    і привідної станцій   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.01961.006.001 Натяжна станція 1  

  2 ЛУ11мп.01961.006.002 Привідна станція 1  

  3 ЛУ11мп.01961.006.003 Ланцюг 1  

  4 ЛУ11мп.01961.006.004 Пружина 1  

  5 ЛУ11мп.01961.006.005 Датчик попередження 1  

  6 ЛУ11мп.01961.006.006 Гвинт 1  

  7 ЛУ11мп.01961.006.007 Привідна зірочка 1  

  8 ЛУ11мп.01961.006.008 Очисники 10  
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Розроб. Мацагор    
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Літера Аркуш.  Аркушів  
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