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вкс1]вРи}шнтА'Бн! досщш{шння д,инАптп{и к0.пш{11Асгого
гпдип/1А]тьного {РистРою

в)Рвк1мЁштА! кв5вАкснв5 ог о1ъ|Ам]с5 оР А ьтгтшс-свАк

&др1й|{етренко

.]1ьв!вський 1нститр поже>кно{ безпеки йЁ€ }кра!ни,
)'кра:на, 79007, м. }Бв|в, вул. 10епар!вська,35-

АБз!гас!. |йе тезц/! о/т/\та!!оп'в /гецнепс!ез о{ а 0оотп апё фпап1с 5!/е55е5 !п вес|!опз 0у а тпетйоё о/ а ;!та!п
пеа3ц/епеп[ ]з сопз|ёетеё. Ргеззнте !п тфтепсе ро!п[з е/епеп/ о{ а 0ооп апё а/зо ргезвиге !п а Ауёгаш|!с-с!гсц!{
3у$|е/птнеге$хеё ав а/шпс/!оп о/т!пе' йеап[п9 о/о+оп|тецнепс!е: о/а тпесйап!са/ зу5/етп аге 11етегтп!пе4|ог тп!зсе]/а-
пеошв ров!!!опв о/зес|!опв о!а Боотп. |йе ёупап!с 3[/е8;е$ ауе ёе[егп!па|е|!ог [тапз!еп[ ге9!тпев о/по|!оп о/ а !ф!п3
уз/етп,

! пожел<н1й охорон1, в буд1вництв! та в !нших галу3ях 1].1ироко застосов},1оться кол1нчаст1 п!д1ймальн| пристро!.
Бони обладнанн! двосекц!йнир:и стр!лами, що забезпенуе зрунн!сть транспорцвання ма1пини) !пвр{дке приведення
!} в робоне положення, а також високу ефективн|сть роботи техн|чного засобу €тр|лов| конструкц|| п1д]йптальних
пристро|в нер!дко перебувають п1д д1ею динам|нних наванта)кень> зу['1овлен}1х перех1лнгтмт{ режимами роботи
прив|дних систем> атакож д!сю нав|сного в!брац1йного обладнання. 3 метою забезпечення над|йност! гт|д1ймально_
транспортних мац]ин постас нагальна потреба у проведенн{ теорет!г-!н|{х ! експеримента.[1ьн}о( досл]джень дит.там |чних
явищ, як! виникають у процес| !} експщатац1|.

} допов|д! ро3глядаються результати ви3начення (|астот в!льних коливань стр|ли та динаш1!чних напружень у !!
секц!ях методом тензометрування. Ёапруокення в характерних точках елемент!в стр1ли, а також тиск у г|лросистем|
ресструвалися як функц|[ нас1'. 3:танення власних частот штехан!чно] систе[,{и знайдено для р!зноман!тних поло>кснь
секц!й стр!ли' !инам!нн!нава1|таження в'{значено лля псрех!лних рел<им!в р)ху машин|!.

9к випливае з результат!в експери]\1ентальн|!х Аос,;:!лжень, у Ат:нам !,тному прошес! п1о)кугь !стот:то прояв,]ятися
кол}]вання на одн!й або тта двох нижчих власн'{х 11астотах механ|ч:ло] стастеми. 3наченгтя власних частот |стотно залежать
як в!д пртэкно-[нерц!йлг.:их характеристик секц!й стр|;ти, так | в!д зведено| жорсткост! вузла' за допог{огою якого
зд1т"тснюсться взаемод!я секц!л".т. [{роце., вмикання або гальмрання п!д|ймального г!дравл]чт:ого цил!ндра супро-
вод)ч'}оться значним зростання]\1 внрр!шн!х сртл в обох еле^,1ентах стр|.лти, що треба враховуватгт п|д нас проекцван}#;
кол!нчастих п!д1ймач!в. Ра основ! пор1вняльного анал!зу результат1в теоретичних ! експеримен'га.[1ьних досл[д:кень
обгр1'тттовано адекватн!оть побу'лован:.1х }1ате]\{атичгтих ьтоделей динам!тттгтх прошес!в у п|д!йштальних пристроях.

модАл ьний АнАл|з мвхАнг{но1 с'{стБми стР]ли в|двАлоутвоР}овАчА

тнв морА[АшА[у3т5 оР тнв 3РРвАовк' 5 Ак.м

йеонй [1ол!шук

Б |ннртцькит] нац|ональний техн!чг:и;"т ун1веротттец
9кра|на, 21050, ь:. Б!нниця, !,мельницьке птосе, 95'

А0э!тсцс1, йса!йепа/!са/ тпоёе|з о{ |гее у!Буа[!опз о/ пе[а!//с сопп/гнс|!опу Аа,-е Беетз Бц[/т со гезеагс|:!п9 !Ае
тезопапсе рАепо]пепа о|тАе вргеаёегз.7йе а!3ог!/|спаз о|са/сн[а|/п3 онп|тецттепс!ез а:э4|отпоз о|тйе фтепепт/.оу.:е4
тпесйап!са! $у8/еп5 йауе 0ееп ууог*её отп. 7/зе !п!шепсе о| йагёпевз, !пег[[а апё 3еопе[т!са/ сАагас!ег!з[!св оп [Ае
!пё!сез о{ о+оп /гецнепс!ез Ааз |эееп гезеагсйе7'

€тр1ла в1двалоутворювача, яка с опорно}о конструкц|сло транспортера. п1оже бути вгтконана суц!льною або у
виг'цяд] грщи ш-:арн!рно з'сднанттх сскц1т!. йет'алоконструкп|я стр!лгт утримусться в робоноьту положенът| за допомогою
вантово] п|дв!ски. €екц1| стр1ли конструктивно викон},ються у вигляд1 плоских або просторових ферм.

[{1д час роботи транспортера роликт: перебувають п!д д!ею зм|ннттх навантажень, викл!{каних нер1вном|рн1стю
розпол!лст;ня транспор говано1'птаси по .1овкин! стр1нки' 9астота збт'рень 3алеж|'ть в|д швт:дкост| транспортрання 1.а
ш:!>косьово] в!;щал1 ролгтк!в.

!ля:,с\,нення резона}!сних явищ стр!лгт п0стас потреба проведення дета.]]ьного мода-г!ьного анал!зу механ|чно|
систе}{и. Ёамгт побуАована низка ]!1ате}1атичних моделей в1льних коливань [1еталоконструкц1й стр|ли. Розглянро,

ого
{ня

{ц

)ць

|ня

]го

по/
!!оп

'!: }

рот'
гро)'

1ого

!док
5ути

оть.
|цю

:ко}к

1ння

1ння

!ено

и!ки
:ат1в

]ою,
вано

1.

-ьв!в

,.::';э.*:-;{,],.: .

18 _ 20 травня 2005 р., м. льв!в 27


