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1. Предмет дисципліни 
Сучасне становище та основні напрями розвитку транспорту гірничих 

підприємств. Типова структура виробничих процесів гірничих підприємств. 
Виробнича функція та задачі діяльності спеціаліста при транспортування 
вантажів. 

 

2.Структура системи транспорту гірничих підприємств 
2.1. Класифікація та характеристика вантажів 

2.2. Вантажопотоки та ланки системи транспорту 
 

2.3. Класифікація обладнання шахтного транспорту 
Види гірничо-шахтного обладнання (ГШО): 
1) електричне обладнання і засоби автоматизації; 
2) стаціонарне обладнання і установки; 
3) гірничо-шахтне обладнання для очисних і підготовчих забоїв; 
4) обладнання внутрішньошахтного транспорту і поверхневого 

комплексу; 
5) теплотехнічне обладнання і обладнання мікроклімату; 
6) засобу техніки безпеки, газового і пожежного захисту. 
Класифікацію обладнання шахтного транспорту виконують по наступних 

ознаках. 
За призначенням – власне транспортні засоби; допоміжне; спеціальне 

обладнання; вузли сполучення транспортних засобів. 
По характеру роботи в часі – транспортні засоби безперервної дії, коли 

вантаж поступає до місця розвантаження безперервним потоком і періодичної 
дії, коли вантаж прибуває через значні інтервали часу. 

За способом переміщення вантажу – ковзанням; волочінням; на 
вантажонесучих органах (стрічка, ківш), щодо яких вантаж нерухомий; у 
посудинах (вагон, автомобіль); у середовищі (вода, повітря). 

Транспортні засоби періодичної дії формують зосереджені маси вантажу в 
посудинах, безперервної – розподілені маси вантажу по довжині 
вантажонесучого органу. 

За конструктивною ознакою (типи обладнання) – транспортні засоби (див. 
табл.); допоміжне обладнання: бункеры, бункерні затвори, перекидачі, 
штовхачі, маневрові лебідки, колійні пристрої (гальма, погашувачі швидкості, 
компенсатори висоти, стопори, дозатори, запобіжні бар'єри, уловлювачі), 
агрегати для обміну вагонів в клітях, пристрої для чищення вагонів; спеціальне 
обладнання: платформи, контейнери, стропи для пакетно-контейнерної 
доставки вантажів; вузли сполучення: вантажні і перевантажувальні пункти, 
приймальні майданчики, приствольні двори, надшахтні споруди, приймальні і 
вантажні пристрої поверхні, склади і відвали. 

 
3.Показники якості обладнання транспорту 

ГШО проходить наступні стадії існування: проектування і 
виготовлення(створення), експлуатація, відновлення, утилізація. 



 5

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

Конвеєрні 
установки 

Локомотивний транспорт 
Канатно-

транспортні 
установки 

Вантажні і 
вантажно- 
доставочні 
машини 

Самохідні 
машини 

- скребкові 
- стрічкові 
- пластинчасті 
- вібраційні 
- ковшові 
- гвинтові 
- спеціальні 

рухомий склад колія - кінцеві 
відкатки 
- дороги 
- скреперні 
установки 

пневмо- і 
гидротранс
портні 
установки 

- самохідні 
  вагони 
- універсальні 
  шасі 
- автосамоскиди 

локомотиви вагони  

- електровози 
- гіровози 
- дизелевози 
 

- вантажні 
- пасажирські 
- спеціальні 

- рейки 
- шпали 
- стрілочні 
переводи 
- баласт 

 
Монорельсові дороги: 

� надґрунтові; 
� підвісні; 
� дизельні; 
� електричні; 
� із стаціонарним електроприводом; 
� мобільні. 
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У експлуатації машини і обладнання, як і інша продукція, проявляють свої 
властивості як об'єктивну особливість, що можна виразити в термінах якості. 
Стандарти визначають якість, як сукупність властивостей, що визначають 
ступінь придатності продукції для використання за призначенням. Для 
конкретного типу машин розробляють номенклатуру показників якості, яку 
визначають стандартом і призначену для включення в технічні завдання (ТЗ), 
технічні умови (ТУ) для атестації машини та випробувань. 

Для кількісної оцінки якості транспортних засобів застосовують систему, 
яка включає наступні основні показники: призначення, надійності, уніфікації, 
безпеки, економічні. 

 
3.1.Показники призначення 

Визначають область застосування обладнання, його функції і включають: 
1) класифікацію по певних ознаках; 
2) показники функціональні і технічної ефективності; 
3) конструктивні показники, які характеризують проектно-

конструкторські рішення (зручність монтажу і демонтажу вузлів, можливість 
агрегатування і взаємозамінюваності, габаритні розміри). 

Ознаками функціонування обладнання і для характеристики технічної 
ефективності його служать фізичні величини, які називають параметрами 
технічного стану (продуктивність, потужність, вантажопідйомність, швидкість, 
енергоємність та ін.). 

3.2.Показники надійності 
Надійність (ГОСТ 27.002-83) це властивість виробу виконувати функції, 

зберігаючи свої експлуатаційні показники в заданих межах, в перебігу 
необхідного проміжку часу або необхідного напрацювання. 

Надійність (ГОСТ 27.002-83) 
Терміни і визначення 

Властивості 

Безвідмовність Довговічність Ремонтопридатність Збереження  

Критерії (показники) одиничні 

- вірогідність 
безвідмовної роботи 
- напрацювання на 
відмову 
- інтенсивність 
відказів 
- параметр потоку 
відказів 

- ресурс 
- термін служби 

- час відновлення 
- вірогідність 
відновлення 

- термін 
збереження 
 

 
Відповідно до визначення надійності розглядаються не тільки раптові 

відмови, коли машина приходить в неробочий стан, але і поступові 
(параметричні) відмови, коли параметри або параметр виходить за межі поля 
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допусків або відхилень від ТУ. В даному випадку слід відновити значення цих 
параметрів, тобто провести ремонт. 

У тих випадках, коли в нормативно-технічній документації параметр 
вказаний без допуску, його відхилення в будь-яку сторону означає, що машина 
несправна і непрацездатна по даному параметру. 

Надійність транспортних машин залежить від несучої здатності 
конструкції і величини експлуатаційних навантажень. Досвід показує, що 
відмови сучасних технічних пристроїв є наслідком помилок, що допускаються 
при проектуванні, виготовленні або експлуатації. 

В процесі проектування оцінюють вірогідність безвідмовної роботи (від t = 
0) до будь-якого терміну, яка для обладнання транспорту виражається 
експоненціальним (показовим) законом: 

0t

t
-

t- eeP(t) == λ , 
де t0 – напрацювання на відмову (середній час роботи між черговими 
відмовами) 

n

t
t

n

1
pi

0

∑
= , 

де tpi – інтервал часу між послідовними відмовами; n – кількість відмов за час 
випробувань або спостережень; t – час в перебігу якого машина повинна 

справно працювати; 
0t
1=λ  – інтенсивність відмов. 

 

 
 

Оцінка рішення: P(t)= 0.1. 
 

Вірогідність безвідмовної роботи до будь-якого терміну 
 

Вірогідність безвідмовної роботи в перебігу необхідного часу P(t) – це 
вірогідність того, що в перебігу часу t не буде відмов машини, тобто 
вірогідність, з якою t0 > t: 

P(t)= P(t0 > t). 
З цього виходить, що для досягнення високої вірогідності безвідмовної 

роботи машин напрацювання на відмову t0 повинне значно перевищувати 
необхідний час безвідмовної роботи t: 

10
t

t 0=  P(t)= 0,90; 
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100
t

t 0=  P(t)= 0,99.   

 
Випадкова величина Р(t) підкоряється експоненціальному закону 

розподілу тому, що для транспортних машин в період нормальної експлуатації 
раптові відмови мають постійну інтенсивність λ(t) = λ = const, як для складних 
систем з великим числом елементів і різними причинами виходу їх з ладу. 
Тобто, більшість відмов мають миттєвий характер і є наслідком зовнішньої 
випадкової дії, що має величину більше допустимого. 

У експлуатації мають місце відмови обладнання транспорту, які приводять 
до небезпечних ситуацій у момент їх виникнення (наприклад, відмова гальма 
локомотива на важкому профілі колії) або при їх усуненні (наприклад, розрив 
ланцюга нижньої гілки скребкового конвеєра). В цьому випадку рівень безпеки 
обладнання в експлуатації оцінюють напрацюванням на відмову tо або 
інтенсивністю відмов: 

λ = 
ot
1

, λ = 0…∞. 

Транспортні машини розраховані на тривале використання і після відмов 
піддаються ремонтам. Комплексним показником безвідмовності і 
ремонтопридатності на транспорті є коефіцієнт готовності: 

kг = 
вo

o

t
t

t+
, kг = 0…1; 

де tв – час відновлення (середній час на виявлення і усунення відмов) 

n

n

1t
i

в

∑

=
τ

, 

де n – кількість відмов за період експлуатації або випробувань; τi – час, 
витрачений на усунення i-ї відмови: 

τi = τ1i + τ2i + τ3i + τ4i; 
де τ1i – час виявлення відмови; τ2i – час ліквідації відмови; τ3i – час 
випробування машини після ліквідації відмови; τ4i – час очікування ліквідації 
відмови. 

Із збільшенням складності машини надійність її знижується: 
kг = kг1 · kг2 · kг3… kгn, 
λ = λ1 + λ2 + λ3 +… + λn, 

де kгi, λi – показники надійності окремих послідовно сполучених n-ланок. 
Отже, надійність машини менше надійності найменш надійного її 

елементу. Тому необхідно виявляти найменш надійний елемент і підвищувати 
його надійність. 

При рівнонадійних ланках: 
kг = kгi

n, 
λ = nλi. 
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Тому надійність скребкових конвеєрів при збільшенні довжини лави 
зменшується. Кількість стрічкових конвеєрів в лінії по нормах проектування 
рекомендується приймати не більш 3-х. По нормативах kг стрічкових конвеєрів 
не менше 0,96. 

 
3.3. Показники стандартизації і уніфікації (ГОСТ 2.116.84) 

Встановлюють параметричні ряди обладнання, систему технічного 
обслуговування і ремонту (ТОР), норми запасних частин та ін. 

Типаж – це сукупність машин, що представляє економічно доцільну і 
мінімальну номенклатуру, що забезпечує потребу галузі в них. В даний час, 
наприклад, серійно освоєний типаж шахтних локомотивів: К10, К14, 
АРП7(АРВ7), АРП10, АРП14, ГР5, ГР7. 

Послідовність значень одного або декількох параметрів машин одного 
типу, які характеризують головні експлуатаційні показники і однозначно 
визначають розміри машин, називають розмірним або параметричним рядом 
машин. Наприклад, параметричний ряд шахтних локомотивів: 5, 7, 10, 14, 20, 
28. Головний параметр типорозміру – це зчіпна вага локомотива. 

Основою встановлення параметричного ряду типажних машин є система 
переважних чисел. Практикою встановлено, що якнайкращим рядом параметрів 
є геометрична прогресія (ГОСТ 8032-56): 

Р = Р1 · а
n-1, 

де Р – значення параметра; Р1 – значення першого члена ряду; а - знаменник 
прогресії; n – номер члена ряду. 

У машинобудуванні прийняті наступні ряди: 
Ряд R5 R10 R20 R40 R80 

Знаменник 
прогресії 6,1510 =  25,11010 =  12,12010 =  06,14010 =  03,18010 =  

  
У гірському машинобудуванні використовують ряди R5, R10, R20. 
Властивості рядів: 
1) кожен подальший ряд містить всі числа попереднього; 
2) добуток і частка 2х переважних чисел є також переважним числом; 
3) ряди містять число π = 3,14, тому якщо діаметр кола приводної ланки 

(барабан, зірочка, шків), передавальне число редуктора і номінальна частота 
обертання приводного двигуна узяті відповідно до ряду, то колова швидкість 
робочого органу машини буде переважним числом. 

Застосовуються похідні ряди, що отримуються з основних організованим 
або випадковим відбором. 

На основі техніко-економічного аналізу декількох варіантів розмірних 
рядів знаходять такий, при якому витрати на виробництво машин і їх 
експлуатацію будуть найменшими. 

 

3.4. Показники безпеки 
Заходи в цій області визначає МакНДІ в Правилах безпеки (ПБ), Правилах 

технічної експлуатації обладнання (ПТЕ), держстандартах по безпеці праці, 
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інструкціях з безпечної експлуатації машин, типових рішеннях і ін., на підставі 
яких розробляються технологічні паспорти транспорту. Всі види 
конструкторської документації на обладнання шахтного транспорту узгоджені 
в МакНДІ і будь-яких змінах конструкції допускаються тільки з дозволу 
МакНДІ. 

У експлуатації контроль показників безпеки здійснюють особи технічного 
нагляду шахти, інспектори Держгіртехнагляду. 

 

3.5. Економічні показники 
У експлуатації виражають річними експлуатаційними витратами. 

Найчастіше використовують відносний вираз експлуатаційних витрат, тобто 
собівартість транспортування, як вартість транспортування 1т вантажу або 
1т·км перевезень. 

При проектуванні транспорту економічність оцінюють по величині 
приведених річних витрат: 

П = Э + КЕ. 
де Э – розрахункова величина річних експлуатаційних витрат; К – капвитрати; 
Е – нормативний коефіцієнт ефективності капзатрат (коефіцієнт приведення 

капвитрат до одного року); 
E

1
 – термін служби обладнання шахтного 

транспорту, що бере участь в технологічному процесі. 
Експлуатаційні витрати на транспорт з підвищенням надійності 

обладнання знижуються, вартість обладнання в капвитратах зростає у зв'язку з 
додатковими витратами на заходи щодо підвищення надійності при 
виготовленні. За приведеними витратами визначають оптимальну надійність 
обладнання. 

 

 
 

При розрахунках вартості обладнання використовують показники 
надійності – термін служби або технічний ресурс. 

 
4. Продуктивність транспорту 

 

4.1. Загальні положення продуктивності 
 

Продуктивність визначається першою похідною від маси (кількості) 
переміщуваного вантажу m за часом t: 
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dt
dm

Q =  

З урахуванням щільності вантажу 

dV
dm

ρ = , 

де V – об'єм вантажу 

dm = ρ dV; Q = ρ
dt
dV

. 

Продуктивність обладнання транспорту виражають в масових одиницях 
(m/мин, m/ч, m/см), об'ємних (м3/мин, м3/ч, м3/см) і умовних одиницях 
(m·км/см, m·км/сут). 

Для транспортних засобів розрізняють три значення продуктивності. 
Теоретична, як максимальна миттєва 

const
dt
dm

Q
max

т =






= . 

Визначається номінальною швидкістю руху тягового органу і ємкістю 
вантажонесучого органу машини без урахування потужності приводу і міцності 
тягового органу. Використовується для порівняння машин різних типів і 
проводиться вибір машин по продуктивності. Для конкретної машини Qт – 
величина постійна. 

Технічна (паспортна), як найбільша середня продуктивність, наприклад, за 
цикл, яка відповідає номінальному режиму роботи машини по паспорту, тобто з 
урахуванням потужності приводу і міцності тягового органу 

varQ =






=
наиб

п ∆t
∆m

 
. 

Використовується для обмеження експлуатаційних навантажень на 
обладнання транспорту. Залежить від довжини і кута транспортування: 

Qп < Qт. 
Експлуатаційна, як середня продуктивність за загальний час роботи (зм, 

сут) 

зм

змi
зм n

m
Q ∑= , 

сут

сут.i
сут n

m
Q

∑= , 
зм

зм
Э t

Q
Q = , 

де mзмі, mсут.і, – зміні та добові вантажопотоки відповідно; nзм, nсут – кількість 
змін і діб роботи відповідно; tзм – тривалість зміни. 

Визначається надійністю обладнання і неминучими перервами в роботі по 
технічних і організаційних причинах. Використовується для виявлення 
“вузьких місць”, тобто характеризує резерви транспорту. Коефіцієнт 
використання установки по продуктивності: 

1k
Q
Q

п
п

э <= . 
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4.2. Установки періодичної дії 
Надходження вантажу в часі цих установок має періодичний характер. 

Тобто, функція m(t) має розриви, в яких вона недиференціальна. У інших 

точках 
dt
dm

 рівна 0. Тому 
dt
dm

Q =  втрачає смисл для періодичного транспорту. 

 
4.2.1. Вантажопідйомність 

Для порівняння машин різних типів періодичної дії по продуктивність 
використовують їх вантажопідйомність. 

Це маса вантажу, яка розміщується в посудині (кузові) на вимогу несучої 
здатності конструкції рухомого складу або ємкості вантажонесучого кузова. 

Вантажопідйомність по ємкості кузова (окремий випадок) 
ρVm ⋅= , 

де ρ – щільність вантажу; V – ємкість кузова. 
Вантажопідйомність в загальному випадку по фактичній масі вантажу в 

кузові 
ρρ VψVm гр ==  

де грV  – об'єм вантажу в кузові; 
V

V
ψ гр=  – коефіцієнт заповнення ємкості 

кузова вантажем. 
 

4.2.2. Технічна (паспортна) продуктивність 
Постановка завдання. 
Дано: m – вантажопідйомність однієї посудини; z – кількість посудин в 

составі; lp, lx – довжина транспортування в робочому і холостому напрямах; 
характеристики вантажу. 

Визначити Qп, m/ч. 
Паспортна продуктивність: 

T
zm

∆t
∆m

Qп == . 

Час циклу 

Θ++=
xc

x

pc

p

Vk

l

Vk

l
T , 

де Vp, Vx – номінальна швидкість робочого і холостого ходу; 

1
V

V

V

V
k

x

cpx

h

cph
c <== ⋅⋅  – коефіцієнт швидкості, який враховує зниження швидкості 

руху при розгонах і гальмуваннях; Θ – сумарний час пауз за цикл. 

T
mz

63
3600

T
1000
mz

Qп ,=÷= , т/год. 

Якщо в паспорті визначена геометрична ємкість кузова V, то фактична 
маса вантажу в одному кузові 

m = VρΨ, т, 
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а продуктивність 

T
ΨV

3600п

z
Q

ρ= , т/год, 

де ρ, т/м3 – щільність вантажу; 1
V

Vгр <=Ψ – коефіцієнт заповнення ємкості 

кузова вантажем; Vгр – об'єм вантажу в кузові. 
При збільшенні довжини транспортування час циклу збільшується і при 

тих же значеннях інших параметрів Qп зменшується. 
 

4.3. Продуктивність установок безперервної дії 
4.3.1. Теоретична продуктивність (приймальна здатність) 

 
Постановка завдання. 
Дано: v – номінальна швидкість руху тягового органу; Sт.м. – теоретична 

площа поперечного перетину вантажу на вантажонесучому органі; 
характеристики вантажу. 

Визначити Qт, т/ч. 
Миттєве значення швидкості руху вантажу 

dt
dl

v = ; 

де l – переміщення вантажу. 
Звідки 

,
v
dl

dt =  

dl
dm

v
dt
dm

Q ⋅== . 

Для рівномірного розподілу маси вантажу m по довжині вантажонесучого 
органу l можна отримати погонну (лінійну) масу вантажу: 

q
∆l
∆m

dl
dm == . 

Тоді 
Q = Qт = qv 

або 
Qт = 3,6qv, т/ч. 

Оскільки 
Q = Sм ρ, 

де Sм = Sтм Ψс – фактична площа вантажу на вантажонесучому органі; 

1
S
S

тм

м ≤=Ψ – коефіцієнт заповнення теоретичного перетину вантажем, враховує 

наявність в перетині скребків, перегородок і др.; с < 1 – коефіцієнт, який 
враховує зниження Ψ при похилому транспортуванні із-за скачування вантажу. 

То 
Qт = VSтмρΨс 
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або 
Qт = 3600VSтмρΨс, m/ч. 

Sт.м. знаходять з урахуванням кута укосу вантажу в русі відповідно до 
розрахункової схеми а). Якщо Sт.м визначити важко, наприклад для шнека, тоді 
Sт.м. визначають за номінальною площею жолоби (схема б)). 

 
а) б) 

 
 
 

4.3.2. Технічна (паспортна) продуктивність 
Постановка завдання. 
Дано: Qт – теоретична продуктивність машини; l, β – довжина і кут 

транспортування; показники технічної ефективності машини (потужність 
приводу, швидкість руху і міцність тягового органу); характеристики вантажу. 

Визначити Qn. 
У загальному вигляді залежність Qn = ƒ(l, β) із-за складності не виводять. 

Поставлену задачу вирішують послідовним розрахунком таким чином. 
Для Qт задаються мінімальним значенням довжини l і при β = const 

виконують тяговий розрахунок машини, в результаті перевіряють встановлену 
потужність приводу і міцність тягового органу. Якщо розрахунок задовольняє 
вимогам, то збільшують l і повторюють розрахунки. 

Інакше зменшують значення продуктивності Qт для прийнятої довжини l 
до задоволення вимогам по потужності приводу і міцності тягового органу. За 
наслідками розрахунку для кожного кута установки будують діаграму: 

                                                                                Qn = ƒ(l, β = const) 

 
 
При максимальній довжині lx вся потужність двигуна і міцність тягового 

органу витрачається на переміщення тягового органу без вантажу (q = 0,          
Qn = 0). При зменшенні довжини l < lx можна збільшити продуктивність Qn по 
лінії СВ до межі Qт по лінії ВА. 

У паспортах машин криві АВС іменують графіками пристосування і 
представляють в координатах l = ƒ(β) при Qn = const: 



 15

 

Qn1 < Qn2 < Qn3 

 
Користуючись графіками можна приблизно визначити Qn по заданих 

значеннях l, β. 
 

4.4. Характеристики вантажопотоків 
Для вибору транспорту по продуктивності необхідно мати наступні 

характеристики вантажопотоків: 
– середній вантажопотік за певний час; 
– максимальний вантажопотік. 
Середній вантажопотік визначають за загальний час зміни, за машинний 

час, за час проходження вантажу по довжині установки безперервного 
транспорту. 

По певному значенню середнього вантажопотоку визначають 
експлуатаційне навантаження на обладнання транспорту. 

Максимальний вантажопотік приймають рівним: 1) теоретичній 
продуктивності обладнання, з якого поступає вантажопотік Qmax= Qt або            
2) визначають розрахунком по його нерівномірності Qmax = Qp 

 

 
 
Відповідно до розрахункової схеми даний вантажопотік періодично стає 

рівним 0. Періоди нульової продуктивності можуть бути 2х видів: 
– із-за зупинок машини по причинах відсутності вантажу, 

профілактичних оглядів, відмов її, приймання – здача зміни і др.; 
– із-за роботи машини без вантажу. 
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Виключивши з тривалості зміни tзм сумарний змінний простій обладнання 
Θ отримаємо т.з. машинний час tм= tзм – Θ. Тоді коефіцієнт машинного часу 
обладнання, з якого поступає вантажопотік 

1
t
t

k
зм

м
м <= , 

де tм – загальний час роботи машини протягом зміни, в т.ч. і з нульовою 
продуктивністю. 

Середній вантажопотік за загальний час зміни 

зм

зм
змср t

Q
)(tQ = , 

де Qзм – змінний вантажопотік; tзм – тривалість зміни.  
Середній вантажопотік за машинний час: 

м

змср

мзм

зм

м

зм
мср k

)(tQ

kt
Q

t
Q

)(tQ =
⋅

== . 

Коефіцієнт нерівномірності вантажопотоку за машинний час: 

1
)(tQ

Q
k

мcр

max
н >= , 

де Qmax – максимальне значення вантажопотоку. 
Звідки розрахунковий максимальний вантажопотік: 

мзм

нзм
нмcpmaxp kt

kQ
)k(tQQQ === . 

В даний час немає засобів вимірювання миттєвого значення 
вантажопотоків, в т.ч. максимального. Будь-які засоби вимірюють його середнє 
значення за деякий інтервал часу τ. Чим більше мірний інтервал часу τ, тим 
менше коефіцієнт нерівномірності kн для одного і того ж вантажопотоку. Тому 
вантажопотік можна оцінити характеристикою нерівномірності, тобто графіком 
kн як функції τ: 
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Розрахунковий вантажопотік визначають 
Qp = Qcp kн.τ; 

де kн.τ – коефіцієнт нерівномірності вантажопотоку за мірний інтервал часу τ. 
Мінімально можливий мірний інтервал τ прийнятий в даний час рівним 

1мин. При цьому розрахунковий вантажопотік визначається коефіцієнтом 
хвилинної нерівномірності вантажопотоку за машинний час kн.мин і має 
максимальне значення: 

Qp = Qmax = Qcp(tм) kн.мин. 
 

4.5. Вибір транспорту по продуктивності 
Правила для безперервного транспорту: 
– вибір по приймальній здатності (вибір типу конвеєрів, технологічне 

правило): 
Qт > Qmax, 

– вибір по паспортній (технічною) продуктивності (визначення кількості 
конвеєрів прийнятого типу, оскільки Qп = f(l, β), технічне правило) : 

Qп > Qcp(τ), 
де Qcp(τ) – експлуатаційне навантаження на обладнання, тобто середній 
вантажопотік за час проходження вантажу по всій довжині розрахункового 
конвеєра: 

v
l

τ = ,  

де l – довжина конвеєра; v – номінальна швидкість руху тягового органу (по 
паспорту). 

Ознакою несправедливості першої нерівності є просипи вантажу, другої – 
перегрів тягових двигунів або часті розриви тягового органу. 

Можна допустити застосування конвеєрів з приймальною здатністю Qт 
менше, ніж максимальний вантажопотік Qmax, що поступає. В цьому випадку в 
місці надходження вантажопотоку необхідно встановити усереднюючий бункер 
з постійною продуктивністю розвантаження Qб не більше приймальної 
здатності розрахункового підбункерного конвеєра Qт: 

Qт > Qб > Qcp(tм); 
Qт > Qб – без розсипу вантажу, Qб > Qcp(tм) – без переповнювання бункера в 

перебігу зміни, 
де Qcp(tм) – середній вантажопотік за машинний час. 

Ступінь завантаження конвеєрів на виробництві оцінюють показниками 
інтенсивності або т.з. коефіцієнтами використання конвеєрів по: 

1) приймальній здатності 

1k
Q

Q
и

n

max ≤= ; 

2) технічній продуктивності 

1k
Q

)(Q
и

n

ср ≤=
τ

. 
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Для підвищення надійності конвеєрних ліній в періоди аварійних зупинок 
окремих конвеєрів, до складу ліній включають акумулюючі бункеры, що 
розташовуються як на початку конвеєрної лінії, так і в місцях перевантаження з 
конвеєра на конвеєр. 

Таким чином, використання усереднюючих бункерів дозволяє зменшити 
коефіцієнт нерівномірності поступаючого вантажопотоку, акумулюючих – 
збільшити коефіцієнт машинного часу обладнання. 

Установки періодичного транспорту не вибирають по продуктивності. Для 
них визначають кількість рухомого складу визначеної вантажопідйомності для 
забезпечення заданого змінного вантажопотоку з урахуванням міжзмінної 
нерівномірності. 

 
5. Основи теорії тяги поїздів 

5.1. Загальні положення 
Рухомий склад рейкового транспорту володіє однією мірою свободи для 

переміщення по лінії. Тому в теорії тяги рух поїзда по відношенню до рейок 
розглядається тільки як поступальний, тобто таким, коли всі точки мають 
однакову швидкість, як по величині так і по напряму. 

З достатньою для тягових розрахунків точністю можна вважати, що такий 
рух аналогічний руху матеріальної точки, тобто центру тяжіння поїзда, в якому 
зосереджена вся маса поїзда і до якого докладені всі сили, що діють на поїзд. 

Відповідно до законів механіки, положення центру мас матеріальної 
системи може змінитися тільки під дією зовнішніх сил. Отже, для вивчення 
законів руху поїзда необхідно розглядати зовнішні сили і їх складові, 
направлені по лінії руху поїзда. До таких сил відносяться: 

Wк – сила опору руху рухомого складу; 
Fк – сила тяги, що реалізовується тяговими засобами поїзда у взаємодії з 

рейковим шляхом; 
Вк – сили гальмування, що реалізовуються рухомим складом, які є 

штучними силами опору руху поїзда, що викликаються в міру необхідності 
машиністом або за заданою програмою автоматичною системою управління 
поїздом. 

Індекс “к” позначає точку прикладання сил (дотичні або приведені до них). 
Теорія тяги вивчає: 
– сили, що діють на потяг, і закономірності їх зміни; 
– рівняння руху поїзда і методи їх рішення; 
– методи тягових розрахунків. 

 
5.2. Кінематика взаємодії колеса з рейкою 

Деталі колісної пари локомотива не мають власних мір свободи для 
відносного переміщення. Тому в кінематиці колісну пару можна розглядати як 
колесо. 

Рух колеса по рейці є плоскопаралельним, тобто швидкість будь-якої 
точки, наприклад, М, складається з швидкості поступального руху v і з 
швидкості обертального руху ωR. 
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Для будь-якої точки 
колеса складання швидкостей 
виконується геометрично 
(векторне складання). 
 

 
Точка А є характерною точкою в русі. Тут складання швидкостей 

здійснюється алгебраїчно. 

 

ωRvvA −=  

 
Окремий розв’язок рівняння швидкості. 
v = ωR – чисте кочення без ковзання. 
vA = v – ωR = 0, тобто т.А є миттєвим центром обертання. Режим 

характерний   для зубчатого зачеплення колеса з рейкою. 
V > ωR – поступальний рух з ковзанням. 

 

Миттєвий центр обертання т. О1 
знаходиться нижче т. А.  
Шлях ковзання т.А 

SA = V∆t – ωR∆t, 
де ∆t – тривалість руху. 
 

 
Ступінь ковзання колеса щодо рейки: 

α100
v
ωR-v

tv
tωRtv =⋅=

∆
∆−∆

, % 

При ω = 0, α = 100%, т.О1 в нескінченність – режим юза (поступальна хода 
без кочення). Характерний для гальмівного колеса. 
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v > ωR – кочення з ковзанням. Миттєвий центр обертання т.О1 знаходиться 
вищим т. А. 

Ступінь ковзання колеса: 

α100
ωR

v-ωR =⋅ , % 

При v = 0, α = 100%, т.O і т.O1 співпадають – режим боксовання (англ. 
boxir – плутанина, безлад). Характерний для тягового колеса. 

Т.ч., в тяговому або гальмівному режимі має місце ковзання колеса по 
рейці з швидкістю в точці дотику vA. Прийнято вважати номінальною ступінь 
ковзання α = 25%. Кочення колеса по рейці без ковзання неможливе, в т.ч. і для 
вільної осі. 

 
5.3. Коефіцієнт зчеплення одиночної осі і локомотива 

Розрахункова схема взаємодії колісної пари з рейками під дією осьового 
навантаження і тягового моменту приводу має наступний вигляд: 

 

Mт1 – тяговий момент приводу; 
Fк1, Р1 – горизонтальна і вертикальна 
Mт1 – реакції рейок.   
 

 
Тяговий момент приводу Mт1 врівноважується моментом сили, 

прикладеної в точці дотику колеса з рейкою Fк1, тому її називають дотичною 
силою тяги одиночної осі. 

Із співвідношення моментів витікає обмеження дотичної сили тяги осі по 
потужності приводу (“по машині”): 

Fк1(м)= 
R

M т1 . 

Оскільки в точці дотику має місце ковзання колеса по рейці із швидкістю 
vA, то Fк1 має природу сили тертя. Тому розрахункова схема взаємодії колісної 
пари з рейкою при великому радіусі коліс зводиться до плоскої моделі тертя 
Амонтона-Кулона, тобто до рівноваги тіла на опорній поверхні під дією 
нормальної і дотичної сил: 
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Співвідношення між силами тут виражається: 
Fк1 = Р1ƒ0, 

де Р1 – статистичне осьове навантаження; f0 – коефіцієнт тертя коліс по рейках. 
Фактично віссю реалізується: 

Fк1 < Р1 ƒ0. 
Це відбувається в результаті зниження навантаження Р1 в окремі моменти часу 
із-за коливань надрессорного будови, взаємодії осі із стиками і ін. Величина ƒ0 

також є безперервною і випадковою функцією часу при русі. 
Щоб забезпечити рівність в співвідношенні сил вводять розрахунковий 

коефіцієнт зчеплення одиночної осі Ψ0. Тоді 
Fк1 = Р1 Ψ0, 

де Ψ0 < ƒ0. 
Для локомотива, наприклад, з 2-ма провідними осями 

Fк = Fк1 + Fк2 = Р1 Ψ0 + Р2 Ψ0 = Рсц Ψ0, 
де Рсц – зчіпна вага локомотива, тобто вага, яка приходиться на привідні осі 
локомотива. В даному випадку 

Рсц = Р1 + Р2. 
Насправді має місце нерівність 

Fк < Рсц Ψ0. 
Це відбувається тому, що ресорне підвішування нерівномірно розподіляє 

навантаження Р1 і Р2 між осями, Рсц зменшують сили тертя в буксових 
направляючих розрізняються радіуси коліс і механічні характеристики двигунів 
в індивідуальному приводі осей і ін. 

Тому в рівняння дотичної сили тяги локомотива вводиться розрахунковий 
коефіцієнт зчеплення локомотива Ψ. Тоді максимальна сили тяги локомотива 
по зчепленню складе 

Fк (сц) = Рсц Ψ, 
де Ψ<Ψ0. 

Цей вираз є обмеженням дотичної сили тяги по зчепленню коліс привідних 
осей з рейками. Обмеження по машині Fк(м) переважає для дизелевозів і 
гіровозів, по зчепленню Fк (сц) – для електровозів. Для роботи коліс локомотива 
без ковзання справедлива умова 

Fк(сц) ≥ Fк(м). 
Інакше наступає режим боксовання, при цьому потужність приводу 

витрачається на збільшення кінетичної енергії колісних пар без збільшення 
швидкості руху локомотива. Режим супроводжується інтенсивним зносом 
рейок і бандажів коліс. 

Коефіцієнт зчеплення локомотива отримав визначення з рівняння 
максимальної сили тяги по зчепленню 

cц

к(сц)

P

F
=Ψ . 

Визначається дослідно вимірюванням параметрів приведеної формули. 
Випробуваннями встановлено, що присутність в компонентах покриття 

поверхні рейок вугільного пилу обумовлює значне зниження Ψ до 0,07. На 
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залізнорудних шахтах абразивний рудний пил сприяє збільшенню Ψ до 0,23. 
Значний вплив на характер зміни і величину Ψ надає ступінь ковзання коліс. 

 

 
 

Основними напрямами підвищення зчіпних властивостей локомотивів є: 
– розробка системи ресорного підвішування з рівномірним розподілом 

навантаження між осями при будь-яких режимах руху; 
– паралельне включення двигунів при індивідуальному приводі колісних 

пар; 
– застосування групового приводу. 
У експлуатації високе значення Ψ підтримується знижуючи тертя 

мастилом деталей ходової частини (букс і буксових направляючих), 
регулюванням ресорного підвішування, підбором тягових двигунів і колісних 
пар виходячи із співвідношення 

D1n1 = D2n2, 
де D – діаметр коліс; n – частота обертання двигунів. 
 

5.4. Сили тяги і гальмування одиночної осі і локомотива 
Вісь локомотива включає колісну пару, тягову передачу і двигун. 
Колісну пару локомотива можна перетворити з невільного твердого тіла у 

вільне. Для цього досить звільнити колісну пару від таких зв'язків, як рейки і 
букси, замінивши їх дію дотичними і нормальними реакціями. Локомотивну 
колісну пару необхідно звільнити також від дії приводу, що можна врахувати 
реактивним моментом. 

Розрахункова схема сил і моментів, прикладених до тягової (а) і гальмівної 
(б) осі: 
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а) б) 
 

 
 
α – поточне значення кута повороту колісної пари навколо своєї осі; Fб1, Р1 

– реакції букс; Fк1(Вк1), N1 – реакції рейок; Мдв1, Мтр1 – реактивний момент 
приводу (руховий, гальмівний); Мс1 – момент сил опору обертанню осі, 
приведений до обода колеса; m1 – маса локомотива, приведена до осі колісної 
пари; R – радіус колеса по кругу катання; I1 – полярний момент інерції осі при 
обертанні колісної пари якоря тягового двигуна, зубчатої передачі навколо 
своїх центрів інерції; v – швидкість поступальної ходи осі. 

Умови рівноваги сил і моментів, що діють на тягову вісь: 
ΣY = P1 – N1 = 0; 

ΣX = Fк1 – Fб1 – m1 0=
dt

dV
; 

ΣM0 = Mдв1 – Мс1 – Fк1R = I1
dt

dV

R

I
=

dt

dω 1 ; 

на гальмівну вісь: 
ΣY = P1 – N1 = 0; 

ΣX = Fб1 – Вк1 + m1 0
dt

dV = ; 

ΣM0 = Bк1R – Mтр1 – Мс1 + 0=
dt

dV

R

I1 . 

З цих умов маємо: 
N1 = P1; 

dt
dV

R
I

R
M

=F
2

1т1
к1 − ; 

dt
dV

mF=F 1к1б1 − ; 

dt
dV

R
I

R
M

=B
2

1т1
к1 − ; 

dt
dV

mB=F 1к1б1 − , 
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де Мт1 = Мдв1 – Мс1 – тяговий момент приводу; Мт1 = Мтр1 + Мс1 – гальмівний 
момент приводу. 

Таким чином, без урахування тертя в буксових направляючих зчіпна вага 
локомотива визначатиметься розподілом сили тяжіння по осях (N1 = P1). 
Дотичні сили Fк1 і Вк1 визначаються з умов обертального руху осі і виражають в 
загальному випадку обмеження по машині. У сталому режимі руху (v = const) 
реакція букс рівна дотичній силі тяги осі. 

Сумарна реакція букс всіх ведучих колісних пар складає реакцію 
зчеплення буферно-зчіпного пристрою локомотива, що називають силою тягу 
(гальмування) на зчепленні або динамометричною силою тяги (гальмування). 

 
 

Fдин = ΣFбi = Fк – 
dt
dV

m
dt
dV

R
I

R
M

=
dt
dV

m
2

т −− , 

Fдин = ΣFбi = Вк –
dt
dV

m
dt
dV

R
I

R
M

=
dt
dV

m
2

т −− . 

Величина 
2R

I
 має розмірність маси, що дозволяє представити її як частина 

загальної маси, тобто 

γm=
R
I

2
, 

де γ – відношення мас, що обертаються, до поступально рухомих. 
Тоді 

Fдин = 
dt

dV
mδ

R

M
=

dt

dV
γ)+m(1-

R

M тт ⋅ , 

де (1+ γ) = δ > 1 – коефіцієнт інерції мас, що обертаються. 
 

5.5. Опір руху поїзда 
У загальному випадку опором руху називають сили, що діють проти 

напряму швидкості руху або складові з цим напрямом тупий кут. 
Опір руху поїзда складається з опору руху кожного вагону і локомотива. 

Проте, опір руху одиночного рухомого складу відрізняється від його опору 
руху у складі поїзда (вплив буферно-зчіпного пристрою і др). Тому визначають 
опір руху кожного типу рухомого складу у складі поїзда і виражають в питомих 
значеннях. 

Опір руху шахтних поїздів ділять на основний і додатковий. Основний 
опір руху включає фрикційний і колійний опір руху. 
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Фрикційний опір руху виникає в результаті тертя деталей рухомого складу 
між собою. Опір руху в результаті тертя в підшипниках колісних пар 
визначають таким чином: 

 

Р1 – навантаження на шийку осі 
колісної пари; 
φ – коефіцієнт тертя в підшипниках 
осі; 
d, D – діаметр шийки осі і колеса 
відповідно. 

 
 

 
Момент сили тертя в підшипниках 

Мтр1 = Р1φ 
2

d
. 

Момент сили опору руху колісної пари від тертя в підшипниках осі 

Мс1 = W1 
2

D
. 

Оскільки Мтр1 = Мс1, то 

D
d

PW 11 ϕ⋅= . 

Тертя виникає також в інших вузлах ходової частини, в буферно-зчіпних 
пристроях. Аналітично визначити цю частину опору руху не представляється 
можливим. 

Колійний опір руху виникає при взаємодії рухомого складу і шляху. Опір 
коченню колісної пари в результаті пружної деформації колеса і рейки 
визначають таким чином:   

 
 
Момент сили опору від зсуву реакції рейки: 

Мс = Р1 · φ. 
Опір руху при коченні колісної пари: 

W1 = P1φ · 
R

1 . 
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Плече φ називають коефіцієнтом тертя кочення. 
Колійний опір руху виникає також в результаті тертя ковзання між 

колесом і рейкою, ударів на стиках і нерівностях шляху та ін., що аналітично 
визначити неможливо. 

Через випадкову дію багатьох чинників на величину основного опору руху 
його визначають емпірично для нормального утримання колії і рухомого 
складу у вигляді залежності: 

W0 = A + BV, 
де А – опір руху при зрушуванні (V = 0); В – коефіцієнт пропорційності. 

Для інших умов роботи рухомого складу (відступ від норм утримання 
рейкового колії, неправильна збірка підшипникових вузлів, перекіс колісних 
пар і ін.) опір руху відрізнятиметься від розрахункового. 

Додатковий опір руху виникає при русі поїзда в кривих: 

Wкр = 
R

C
, 

де С – дослідний коефіцієнт; R – радіус кривої. 
Додатковий опір руху виникає при русі поїзда по ухилах колії. 
 

 

P – вага локомотива;                                                               
Gс – вага складу. 
 

 
Складову сили тяжіння (P + Gc)cosβ врівноважують реакції рейок, сила      

(P + Gc)sinβ викликає додатковий опір руху, здійснюючи роботу по скочуванню 
поїзда вниз. Залежно від напряму руху опір руху поїзда від ухилу колії має 
вираз: 

1000

)iG(P
1000sinβ

1000

GP
)sinβG(PW cc

ci

+=⋅+=+=± , 

де i % – ухил колії (проміллє) 

1000
GP

W
1000sinβi

c

i ⋅
+

== . 

Ухил колії чисельно рівний ідеальному значенню опору руху приймають 
по характеристиці профілю колії. 

Загальний (комплексний) опір руху поїзда в абсолютному виразі 
Wк = W0 + Wкр ± Wi, 

де  (+) – рух на підйомі;  (-) – рух на спуску. 
 

5.6. Реалізація сили гальмування 
Дає аналогічну залежність між силами, що діють на поїзд, і прискоренням 

його поступальної ходи. 
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Для управління шахтними поїздами необхідно виконувати два режими 
гальмування – на зупинку і для підтримки швидкості руху постійною. У 
першому випадку робота гальмівної сили використовується для зміни 
кінетичній енергії, в другому – потенційної. 

При гальмуванні на зупинку довжина гальмівного шляху регламентується 
Правилами безпеки: 40м для вантажних поїздів; 20м – для пасажирських. У 
другому випадку обмеження швидкості руху встановлюється колійними 
знаками або тяговими розрахунками. 

На серійному рухомому складі рейкового транспорту шахт гальмівними 
засобами обладнані тільки локомотиви. При цьому застосовують наступні види 
гальмування: 

– електродинамічне гальмування тяговими двигунами; 
– фрикційне гальмування колодочко-колісним або колодочко-дисковим 

гальмами; 
– фрикційне гальмування рейковими гальмами. 
Для перших 2х видів гальмівна сила реалізується колесами локомотива і 

обмежується зчепленням: 
Вк (сц) = РсцΨ. 

При гальмуванні тяговими двигунами гальмівна сила локомотива 
реалізується аналогічно силі тяги і має обмеження по машині, що отримано 
раніше: 

dt

dV

R

I

R

M
B т

к −= ; 

dt

dV
mδ

R

M

dt

dV
mBF т

кб −=−= . 

При гальмуванні колодками значення гальмівної сили визначається силою 
тертя фрикційної пари колодка-колесо або колодка-диск: 

Fтр = Kφк, 
де K – гальмівне натиснення (на одну колодку); φ – коефіцієнт тертя колодки. 

Для дискового гальма 

 
 

сила тертя 

[ ]∑==
n

1
V)(K,KKF кiктр ϕϕ , 

де n – кількість гальмівних колодок. 
Момент сили тертя 
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Мтр = Fтрr. 
Момент дотичної гальмівної сили (приведеною до обода коліс) 

Мторм = ВкR. 
З рівності моментів Мтр = Мторм отримаємо 

R

r
к

K
к

B ϕ= . 

Для колодочко-колісного гальма 

 
 

Вк1 = Fтр = Kφк, r = R, 

 [ ]∑=
n

1
V)(K,KB кiк ϕ . 

Використовуючи обмеження гальмівної сили по зчепленню при однакових 
значеннях гальмівного натиснення на всі колодки, отримаємо: 

R
r

nKΨP ксц ϕ≥ . 

Звідки розрахункове значення гальмівного натиснення без заклинювання 
осей 

δ
r
R

n

PΨ

r
R

n

P
K сц

кmax

minсц
p ⋅⋅=⋅⋅=

ϕ
, 

де 
кmax

minΨ
δ

ϕ
=  – коефіцієнт гальмівного натиснення. 

Для колодочко-колісного гальма шахтних локомотивів δ = 0,4…0,5 
ϕ к = а0 – а1K – а2v 

де ai – емпіричні коефіцієнти. 
У магніторельсовому гальмі в якості фрикційної пари використовують 

рейку і башмак (корпус) гальма на непідресореній частині локомотива: 
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∆ 8…10мм – низька підвіска; 
∆ 1000…150мм – висока підвіска. 
Км – сила примагнічування башмака до рейки. 
Гальмівна сила 2-х рейкових гальм локомотива 

Вм = 2Км·φм(v); 

vв

в
в

2

1
0м +

+=ϕ , 

де вi – емпіричні коефіцієнти. 
Перевагою рейкових гальм є відсутність обмеження гальмівної сили по 

зчепленню. Для шахтних локомотивів досягнуто 

мкН60...70
l

K

δ

м = , 

що є обмеженням. 
Застосовують комбіноване гальмування включенням 2х видів гальм, що 

використовують різні принципи реалізації гальмівної сили. В результаті має 
місце підвищення гальмівної сили: 

Вк = Вк (сц) + Вм. 
Сумісне включення гальм одного принципу дії Правилами технічної 

експлуатації заборонене. 
 

5.7. Рівняння руху поїзда 
Дає аналітичну залежність між силами, що діють на потяг, і прискоренням 

його поступального руху. 
Для матеріальної точки, яку представляє центр мас поїзда по II закону 

Ньютона 

ккпр WF
dt
dv

m −= , 

де mпр – приведена маса поїзда 

δ
g

GP
m c

пр ⋅+= , 

де δ > 1 – коефіцієнт інерції, який враховує вплив мас поїзда, що обертаються, 
на підвищення його інерції при поступальній ході. 
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Рівняння руху поїзда має загальний вигляд: 

)G(P
g

δ
WF

dt
dV

c

кк

+

−==а . 

Зусилля, пропорційні вазі зручно виражати через питомі значення (Н/кн): 

∆

w-f

g

1000δ
wf

)G(P
g

δ
WF

1000
1000 кккк

c

кк =−=
+

−⋅=a , 

де 
c

к
к GP

1000F
f

+
=

 
Н/кн – питома сила тяги; 

c

к
к GP

1000W
w

+
=

 
Н/кн – питомий 

загальний опір руху поїзда. 
При середньому значенні для шахтних поїздів δ ~ 1,06 маємо 

g

1000δ
∆ =  ~ 108. 

Тоді для шахтних поїздів 

)w(f
∆

1
a кк −= ~ )w(f

108
1

кк − . 

Величина 
∆
1  має розмірність прискорення (м/с2). 

Частні рішення рівняння дають наступні режими тяги: 
ƒк > wк – розгін; 
ƒк < wк – уповільнення; 
ƒк = 0 – вибіг; 
ƒк = wк – сталий рух. 
Вирішення рівняння руху відносно Fк дає рівняння сили тяги поїзда 

Fк = (P + Gc)(Wк + 108а) = (P + Gc)(w0 + wкр ± i +108a), 
де (P + Gc)(w0 +wкр) – сила на подолання опору руху; (P + Gc)i – сила на зміну 
потенційній енергії; (P + Gc)·108a – сила на зміну кінетичній енергії. 

Рівняння руху поїзда в режимі гальмування можна отримати змінивши 
напрям сили тяги 

ƒк = - bк, 

де 
c

к
к GP

1000B
= b

+
 - питоме значення гальмівної сили поїзда. 

Тоді: 

).w(b
108
1

-        

),w(b
108
1

108
wb

ккт

кк
кк

+==

−−=−−=

aa

a
 

Режими гальмування з урахуванням знаку wк = w0 + wкр ± i: 
bк + wк > 0 – гальмування на зупинку; 
bк + wк < 0 – гальмування на спуску з прискоренням. 
bк + wк = 0 – гальмування для підтримки швидкості руху постійної. 
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Рівняння гальмівної сили поїзда 
bк = -Fк = (P + Gc)(108aт ± i – wкр – w0), 

де (+) – рух на спуску; (-) – рух на підйом. 
В результаті вирішення рівняння руху поїзда визначають швидкість руху, 

гальмівний шлях, час ходу по певній ділянці колії (наприклад, тривалість 
гальмування). 

Вирішення цього рівняння в загальному вигляді складно із-за залежності 
Fк, Wк, Вк від швидкості руху. Найбільш просте рішення маємо в окремих 
випадках а = const, коли Fк, Wк, Вк не залежать від швидкості. Тобто випадки 
сталого руху (а = 0), рівноприскореного (а = const) або уповільненого руху (ат = 
const). 

У практиці тягових розрахунків склалися наближені методи вирішення 
рівняння руху поїзда, замінюючи дійсний рух приведеними вище в цілому або 
на окремих ділянках. 

 
5.8. Тягові характеристики локомотива і електромеханічні 

характеристики приводу 
При визначенні сил, що діють на потяг в режимі тяги, користуються 

залежністю дотичної сили тяги локомотива безпосередньо від швидкості руху 
Fк = ƒ(V). Таку залежність називають тяговою характеристикою локомотива. 

 
 
Тягові характеристики локомотивів мають обмеження по надійності 

роботи і по ресурсах: у зоні високих швидкостей – конструкційною швидкістю; 
у зоні великих сил тяги – зчепленням, потужністю тягових двигунів. 

Тягова характеристика шахтних електровозів в загальному вигляді може 
бути виражена функцією: 

FкV
k = const, 

де k – коефіцієнт жорсткості характеристики (ступінь зміни сили тяги від зміни 
швидкості руху): 

dv
dF

k к−= . 
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Жорсткість характеристики визначається регулювальними властивостями 
приводу, зовнішніми характеристиками енергоустановок. 

Ідеальною тяговою характеристикою є гіперболічна залежність (k = 1), при 
якій потужність приводу при всіх режимах навантаження: 

Fкv = const. 
Тому м'яка тягова характеристика приводу дозволяє застосовувати в 

машині трансмісії з постійним передавальним відношенням. Для дизельного 
приводу потрібна трансмісія із змінним передавальним відношенням для зміни 
жорсткості тягової характеристики і наближення її до ідеальної. 

Якщо тягову характеристику локомотива сумістити з навантаженнями, 
якими є характеристики опору руху поїзда wк1 по важкому профілю колії і wк1 – 
по легкому, то точки 1, 2 відповідатимуть сталим режимам руху поїзда. При 
цьому 

Fк1v1 = Fк2v2 = const. 
У електровозів постійного струму швидкість руху залежить від напруги на 

зажимах двигуна, яка не залежить від струму навантаження, тому їх тягову 
характеристику будують по електромеханічних характеристиках двигунів. 

Електромеханічні характеристики двигуна постійного струму, приведені 
до обода колеса локомотива, відображають залежності дотичної сили тяги 
(гальмування) осі Fк1(Вк1), швидкості руху v, к.п.д. η від струму навантаження 
двигуна I. Залежності v(I) називають швидкісною характеристикою, Fк1(I) – 
електротягою. 

 

 
 
При заданому або розрахунковому значенні сили тяги Fкр, використовуючи 

ключ, можна визначити параметри режиму. 
Номінальним режимом роботи двигунів шахтних електровозів є часовый, 

при якому температура нагріву обмоток, що допускається, досягається за 1час 
роботи. При тривалому режимі температура нагріву обмоток, що допускається, 
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досягається за необмежений час роботи. При цьому коефіцієнт вентиляції 
складає 

5040
I

I
P

2

дл ,...,== . 

 
5.9. Регулювання швидкості руху електровоза 

Для тягових електродвигунів шахтних електровозів мають місце рівняння 
э.д.с. і напруги якірного ланцюга: 

Еа = Се·Ф·η, 
Uд = Еа + IaRця, 

де Rця = Rя + Rдоп. +Rщ.к. + Rов +Rрег. – опір якірному ланцюгу; Rя – опір якоря; 
Rдоп. – опір додаткових полюсів; Rщ.к. – опір щіток колектора; Rов – опір обмотки 
збудження; Rрег. – пусковий опір; Iя – струм якоря; n – частота обертання якоря; 
Ф – магнітний потік обмотки збудження; Ce = const. 

При сталих режимах, підведена до двигуна напруга мережі Uc = Uд 
врівноважується э.д.с. Еа і падінням напруги IяRця. 

Звідки 

ФC

RIU
n

e

цяяд −
= , 

що дає можливість регулювати швидкість електровоза параметрами Vд, Rця, Ф. 
Для двигунів послідовного збудження струм збудження Iв рівний струму 

якоря Iя. Отже, потік Ф визначається струмом якоря. Залежність Ф від Iя із-за 
насичення магнітного ланцюга складна, нелінійна: 

Ф = Сф·Iя
α, 

де Сф, α = const. 
 

 
 

При α = 0 ланцюг насичений, α = 1 ланцюг ненасичений і Ф пропорційно 
Iя. Магнітний ланцюг двигунів електровозів досягає насичення при 
номінальних значеннях струмів навантажень. 

Тому швидкісна характеристика двигуна 
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по вигляду – складна крива. 
При малих навантаженнях двигуна магнітний ланцюг ненасичений, α = 1 

фe

ця

яфe

д

CC

R

ICC

U
η −=  – гіпербола; 

при великих струмах Iя, α = 0 

фe

ця
я

фe

д

CC

R
I

CC

U
η −=  – лінійна. 

 

 
 
При Ia = 0, n > ∞ (не перетинає вісь ординат), тобто не можна допускати 

роботу двигунів без навантаження на колісних парах. 
При великих навантаженнях Iя = Iякз, n = 0 (перетинає вісь абсцис). При 

цьому 
Еа = СеФ n = 0; 

Uд = IякзRця 
відбувається пуск двигуна або його стопорення при перевантаженнях. 
Звідки 

ця

д
якз R

U
I = . 

При цьому швидкісні характеристики двигуна, які можна привести до 
обода колеса, змінюються таким чином: 
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За умови, що 

Fк = Сf · Ф · Iя; 
СF = const 

Швидкісні характеристики можна перетворити в тягових: 

 
 
Таким чином, при збільшенні опору пускових реостатів і зменшенні 

напруги на зажимах двигуна, привід зменшує швидкість руху локомотива при 
тих же навантаженнях. На пускових позиціях контроллера жорсткість тягових 
характеристик менша, ніж на ходових. При підвищенні навантаження 
жорсткість тягової характеристики збільшується. Регулювання швидкості руху 
приводить до зміни сили тяги локомотива відповідно до його тягових 
характеристик. 
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5.10. Зміна швидкості руху електровоза при переході з одного режиму 
роботи тягового двигуна на іншій 

 
 

 
 

Нехай двигун працює на першій швидкісній характеристиці (1) в сталому 
режимі, який визначається т. а (Fк1, v1 Iя1). При цьому сила тяги Fк1 врівноважує 
сили опору руху. При підвищенні напруги живлення тягового електродвигуна 
йому відповідає характеристика (2), на яку двигун переходить в т. б 
горизонтально, оскільки Uд змінюється миттєво і швидкість v за цей час не 
змінилася. У т. б збільшується струм від Iя1 до Iя2, виходячи із співвідношення:              

Uд = Еа + IяRця при Еа = const. 
Пропорційно збільшується сила тяги до 

Fк2 = СF · Ф · Iя2. 
При цьому порушиться рівновага з величиной опори руху, що приведе до 
збільшення швидкості руху v по кривій (2) до т. c (v2). Зміна швидкості приведе 
до пропорційного збільшення э.д.с. якоря двигуна: 

Еа = СVФv, 
що зменшує різницю 

Uд – Еа = IяRця. 
Останнє зменшує силу тяги до рівноваги з опором руху в т. с. Різниця Fк3 і Fк1 
відповідає підвищенню опору руху при великій швидкості. 

Перехід з характеристики 2 на 1 відбувається аналогічно в зворотному 
порядку. 

Щоб зменшити кидки струму при зрушенні з місця, коли Еа = 0:   

ця

д
якз R

U
I = , 

а також при розгоні між ходовими позиціями 

ця

Vд2
я2 R

ФVCU
I

−
= , 
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пусковими реостатами Rрег збільшують опір якірному ланцюгу і застосовують 
одну або декілька пускових позицій. 

Перехід по пускових і ходових швидкісних характеристиках здійснюється 
аналогічно виконаному. 

 
5.11. Жорсткість тягових характеристик і стійкість 

електровоза проти боксовання 
 

 
 
Припустимо, що електровоз рухався в сталому режимі (т. а) по чистих 

рейках. Потім на брудній ділянці колії сила тяги по зчепленню знизилася. При 
цьому рівновага сил тяги і зчеплення буде порушена і стійкий рух виникне в т. 
б, якщо електровоз мав жорстку характеристику, або в т. в, якщо він мав м'яку 
характеристику. При цьому швидкість для м'якої характеристики збільшилася 
більше, ніж для жорсткої, що може привести до рознесеного боксовання. Для 
припинення боксовання необхідно зменшити силу тяги до Fк2 (сц). 

Таким чином, для підвищення стійкості проти боксовання необхідно мати 
жорсткі тягові характеристики. Включення в силовий ланцюг пускових 
реостатів знижує жорсткість тягових характеристик і противобоксовочні 
властивості локомотива в порівнянні з ходовими позиціями. 

Двигуни послідовного збудження володіють хорошими 
противобоксовочними властивостями. Із збільшенням частоти обертання при 
постійній напрузі на затисках двигуна збільшується э.д.с. 

Еа = СеФn, 
знижуючи струм навантаження 

ця

aд
я R

EU
I

−
=  

і силу тяги 
Fк = СFФIя, 

що веде до припинення боксовання. 
Проте, при боксовані однієї колісної пари відбувається збільшення 

напруги на зажимах цього двигуна і зниження його на останніх, сполучених 
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послідовно. Жорсткість тягової характеристики боксующеї осі додатково 
зменшується унаслідок перерозподілу напруги між тяговими двигунами 
пропорційно кутовим швидкостям їх якорів. Швидкість боксующеї колісної 
пари і падіння струму зростають із збільшенням числа тягових електродвигунів, 
сполучених послідовно. Таким чином, боксування однієї колісної пари при 
послідовному з'єднанні двигунів викликає зміну сили тяги всіх колісних пар. 

При паралельному з'єднанні двигунів послідовного збудження 
боксованння колісної пари не надає істотної дії як на зміну напруги двигуна 
боксующеї колісної пари, так і небоксующеї, і, таким чином, не викликає зміни 
характеристик двигуна. В результаті виникле боксованння швидше гаситься і 
зчеплення відновлюється. 
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