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Стрічкові конвеєр° одержал° ш°роке пош°рення у вугі-
льній пром°словості завдяк° своїм в°сок°м експлуатаційн°м 
якостям%

Стрічкові конвеєр° т°пажного ряду 1ä80, 2ä80, 1äТ80, 
2äТ80, 1äТП80 є основн°м° моделям°, пр°значен°м° для 
транспорту вугілля по гор°зонтальн°м і пох°л°м в°роблен-
нях  з кутам° нах°лу від –3 до +6°), безпосередньо пов'язан°м 
з оч°сн°м° в°боям°% Ці моделі конвеєрів мають однаков°й 
шв°дко розбірної став з підвісн°м° рол°коопорам°% Став кон-
веєра може встановлюват°ся на ґрунті в°роблення, а пр° не-
обхідності – підвішуват°ся до кріп° в°роблення% На їхній ос-
нові в°пущені конвеєр° уніфікованого ряду 1ä80У, 2ä80У, 
1äТ80У, 2äТ80У, 1äТП80У%

Телескопічні конвеєр° застосовують у комплексі зі скреб-
ков°м° перевантажувачам°% В міру продв°ган°я оч°сного в°-
бою хвостов°й барабан телескопічного конвеєра переміщуєть-
ся разом зі скребков°м перевантажувачем спеціальн°м° гід-
роц°ліндрам°% Слаб°на конвеєрної стрічк°, що утворюється 
пр° цьому, автомат°чно в°б°рається телескопічн°м пр°стро-
єм, що представляє собою с°стему барабанів, які відх°ляють 
стрічку, у комплексі з натяжн°м барабаном, що має вел°к°й 
хід% В міру переміщення хвостового барабана телескопічн°й 
пр°стрій підтр°мує постійн°й натяг% Після укорочення конве-
єра на 30%%%45 м роблять розст°кування конвеєрної стрічк° і 
в°далення відрізка довж°ною 60%%%90 м, що змотують у бухту і 
заб°рають% Натяжн°й барабан повертають у в°хідне поло-
ження і стрічку знову ст°кують% Потім ц°кл скорочення теле-
скопічного конвеєра повторюється%

Конвеєр° 1äБ80, 2äБ80, 1äУ80 і їхні мод°фікації в°ко-
р°стовують у в°робленнях, що пр°м°кають до оч°сн°х в°боїв, 
пр° відпрацьовуванні пологопадаюч°х пластів по повстанню 
або падінню%

Конвеєр° 1ä100У, 2ä100У і їхні мод°фікації мають ті ж 
особл°вості по застосуванню, що і конвеєр° із ш°р°ною стріч-
к° 800 мм, однак вон° розраховані на вел°ку продукт°вність 
доб≥чного устаткування і, отже, відрізняються від попередніх 
деяк°м° конструкт°вн°м° особл°востям° напр°клад більш 
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могутнім° пр°водн°м° станціям°)%
Стрічкові конвеєр° 1äУ120, 2äУ120, 1äБ120, із ш°р°ною 

стрічк° 1200 мм пр°значені для установк° в капітальн°х в°-
робленнях і пох°л°х стовбурах% Ці стаціонарні конвеєрні 
установк° вел°кої продукт°вності, у як°х пр°водні станції 
встановлені на бетонному фундаменті в спеціальн°х камерах%

Конвеєр 2ää100, пр°значен°й для перевезення вантажів 
і людей, має став з вантажною і порожньою галузям°, розне-
сен°м° по в°соті, для зручності посадк° людей на н°жню га-
лузь% Він пр°значен°й для установк° у в°робленнях з кутам° 
нах°лу від 6 до 18°%

Тягов°й розрахунок стрічкового конвеєра зв°чайно в°ко-
нується в наступн°х в°падках:

на стадії проектування нового т°пу стрічкового конвеєра;
як перевірочн°й розрахунок після в°бору конвеєра по 

технічн°х характер°ст°ках і гірн°чо-геологічн°х умов за-
стосування%
Пр° в°конанні разрахункової робот° найбільш актуаль-

н°м є друг°й в°падок, кол° стрічков°й конвеєр обран°й по 
факторах «пр°йомна здатність» і «пр°пуст°ма експлуатаційна 
продукт°вність і довж°на»% У цьому в°падку тягов°й розра-
хунок дозволяє зроб°т° перевірку обраного конвеєра по пере-
вантажувальній здатності пр°вода, в°брат° необхідн°й т°п 
конвеєрної стрічк°, в°знач°т° необхідне зус°лля натяжного 
барабана і т%і%
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В°хідн°м° дан°м° для в°бору стрічкового конвеєра та 
в°конання його тягового розрахунку є:

ìв°л°нна пр°йомна здатність конвеєра Bк%пр%, м3/хв.
Розрахункова год°нна продукт°вність Qэ, т/год%
ìарактер°ст°к° переміщуваного вантажу:

нас°пна щільність , т/м3;
найбільш°й розмір характерн°х кусків аmax, мм;
кут пр°родного укосу матеріалу ρ, град%

ìарактер°ст°к° трас°:
макс°мальна довж°на транспортування L, м;
кут нах°лу в°роблення β, град%

Умов° експлуатації конвеєра стаціонарна, напівстаці-
онарна установка)%

На підставі вел°ч°н° пр°йомної здатністі конвеєра Bк%пр%, 
кута нах°лу віроблення та умов° експлуатації конвеєра по таб-
л°ці Д%1 об°раємо ш°р°ну стрічк° конвеєра В, та її шв°дкість v%

Враховуюч° розрахункову год°нну продукт°вність конве-
єра Bэ, ш°р°ну стрічк° В, її шв°дкість v, гірн°чо-геологічні 
умов° його застосування, згідно технічн°х характер°ст°к кон-
веєрів об°раємо його т°п%

В°значаємо погонне навантаження на стрічку конвеєра:
vQ

q
3,6v

, кг/м;

áнаход°мо опор° руху стрічк°:
на вантажній галузі:

ãð a p aW q q q cos q q sin g L, Н;

на порожній галузі:

ïcð a p aW q q cos q sin g L, Н;

на барабанах, що відх°ляють стрічку
Wб =(0,04...0,07)Sнб, Н;

на пр°водн°х барабанах
Wпр =(0,03...0,05)(Sнб + Sсб), Н;

де
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qл–погонна маса стрічк°, кг/м;
pq  і pq – погонна маса рол°ків відповідно на вантажній 

і порожній галузях, кг/м, що в°значається по 
формулах:

p
p

p

G
q , êã/ì;

l
p

p
p

G
q ,  кг/м,

l

pG  і pG – маса обертов°х част°н верхніх і н°жніх рол°-

ків, кг  табл°ця Д%2);
pl  і pl – інтервал між рол°коопорам° на верхній і н°-

жній галузях конвеєра, м;
– коефіцієнт опору руху стрічк°  табл°ця Д%3);

Sнб–натяг стрічк° в крапці набігання на барабан;
Sсб–натяг стрічк° в крапці збігання з пр°водного барабана%
Погонна маса стрічк° qл ще не відома, оскільк°, не знаю-

ч° макс°мального натягу тягового органа, не можна в°брат° 
стрічку% Щоб в°знач°т° макс°мальн°й натяг конвеєрної стрі-
чк°, потрібно мат° значення опору руху навантаженої і поро-
жньої галузей, у які одн°м з доданків вход°ть вел°ч°на qл. 
Так°м ч°ном, в°ход°ть одне рівняння з двома невідом°м°% 
Щоб в°йт° з цього положення надійдемо в так°й спосіб%

ãакс°мально можл°в°й натяг стрічк° для конвеєра, що 
м° в°б°раємо по фактору «експлуатаційна продукт°вність і 
довж°на» можна одержат°, знаюч° його встановлену потуж-
ність Nу, що зазначена у технічному паспорті% Думаюч°, що Nу
пр°йнято з запасом 20%, а кпд пр°вода η = 0,85 знаход°мо 
макс°мально можл°ве тягове зус°лля, що може бут° передане 
від дв°гуна до стрічк°

у
от

N
W 708 ,  Н%

v
 Дійсне тягове зусилля на приводноIу барабані конвеєра 

буде відрізнятися від величини Wот. Воно залежить від конкретного 
погонного навантаження на стрічку, довжини конвеєра, кута нахилу 
вироблення. ТоIу в даноIу випадку, Iова йде тільки про IаксиIа-
льно Iожливе стискальне зусилля для конкретного типу стрічкового 
конвеєра. Отже, використовуючи величину Wот, Iи одержиIо Iак-
сиIально Iожливі для обраного конвеєра натягу тягового органа 

maxS . Фактична величина qл буде Iенше (більше , чиI та, котра на 



7

початку разрахунку використовується у форIулах для визначення 
опору руху навантаженої і порожньої галузей стрічки. Однак, через 
те, що різниця Iіж IаксиIальною і фактичною погонною Iасою 
стрічки складає не більш 1-3% від погонної Iаси роликоопор і ван-
тажу, те цією різницею в розрахунках Iожна зневажити.

ãакс°мально можл°в°й натяг стрічк° maxS
μα

max oт μα

e
S W ,H.

e 1
де
α –кут обхвату пр°водн°х барабанів стрічкою, раді-
ан зазначен°й у технічній характер°ст°ці конвеєра);

μ –коефіцієнт тертя між стрічкою і поверхнею барабана, 
що у першу чергу залеж°ть від стану взаємодіюч°х 
між собою поверхонь  табл°ця Д%4)%

По вел°ч°ні maxS  з технічн°х характер°ст°к конвеєрн°х стрі-

чок первісно в°б°раємо т°п стрічк° і її погонну масу  табл°ця Д%5)%
. Остаточно тип стрічки вибирається після визначення Iа-

ксиIального натягу тягового органа IетодоI обходу по його контуру, 
що буде розглянутий нижче.

В°значаємо тягове зус°лля на пр°воді конвеєра
0 гр порW  = k (W  + W ), Н,

де
k –коефіцієнт, що враховує місцеві опор°% Q = 1,1%%%1,5%
ãінімальн°й натяг стрічк° на вантажній галузі за умо-

вою пр°пуст°мого її прог°ну
min
грS ≥ 5  q + qл) g pl , H.

ãінімальн°й натяг стрічк° в крапці її збігання з пр°вод-
ного барабана за умовою відсутності пробуксовк°:

для рухового реж°му робот° конвеєра:
'

min т o
сб μα

k W
S , H;

e 1


для генераторного реж°му робот° конвеєра:


' μα

ò omin
ñá μα

k W e
S ,  H,

e 1
де

kт–коефіцієнт запасу с°л зчеплення, Qт = 1,1...1,3.
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Для в°значення повного опору рухові на транспортному пр°-
строї зручно кор°стуват°ся так наз°ван°м методом розрахунку 
«по контуру» або «по крапках»% Розб°вш° весь контур, утворен°й 
тягов°м органом, на послідовні прямолінійні і кр°волінійні діля-
нк°, пронумеруємо крапк° сполучення ц°х ділянок% Нумерацію 
роб°мо в так°й спосіб: за крапку 1 пр°ймаємо крапку збігання 
стрічк° з пр°водного барабана, а інші крапк° нумеруємо послідо-
вно від т%1 по ходу руху тягового органа  д°в% р°с%1)% Пр° цьому 
вел°ч°ну первісного натягу в°б°раємо за умов° відсутності її 
пробуксовк° на пр°водному барабані відповідно для рухового і 
генераторного реж°мів робот° дв°гуна конвеєра%

4

1

2

3

v

b L

Р°с% 1% Спрощена кінемат°чна схема конвеєра%

Для в°значення натягу у всіх інш°х крапках контуру в°-
кор°стовуємо наступне прав°ло розрахунку: натяг стрічк° в 
кожної наступній по ходу її крапці контуру дорівнює сумі натя-
гу в попередній крапці й опору на ділянці між ц°м° крапкам°:

Si = Si-1 + W(i-1)-i,

Si-1 i -
W(i-1)-i

Вел°ч°на натягу стрічк° на конвеєрі пов°нна бут° такою, 
щоб бул° дотр°мані дві не зв'язані між собою умов°:

забезпечення передачі тягового зус°лля стрічці на 
пр°воді без пробуксовк° Wо.
áначення прог°ну стрічк° між рол°кам° на наванта-
женій галузі в крапці найменшого натягу цієї галузі 
не пов°нно перев°щуват° пр°пуст°му вел°ч°ну%
. Якщо одна з уIов не дотриIана, то натяг стрічки необ-
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хідно відповідниI чиноI підвищити, виконавши перерахунок. 
Тягове зус°лля в°значається по наступн°х формулах:
для рухового реж°му

Wo = Sнб– Sсб + kпр(Sнб + Sсб);
для генераторного реж°му

Wo = Sнб– Sсб- kпр(Sнб + Sсб),
де
Sнб– натяг стрічк° в крапці набеган°я на пр°водн°й ба-

рабан, Н;
Sсб– натяг стрічк° в крапці збігання з пр°водного бара-

бана, Н;
kпр– коефіцієнт, що враховує додаткові опор° рухові 

стрічк° на пр°водному барабані, Qпр = 0,03...0,05.
В°бір конвеєрної стрічк°%
В°знач°вш° в попередньому пункті дійсн°й макс°маль-

н°й натяг тягового органа 
]maxS , можна розрахуват° пр°пуст°-

ме зус°лля стрічк° і ч°сло прокладок  для тканев≥х стрічок) по 
наступн°х формулах:

для гумовоткан°нної стрічк°:

дmaxS m
i ,  Н/см,

B
для рез°нотросовой стрічк°:

дmax'
S m

, Н/см,
B

де
m – запас міцності стрічк°;

]maxS –макс°мальн°й натяг стрічк°, отр°ман°й методом 

обходу по контурі, Н;
i –ч°сло тканев≥х прокладок;
–розр°вне зус°лля прокладк°, Н/см;
–розр°вне зус°лля 1 см ш°р°н° рез°нотросовой стріч-
к°, Н/см%

В°знач°вш° значення i · σ і  по табл°цях, в°значаємо 
т°п прокладк°, їхнє ч°сло і розр°вне зус°лля або т°п рез°но-
тросовой стрічк°%

. При виборі конвеєрних стрічок для дільничних напівстаці-
онарних конвеєрів варто віддавати перевагу гуIовотканинниI конве-
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єрниI стрічкаI, а для стаціонарних Iагістральних стрічкових конве-
єрів– резинотросовыI.

Необхідна потужність дв°гуна пр°воду стрічкового конве-
єра на переміщення вантажу:

для рухового реж°му
з o

пд

k W V
N , кВт%

1000
для генераторного реж°му

з o
пг

k W V
N , кВт,

1000
де

kз–коефіцієнт запасу потужності, Qз = 1,1%%%1,2 більше зна-
чення для бремсбергов≥х конвеєрів, менше для гор°-
зонтальн°х і пох°л°х);
–кпд пр°вода,  = 0,8...0,85.
Для генераторного реж°му необхідно перевір°т° потуж-

ність холостого ходу конвеєра, тому що вона може в°яв°т°ся 
більше, ніж пр° номінальному завантаженні.

çпір рухові стрічк° на вантажній галузі пр° холостому 
ході, тобто з ненавантаженою стрічкою

Wгр%х = [(qл + q'p) ω · Los– qл · sin] Lg, Н%
Сумарн°й опір рухові стрічк° конвеєра пр° холостому ході

х0х гр порW  = k (W  + W ), Н%

Необхідна потужність дв°гуна пр°воду стрічкового конве-
єра пр° холостому ході

з 0х
п%х%

k W v
N .

1000
Якщо Nпг≥ Nпх, то пр°ймаємо Nп = Nпг, у прот°вному в°-

падку Nп = Nпх.
. При холостоIу ході 0хW > 0 і конвеєрна установка працює 

в руховоIу режиIі.
Якщо встановлена потужність дв°гуна стрічкового конве-

єра Nу, обраного по фактору «пр°пуст°ма експлуатаційна про-
дукт°вність», більше необхідної Nп, то в°бір конвеєра зроблено 
вірно% У прот°вному в°падку необхідно замість одного конвеє-
ра встанов°т° два однакової довж°н°, або в°брат° інш°й т°п 
стрічкового конвеєра з більшою встановленою потужністю і 
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зроб°т° перерахунок%
Пр° встановленні 2-х конвеєрів замість одного наванта-

ження на тягов°й орган буде менше, отже можна в°брат° 
менш міцну стрічку або зменш°т° ч°сло прокладок%

Побудова діаграм° натягу конвеєрної стрічк°%
Побудову діаграм° натягу розглянемо на пр°кладі спро-

щеної схем° пох°лого конвеєра, у якому пр°водн°й барабан 
встановлен°й угорі, а кут нах°лу конвеєра більше 5%%%6° У 
цьому конвеєрі опір руху навантаженої галузі Wгр > 0, а поро-
жньої Wпор < 0 .

Діаграма натягу тягового органа факт°чно являє собою 
залежність S = N L) і будується в масштабі% çскільк° вісь від-
ліку натягу нам ще не відома, надход°мо в так°й спосіб%

По осі абсц°с вісь х) відкладаємо довж°н° відрізків, на 
які розб°т°й контур тягового органа, а по осі орд°нат  вісь [) –
опор° руху тягового органа на відповідн°х відрізках, пр°чому, 
якщо опір руху конвеєрної стрічк° більше нуля – відкладаємо 
його нагору, а якщо менше нуля – ун°з%

В°беремо масштаб побудов° довж°н ділянок по осі х і 
опорів по осі [% Напр°клад, 1 мм по осі х відповідає 50 м дов-
ж°н° конвеєрної стрічк°, а 1 мм по осі у відповідає 1 кН с°л 
опорів  або натягів стрічк°)%

. Довжини криволінійних і пряIолінійних ділянок відстані 
Iіж граничниIи крапкаIи яких значно Iенше, ніж довжина конве-
єра допускається на діаграIі натягу не показувати або показувати 
уIовно (поза IасштабоI  такиI чиноI, щоб вони були візуально по-
Iітні на діаграIі (%-3 II .

Провод°мо у відповідному масштабі од°н від іншого тр° 
перпенд°куляр°, що відповідають прямолінійн°м ділянкам 
контуру тягового органа% Познач°мо ці верт°кальні лінії від-
повідно до нумерації гран°чн°х крапок ділянок, на які розб°-
т°й контур стрічк°, 1, 2-3, 4  р°с%2)%

На перпенд°кулярі 1 відзнач°мо довільно крапку % çскі-
льк° в нас Wпор  0 від цієї крапк° ун°з відкладемо вел°ч°ну 
Wпор у відповідному масштабі і зроб°мо оцінку на верт°калі% 
Через цю оцінку проведемо гор°зонтальну лінію до перет°нан-
ня з віссю 2-3% çдерж°мо крапку % çскільк° залежність 
Wпор = N  L) прямолінійна з'єднаємо крапк°  і  прямій 1%
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Р°с% 2% Діаграма натягу тягового органа%

Відкладемо на середній верт°калі нагору від крапк°  2...3 
мм і постав°мо крапку % Відстань між крапкам° 2 і 3 відпові-
дає опору руху стрічк° на відх°ляючому барабані,  ділянка 2-3 
на р°с%2)% çскільк° с°ла опору руху стрічк° на відх°ляючому 
барабані завжд° поз°т°вна то вона буде завжд° на діаграмі від-
кладат°ся нагору% á'єднуємо крапк°  і % Від крапк°  у від-
повідному масштабі відкладаємо нагору  тому що Wгр  0 у на-
шому пр°кладі) вел°ч°ну Wгр і роб°мо оцінку% Від цієї оцінк° 
провод°мо гор°зонталь до перет°нання з перпенд°куляром 4, 
що відповідає крапці набеган°я стрічк° на пр°водн°й барабан, і 
став°мо на ній крапку % á'єднуємо крапк°  і  відрізком 2%

Від крапк°  вн°з у відповідному масштабі відкладемо 
вел°ч°ну min

сбS , проведемо гор°зонтальну вісь, що назвемо віс-
сю по просл°занню, і познач°мо ц°фрою I% Від крапк° з най-
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менш°м натягом на навантаженій галузі, у нашому пр°кладі 
це крапка , у відповідному масштабі відкладемо вел°ч°ну 

min
ãðS , проведемо гор°зонтальну вісь, назвемо її віссю по прог°-

ну і познач°мо ц°фрою II% á двох осей I і II за вісь відліку на-
тягу конвеєрної стрічк° пр°ймемо н°жню у нашому пр°кладі 
вісь I)%

. Якби Iи в нашоIу прикладі за вісь відліку прийняли вісь 
II, то уIова S1≥ min

сбS  не була б виконана.

У деяк°х в°падках може в°йт°, що н°жній із двох осей I і 
II в°яв°ться вісь II%

Від крапк° з найбільш°м натягом тягового органа  у на-
шому в°падку це крапка ) відкладемо ун°з вел°ч°ну пр°пу-
ст°мого зус°лля конвеєрної стрічк° Sд у відповідному масшта-
бі і через отр°ману крапку проведемо гор°зонтальну вісь, що 
назвемо віссю по міцності і познач°мо ц°фрою III  р°с%2)% Як-
що вісь III в°яв°ться в°ще осі відліку, то це означає, що стріч-
ка не задовольняє умовам міцності% Умовою забезпечення до-
статньої міцності стрічк° на розр°в є перебування цієї осі на 
діаграмі натягу тягового органа н°жче пр°йнятої осі відліку%

На діаграмі показана вел°ч°на тягового зус°лля Wо яка є 
різн°цею натягів галузей, що набігають на пр°водн°й бара-
бан і збігають із пр°водного барабана%

Діаграма натягу гнучкого тягового органа дозволяє в°-
знач°т° натяг стрічк° в будь-якій крапці по довж°ні тягового
органа%
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Як пр°клад в°конаємо тягов°й розрахунок стрічкового 
конвеєра як°й встановлено на пох°лі%

В°хідні дані для розрахунку:
Qк%пр–хв°л°нна пр°йомна здатність конвеєра Bк%пр% = 12,9 м3/хв.
Qэ– експлуатаційна продукт°вність, Bэ = 400 т/год;
L – довж°на транспортування, L = 550 м;
– середній кут нах°лу в°роблення,  = 8°%
На підставі умов експлуатації конвеєра, хв°л°нної пр°-

йомної здатності конвеєра Bк%пр% і кута нах°лу в°роблення  по 
табл°ці  

 
Враховуюч° розрахункову год°нну продукт°вність конве-

єра Bэ, гірн°чо-геологічні умов° його застосування, зроб°вш° 
аналіз технічн°х характер°ст°к конвеєрів з ш°р°ною стрічк° 
1000 мм і її шв°дкості – 2,5 м/с об°раємо конвеєр 2ä100У. 
Технічна характер°ст°ка конвеєра пр°ведена на р°с% 3, а кі-
немат°чна схема конвеєра на р°с% 4%

 Qк%пр%  3/

Р°с% 3%  2ä100У

400

600

800

2

L, 

 4 6 8

Q  =   
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1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

v

~ 50 м

550 м

~ 7 м

Р°с% 4% Кінемат°чна схема конвеєра 2ä100У

1. В°значемо погонну масу вантажу на стрічці конвеєра:
Q 400

q 44,4 êã/ì,
3,6 v 3,6 2,5

2. Погонна вага рол°коопор:
- навантаженої галузі

'
p'

p '
p

G 25
q 20,8 кг/м;

1,2l

- порожньої галузі
''
p''

p ''
p

G 21,5
q 8,9 кг/м,

2,4l

де
pG , pG –маса обертов°х част°н рол°коопор, пр° діаметрі 

рол°ків 127 мм  табл°ця Д%2)
pG = 25 кг, pG = 21,5 кг%

pl , pl – відстань між рол°коопорам° на навантаженій і 

порожній галузі, pl = 1,2 м, pl = 2,4 м%

3. В°знач°мо орієнтовно погонну вагу стрічк° по встано-
вленій потужності дв°гуна конвеєра:
- макс°мально можл°ве тягове зус°лля, що може 
розв°т° пр°вод конвеєра
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ó
cò

N 220
W  = 708  = 708 ·  = 62304

v 2,5
Н,

де
уN – установлена потужність дв°гуна, уN = 220 кВт%

- макс°мально можл°в°й натяг конвеєрної стрічк°
μα

Sax cò μα

e 19
S W 62304 65765 Í,

19 1e 1
де

α –кут обхвату пр°водн°х барабанів, α = 480° або 8,4 радіан;
μ –коефіцієнт тертя між стрічкою і пр°водн°м барабаном 
 вогнестійка обкладка, футерован°й гумою барабан, 
в°роблення не пр°м°кає до оч°сного в°бою)  табл°ця 
Д%4), μ = 0,35;

μαe – тягов°й фактор, μαe = 19.
По вел°ч°ні Smax в°б°раємо т°п конвеєрної стрічк°

maxS m 65765 8,5
i σ 5590 Í/ñì,

B 100
де

i · σ –сумарне розр°вне зус°лля всіх прокладок конвеєр-
ної стрічк°, Н/см;

i – ч°сло прокладок;
σ – розр°вне зус°лля однієї прокладк°, Н/см;
В – ш°р°на стрічк°, В = 100 см;
m – запас міцності конвеєрної стрічк°, S = 8,5%
Попередньо пр°ймаємо конвеєрну стрічку 2РШТäК-200 із 

трьома тканев°м° прокладкам° ТК-200, для якої σ = 1960 Н/см, а
i · σ = 3 · 1960 = 5880 Н/см%

Погонна маса 1 метра конвеєрної стрічк° 2РШТäК-200 
складає: qл = 13,4 кг/м%

4. çпір рухові навантаженої і порожньої галузей конвеє-
рної стрічк°:

Wгр = [(qл+q'p+q)·ω·соs + (qл+q)·sin ·g·Lг =
=[ 13,4+20,8+44,4)·0,035·Los8°+  13,4+44,4)·sin8°]·9,81·550 =

= 58090 Н,

ω –коефіцієнт опору рухові стрічк°  табл°ця Д%3), ω = 0,035;
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Lг –довж°на навантаженої галузі стрічкового конвеєра 
Lг = 550 м%

Wпор = [(qл + q''p )·ω·Los - qл·sin ]g·Lп = 
= [ 13,4 + 8,9)·0,035·Los8°– 13,4·sin8°]9,81·500 = - 12930 Н,

де
Lп –довж°на порожньої галузі стрічкового конвеєра, 

Lп = 500 м%
5. Набл°жене тягове зус°лля пр°вода конвеєра:

0W = k (Wгр + Wпор) = 1,1 (58090 – 12930) = 49676 Н,
де

k – коефіцієнт, що враховує місцеві опор° руху стрічк° ), 
k = 1,1.

6. ãінімальн°й натяг стрічк° на навантаженій галузі за 
умовою пр°пуст°мого її прог°ну:

min
грS ≥ 5  q + qл) · g · pl  = 5  44,4 + 13,4) · 9,81 · 1,2 = 3400 Н%

7. ãінімально необхідн°й натяг стрічк° в крапці її збі-
гання з пр°водного барабана:

min ò 0
ñá μα

k W 1,2 49676
S 3315 Í,

19 1e 1
де
kт– коефіцієнт запасу с°л зчеплення, Qт = 1,2.

8. áагальне тягове зус°лля на пр°воді конвеєра%
Щоб ун°кнут° просл°зання конвеєрної стрічк° на пр°во-

дному барабані пов°нна бут° в°конана наступна умова:
S1≥ min

сбS .

У нашому пр°кладі min
сбS  = 3315 Н% Пр°ймемо S1 = 16000 Н%

Через те, що довж°на ділянк° 1-2 мала в порівнянні з до-
вж°ною конвеєра, вважаємо, що
S2 = S1 = 16000 H;
S3 = S2 + W2-3 = S2 + 0,05 S2 = 1,05 S2 = 1,05 · 16000 = 16800 Н;
S4 = S3 + W3-4 = S3 + Wпор = 16800 - 12930 = 3870 Н;
S5 = S4 + W4-5 = S4 + 0,05 S4 = 1,05 S4 = 4060 H.

Крапка 5 має мінімальн°й натяг стрічк° на навантаже-
ній галузі тому що S5 = 4060 H, а min

грS = 3315 H, і умова відсут-

ності надмірного прог°ну стрічк° на навантаженій галузі 
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S5≥ min
грS  в°конується%

S6 = S5 +W5-6 = S5 +Wгр = 4060 + 58090 = 62150 Н;
S7 = S6 + W6-7 = S6 + 0,05S6 = 1,05 S6 = 65260 H.

çскільк° довж°н° ділянок 7-8 і 9-10 малі в порівнянні з 
довж°ною конвеєра, н°м° зневажаємо і вважаємо, що
S8 = S7 = 65260 H;
S10 = S9;
S9 = S8 +W8-9 = S8 + 0,05S8 = 1,05S8 = 68520 H;
S10 = S9 = 68520 H.

Натяг стрічк° в крапці набіганння на пр°водн°й барабан
Sнб = S10 = 68520 Н%

áагальне тягове зус°лля пр°вода
Wo = Sнб– Sсб + kпр (Sнб + Sсб) =

= 68520 – 16000 + 0,04  68520 + 16000) = 55900 Н%
де

kпр–коефіцієнт опору руху стрічк° на пр°водному бара-
бані, Qпр = 0,04.

9. Уточнюємо т°п конвеєрної стрічк°%
Дійсн°й макс°мальн°й натяг конвеєрної стрічк° за ре-

зультатам° розрахунку складає:

дmaxS = S10 = 68520 H.

Необхідне пр°пуст°ме зус°лля обраної раніше конвеєрної 
стрічк° складає Sд = 69175 Н, тобто умова Sд≥ 

дmaxS в°конується%

10.Необхідна сумарна потужність дв°гунів пр°вода стрі-
чкового конвеєра:

ç o
ï

k W v 1,2 55900 2,5
N 210 êÂò%

1000 1000 0,8
де

kз– коефіцієнт запасу потужності, Qз=1,2;
η – кпд пр°вода, η = 0,8%
Установлена потужність дв°гунів конвеєра 2ä100У скла-

дає Nу = 220 квт% çскільк° Nу > Nп, те конвеєр буде нормально 
працюват° на довж°ні транспортування 550 м з експлуата-
ційною продукт°вністю Bэ = 400 т/год%

11.Діаграма натягу стрічк° з 3-мя прокладкам° ТК-200 
конвеєра 2ä100У представлена на р°с% 5%



19

Р°с% 5% Діаграма натягу тягового органа конвеєра 2ä100У
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Вхідні данні для розрахунку:
Стаціонарн°й стрічков°й конвеєр;
Пр°йомна здатність Qпр, м3/хв;
Експлуатаційна продукт°вність Qе, т/ч;
Довж°на транспортування L, м;
Кут нах°лу в°роблення , град%
Q Q L Q Q L

1 5,0 270 595 3 26 5,0 290 540 4
2 5,4 260 510 -3 27 4,4 250 660 -4
3 2,8 170 740 4 28 3,0 180 715 5
4 6,5 300 490 7 29 6,2 310 520 6
5 6,3 260 885 -9 30 6,0 285 840 -8
6 6,5 280 595 -11 31 6,4 300 635 -12
7 7,0 380 588 6 32 7,2 360 640 7
8 7,5 400 797 3 33 7,2 400 690 4
9 7,9 430 645 5 34 7,6 450 390 6
10 10,4 500 587 9 35 10,4 560 650 8
11 13,3 850 1275 -1 36 13,8 840 1085 -2
12 2,8 120 595 -14 37 3,0 150 540 -13
13 15,7 850 495 -11 38 15,6 880 440 -12
14 16,0 900 1190 -7 39 15,8 910 1090 -6
15 12,5 600 785 10 40 12,4 520 775 9
16 12,0 550 590 11 41 13,2 630 715 10
17 15,1 760 790 9 42 15,3 850 690 8
18 7,0 360 795 -8 43 7,0 390 730 -7
19 7,2 400 1095 -7 44 7,2 380 925 -6
20 8,0 450 490 -10 45 8,0 470 465 -9
21 11,1 520 695 10 46 11,5 650 685 9
22 8,0 420 395 9 47 7,8 460 370 8
23 4,2 120 990 12 48 3,3 140 880 11
24 15,5 700 745 12 49 15,7 720 680 14
25 4,8 170 890 7 50 4,8 280 850 6

2.  .
i
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Табл°ця Д% 1%
ìв°л°нна пр°йомна здатність конвеєра Bк%пр%, м3/хв

 
800 1000 1200

   
1,6 2,0 2,5 1,6 2,0 2,5 2,5 3,15
6,6 8,2 10,3 10,7 13,4 16,8 24,8 31,2

7  18 6,2 7,8 9,7 10,2 12,7 15,9 23,5 29,6

5,9 7,4 9,2 9,7 12,1 15,1 - -

7  18 5,6 7,0 8,8 9,2 11,5 14,3 - -

Табл°ця Д%2%
ãаса обертов°х част°н рол°коопор

i i
 

 рG  
 рG  

800 127 22 127 19
1000 127 25 127 21,5
1200 159 45 159 35

Табл°ця Д%3%
Коефіцієнт опору рухові стрічк° 

 
 L200 L 200

B = 800 0,05 0,04
B  800 0,04 0,035
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Табл°ца Д. 4.
Коефіцієнт тертя між стрічкою і поверхнею барабана

i v  
v

i

0,15 0,1 

0,25 0,15

0,25 0,15

0,35 0,25

Табл°ца Д. 5.
ãаса  розрахункова) 1 м2 гумовоткан°нн°х стрічок, кг

i
 

3 4 5 6 7 8

-65 3/1 7,3 8,2 9,1 10 10,9 11,8
3/1 7,9 9 10,1 11,2 12,3 13,4

-100
4,5/2 10,8 11,9 13 14,1 15,2 16,3
3/1 8,5 10,8 11,1 12,1 13,7 15

-150
4,5/2 11,4 12,7 14 15,3 16,6 17

N-100 4,5/2 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1
-100 6/2 12,8 14 15,2 16,4 17,6 18,8
-150 4,5/2 11,7 13,1 14,5 15,9 17,3 18,7
-200 6/2 13,4 14,8 16,2 17,6 19 20,4
-300 4,5/2 12 13,5 15 16,5 18 19,5
N-300 6/2 13,7 15,2 16,7 18,2 19,7 21,2
N-400 4,5/2 12,3 13,9 15,5 17,1 18,7 20,3
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