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середньої кратності, оскільки за результатами двох експериментальних досліджень 
отримано підвищення гідравлічної ефективності на 11 % і 7 % відповідно. 
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КАНАТНІ МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДСЬКИХ 

ПРИМІЩЕНЬ ШТУЧНИМИ ВАНТАЖАМИ 
 

Гевко Р.Б., Никеруй Ю.С. 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 
Процеси завантаження складських приміщень штучними вантажами переважно 

здійснюються роликовими [1] та стрічковими транспортерами [2]. 
При цьому траєкторія переміщення вантажів в проекції на горизонтальну площину 

може формуватись за допомогою окремих дискретно встановлених транспортерів. Однак, 
такі типи транспортерів є конструктивно складними та матеріаломісткими, але їх 
застосування є економічно виправданим при значних трасах транспортування вантажів. 

Для завантаження малих складських приміщень штучними вантажами, а саме яблук 
у ящиках, розроблені канатні механізми [3-4], схеми виконання яких зображено на рис.1. 

 

   
 

     
Рисунок 1. Канатні механізми завантаження складських приміщень  
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Канатний механізм завантаження складського приміщення виконаний у вигляді 
нижньої опори 1 з механізмом натягу канатів 2, яка кріпиться до внутрішньої сторони 
стіни 3 складського приміщення 4. Верхня опора 5 кріпиться до протилежної зовнішньої 
сторони стіни 6 складського приміщення 4. Між опорами 1 і 5 паралельно натягнуто два 
канати 7, на яких розташовані пари роликів 8, що встановлені на осі 9. До осі 9 кріпиться 
рамна конструкція 10 для розміщення штучних вантажів 11 на площадці 12. 

Верхня опора 5 виконана у вигляді двох паралельно розташованих відносно вікна 
13 трикутноподібних ферм 14, що з’єднані між собою поперечною балкою 15, по центру 
якої знизу закріплений роликовий блок 16, зверху котрого встановлений канат 17, що 
з’єднаний з верхньою частиною рамної конструкції 10. 

З метою уникнення коливань рамної конструкції 10 відносно пари роликів 8, для 
значних трас транспортування, на рамній конструкції закріплені поперечні горизонтальні 
планки 18, на яких на вертикальних стержнях 19, з можливістю регулювання, встановлені 
пружини 20, що підтискають пари роликів 21 [4]. Останні взаємодіють з нижньою 
поверхнею канатів 7 і встановлені на важелях 22, які шарнірно кріпляться до верхньої 
частини рамної конструкції 10. 

Працює канатний механізм наступним чином. 
В початковому положенні рамна конструкція з площадкою розташовується 

відносно зовнішньої сторони складського приміщення. Оскільки вікно розташоване 
достатньо високо над рівнем ґрунту або асфальтного покриття, то до нього може під’їхати 
трактор з причепом, в якому розташовані штучні вантажі, наприклад ящики з яблуками. 
Далі оператор завантажує ящики на площадку і плавно, через вікно, штовхає рамну 
конструкцію з площадкою в середину складського приміщення. 

За рахунок перепаду висот між опорами, під дією сили земного тяжіння рамна 
конструкція з площадкою, на якій розташовані штучні вантажі за допомогою роликів, які 
обертаються відносно пари канатів, переміщаються до нижньої опори. Оператор за 
допомогою канату регулює швидкість переміщення вантажу. Розташування канату на 
роликовому блоку дає змогу плавно регулювати швидкість переміщення вантажу. Також в 
зоні зупинки вантажів доцільно застосовувати демпферні механізми. 

При досягненні вантажів нижньої опори, їх знімають з площадки, зважують і 
складують, а оператор за допомогою канату повертає рамну конструкцію в початкове 
положення, де завантажуються наступну партію вантажів. 

Розташування механізму натягу канатів біля нижньої опори забезпечує необхідний 
натяг канатів для зменшення величини їх провисання при переміщенні площадки з 
вантажами. 

Застосування паралельно натягнутих двох канатів суттєво зменшує поперечні 
коливання вантажів при їх завантаженні в складське приміщення. 

Для великих площ складських приміщень, які виконані секційними, 
рекомендується застосовувати допоміжні пристрої для регулювання висоти положення 
проміжної зони канатів [5]. Це дозволяє транспортувати штучні вантажі у різні секції 
складських приміщень без додаткових транспортних перевезень. 
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Вступ. Механізм підйому склепіння з електромеханічним або гідравлічним 

приводом призначений для підйому склепіння на 120...150 мм при викочуванні ванни або 
при повороті склепіння й на 40...50 мм – при обертанні корпуса. Механізм поворота 
склепіння призначений для відкривання робочого простору печей серії ДСП під 
завантаження шихти. На печах малої й середньої місткості поворот системи навколо осі 
штовхача механізму підйому склепіння здійснюється горизонтальною зубчастою рейкою, 
що перебуває в зачепленні з тілом штовхача. Рейка жорстко з'єднано зі штоками двох 
гідроциліндрів однобічної дії. У кінцевому положенні склепіння фіксується стопорними 
пристроями. Гідравлічне блокування дозволяє поворот склепіння тільки після підйому 
його на необхідну висоту. [1] Механізм підйому склепіння є доволі відповідальним вузлом 
від роботоспроможності якого залежить ефективність роботи електродугової печі. 

Актуальність досліджень. Відмови окремих вузлів і деталей виникають у 
результаті природнього старіння складених елементів, зношування тертьових частин і 
утвору різних дефектів, що приводять до зниження працездатності об'єкта в цілому. У 
цьому випадку велике значення набуває завдання визначення часу, протягом якого об'єкт 
здатний зберігати свою працездатність на заданому рівні. [2] 

Постановка задачі. Серед основних завдань, розв'язуваних ремонтною 
службою,найбільш складним, внаслідок невизначеності, і відповідальним, з погляду 
впливу на ефективність виробництва, є завдання планування виконання завчасних 
ремонтних робіт. [3] Таким чином розробка якомога надійної конструкції механічного 
обладнання, дозволить своєчасно планувати ремонтні впливи та значно зменшити 
аварійні зупинки технологічної лінії. У той же час машини не тільки повинні 
задовольняти умовам міцності при заданій їхній продуктивності, а й на їхнє виготовлення 
повинен раціонально витрачатися метал. [4] 

Результати  досліджень. Механізми пересування склепіння внаслідок особливих 
умов регулювання електричної потужності, що вводиться у піч, повинні задовольняти 
наступним основним вимогам: 

а) надійність у роботі, зручність при ремонті й нагляді; 


