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Анотація. Висвітлено результати комп’ютерного моделювання кінцево-елементної моделі 

розрізного барабана шахтової піднімальної машини, обладнаного різними підкріпленнями, а 

також моделювання непідкріпленого барабана з метою розробки його раціональної конструк-

ції при зменшенні маси та забезпеченні стійкості. 
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Abstract. Results of computer modeling of finite-element model of split-type mine hoist drums 

equipped with various reinforcements as well as modeling of non-reinforced drums in order to develop 

its rational design while reducing their weight and ensuring their rigidity have been presented. 
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Вступ 
 
Великі шахтові піднімальні машини (ШПМ) 
призначені для підйому та спуску людей і 
вантажів вертикальними і похилими гірни-
чими виробками. Вони відрізняються одна 

від одної тільки корінними частинами. Кож-
на з таких частин має у своєму складі один 
розрізний, два циліндричні або один біцилін-
дроконічний розрізний барабан. Решта вузлів 
великих ШУМ є уніфікованими. 
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Оскільки коефіцієнт запасу, визначений за 
допомогою лінійної задачі втрати стійкості, 
kл = 2,66, то для нелінійного розрахунку було 
обрано максимальне значення тиску, що  в 3 
рази є більшим від робочого. З конструктив-
них міркувань було прийнято, що величина 
допуску на зазор між переставною та закли-
неною частинами становить 2 – 5 мм. Обме-
жену цим допуском зону на графіку показано 
двома пунктирними лініями – 2 і 5. Лінія 1 
відповідає робочому тиску, а лінія 2,66 пока-
зує величину тиску, за якого відбувається 
втрата стійкості конструкції, згідно з ліній-
ною теорією пружності. 
 

 
 

Рис. 4. Залежність переміщень точок обичай-
ки барабана від кратності навантаження 

 
Графік складається з двох частин: перша від-
повідає значенням кратності навантаження 
від 0 до 1,6, де кут нахилу кривої  є невели-
ким, тобто спостерігаються незначні перемі-
щення, тому з урахуванням похибки в 1 % 
можна користуватися лінійним аналізом; 
друга частина кривої починається від точки, 
що відповідає кратності 1,6 (будемо вважати 
це значення коефіцієнтом kн запасу стійкості 
конструкції при випинанні), – вона демон-
струє істотно нелінійну залежність перемі-
щення від навантаження, а тому доцільним 
буде для її визначення застосувати неліній-
ний аналіз. Оскільки значення величини kл 
більше від kн у 1,44 раза, то до цього типу 
задач буде некоректним застосовувати аналіз 
втрати стійкості. Як бачимо, значення коефі-
цієнта запасу стійкості при випинанні пере-
буває в межах допустимих норм (від 1,5  
до 3). У зв’язку з цим можна сказати, що за-
клинена частина барабана не втрачає стійко-
сті під дією робочого тиску. 
 
У межах робочого навантаження барабана 
можна користуватися лінійним аналізом 
НДС, а переміщення його елементів вклада-

ються в допустимий діапазон, коли кратність 
навантаження набуває значень від 1 до 1,6. 
 

Висновки 
 
З огляду на результати досліджень можна 
зробити висновок, що всі підкріплення, тією 
чи іншою мірою, збільшують масу барабана і 
нерідко викликають збільшення напружень у 
його обичайці. 
 
Отже, залежно від рівня допустимих напру-
жень рекомендується підкріплювати розріз-
ний барабан ШПМ шпангоутом, що межує із 
площиною розрізу, або використовувати ба-
рабан без підкріплень, бо він не втрачає стій-
кості під дією робочого тиску. 
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