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Вимірювання фізичних величин електродвигуна гвинтового
конвеєру під час транспортування матеріалу
Анотація
Незважаючи на велику кількість робіт пов’язаних із використанням гвинтових конвеєрних
ліній, що застосовуються на гірничо-збагачувальних комбінатах, будівельних комбінатах, а
також в електротехнічній промисловості, при виготовленні ізоляторів, існує значна потреба в
теоретичних та експериментальних дослідженнях роботи силових електродвигунів. Основним
аспектом таких досліджень є вимірювання фізичних величин, зокрема обертального моменту,
потужності та споживання електроенергії, а також пускового моменту. Залежності між
вказаними величинами можуть розглядатися, як додаткові інформаційні параметри, які можна
використати для збільшення точності окремих фізичних величин.
У зв’язку з цим виконано експериментальні дослідження процесу роботи синхронного
електродвигуна з вбудованими постійними магнітами, який встановлено на гвинтовому конвеєрі.
Для обґрунтування метрологічних характеристик роботи електродвигуна гвинтового
конвеєра та встановлення закономірностей між рядом інформаційних параметрів було створено
мережу сенсорів, які дозволили отримати характеристики: обертального моменту, споживання
напруги, споживання струму. Це дозволило дослідити роботу електродвигуна в режимі
холостого ходу та в режимі переміщення матеріалу. В результаті було визначено оптимальні
режимні роботи для шнекового конвеєру.
Ключові слова: обертальний момент, електродвигун, вимірювальні прилади, вихідний
сигнал, шнековий конвеєр.
Summary
Despite the large number of works related to the use of helical conveyor lines used in mining and
processing plants, construction plants, as well as in the electrical industry, in the manufacture of
insulators, there is a significant need for theoretical and experimental studies of power motors. The main
aspect of such research is the measurement of physical quantities, in particular torque, power and power
consumption, as well as starting torque. The relationships between these values can be considered as
additional information parameters that can be used to increase the accuracy of individual physical
quantities.
In this regard, experimental studies of the process of operation of a synchronous electric motor
with built-in permanent magnets, which is installed on a screw conveyor.

To substantiate the metrological characteristics of the motor of the screw conveyor and to
establish patterns between a number of information parameters, a network of sensors was created, which
allowed to obtain the characteristics: torque, voltage consumption, current consumption. This allowed us
to investigate the operation of the motor in idle mode and in the mode of material movement. As a result,
the optimal mode of operation for the screw conveyor was determined.
Key words: torque, electric motor, measuring devices, output signal, screw conveyor.

ВСТУП
Розвиток технологій вимірювання електротехнічних характеристик
електродвигунів, обертальний момент яких діє на результат переміщень
сипких вантажів гнучким шнеком по криволінійній траєкторії, обумовлений
не лише оптимізацією експлуатаційних характеристик шнекових конвеєрних
ліній, а й постійно зростаючими промисловими потребами. В таких умовах,
збільшуються і вимоги до технологічного обладнання, яке постійно працює в
пікових режимах.
Разом з тим, існує потреба у точному вимірюванні пікових
можливостей технологічного обладнання, оскільки перевищення його
граничних можливостей завжди є причиною виходу з ладу електродвигунів.
А в деяких випадках це закінчується виробничими аваріями.
Тому завжди є потреба у збільшенні кількості інформаційних
параметрів, що характеризують роботу електродвигунів.
Основна частина
Напруги, що виникають в гнучкому гвинті обертального шнека на
різних ділянках траєкторії транспортування матеріалу істотно відрізняються
на протязі періоду роботи конвеєра. Це значною мірою впливає на роботу
електродвигуна [1], що обумовлено багатьма факторами, основним із яких є
неоднорідність матеріалу, який транспортується. В залежності від виду
траєкторії транспортування, конструкції механічної частини гвинтового
конвеєра, напружено-деформований стан гнучкого гвинта створює змінні
навантаження, що призводить до виникнення максимально допустимих
напруг електродвигуна [2]. Тому, для забезпечення довговічності роботи
електродвигуна та гнучкого гвинта необхідно враховувати вплив змінності
навантажень на різних ділянках траєкторії транспортування. Так, при роботі
шнека, обертальний момент електродвигуна передається шнеку не
рівномірно. Змінність обертального моменту вздовж осі гнучкого гвинта
описується наступною формулою [3] (рис.1):
 x
M x  M 0 1   ,
 L

(1)

де: M 0 - номінальний обертальний момент приводу шнека; x – координата на
осі гнучкого гвинта шнека; L – довжина гнучкого гвинта шнека.

Рис. 1. Кінематична схема конструктивного виконання транспортуючого
шнека
Користуючись методом розрахунку стрижневої системи при спільному
розтягуванні та крученні [3], запишемо рівняння:
 Px  A  C
,

 M x  C  B

(2)

де: Px - сила, що розтягує; M x - обертальний момент;  – відносна поздовжня
деформація;  – відносна кутова деформація; А,В,С – агрегатні коефіцієнти
жорсткості стрижневої системи [4].
Якщо, один кінець гнучкого гвинта закріплений від осьових
переміщень (див. рис. 1), то стрижнева система не переміщається в осьовому
напрямку і в ній не виникає подовжніх деформацій, тоді   0 і рівняння (2)
приймає наступну форму:
 Px  C
,

 M x  B

(3)

Розв’язавши систему рівнянь (3) відносно  , з урахуванням рівняння
(1), отримаємо вираз для визначення поздовжнього зусилля в будь-якій точці
гнучкого гвинта при його закріпленні від осьових переміщень:
Mx 

CM 0  x 
1   ,
B  L

(4)

де: x – координата на осі гнучкого гвинта шнека.
З виразу M x  B з урахуванням (1) отримаємо закон розподілу
обертальної деформації по довжині гвинтового шнеку:


M0  x 
1   ,
B  L

З урахуванням того, що  

(5)

dv
, Проінтегруємо вираз (5) по dx та визначимо
dx

кутові переміщення стрижневої системи:

v
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x2 
1


  Cv ,
B  2L 

(6)

де: Cv - постійна інтегрування, яка в початкових умовах набуває нульового
значення.
Максимальне кутове переміщення стрижневої системи виникає в кінці
траєкторії транспортування при x=L, тому вираз (6) можна подати у вигляді
vmax 

M0L
,
2B

(7)

Вирішуючи вираз (7) щодо M 0 підставляючи в (5), отримаємо закон
розподілу обертальної деформації по довжині гнучкого гвинта у разі
закріплення його однієї опори від осьових переміщень з урахуванням
максимального кутового переміщення.


2 max  x 
1   ,
L  L

(8)

Напруга, що виникає у стрижневій системі, визначається за наступною.
формулою [5]:
(9)
  Е S ,
де: E – модуль пружності;  S – відносне подовження гвинтової осі.
В процесі вимірювання метрологічних характеристик електродвигунів
шнекових конвеєрів, було вибрано найпростіший шнековий конвеєр
горизонтального типу з синхронним електродвигуном з постійними
магнітами (рис. 2), (рис. 3), який є найбільш оптимальним для застосування в
даній сфері.
Конвеєр складається з нерухомого закритого жолоба, всередині якого
розташований шнек, що підтримується підвісними підшипниками.
Вантаж, що надходить через завантажувальний патрубок,
переміщається поступово вздовж осі жолоба. Розвантаження здійснюється
через спеціальні патрубки.

Рис. 2 Шнековий конвеєр ШК-3000Е, [6]

Шнековий конвеєр: 1 – електродвигун; 2 – редуктор; 3 - жолоб; 4 - підвісний
підшипник; 5 – шнек; 6 - завантажувальний патрубок; 7 – розвантажувальний
патрубок. Діаметр шнека 100-600 мм, частота обертання
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Обмотки
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Рис. 3 Синхронний електродвигун із вбудованими постійними магнітами, [7]
Синхронний електродвигун із вбудованими постійними магнітами: 1.
Опора підшипника; 2. Секції осердя ротора з електротехнічної сталі; 3.
Стрижнева обмотка; 4. Сердечник статора з електротехнічної сталі; 5.
Ступиця ротора; 6. Сталева пластина; 7. Магніти; 8. Статор; 9. Ротор.
Статор електродвигуна складається з корпусу та сердечника з
обмоткою (рис. 3, b). Найбільш поширені конструкції з дво- та трифазною
обмоткою. Залежно від конструкції статора синхронний двигун із постійними
магнітами можу бути з розподіленою обмоткою або із зосередженою (рис. 4).

a
b
Рис. 4 Типи конструкції статора синхронних двигунів із постійними
магнітами, [7]

На рис. 4 a представлено статор електродвигуна із зосередженою
обмоткою та його схему. На рис. 4 b відображено статор та схему
електродвигуна з розподіленою обмоткою.
Потужність відповідного електродвигуна розраховується за формулою
[8]:
N  M 

2  M  n
,
60

(10)

де: ω - кутова швидкість обертання валу; M – обертальний момент; n частота обертання, яка вимірюється в оборотах в одиницю часу (в даному
випадку одна хвилина).
У свою чергу M розраховується, як векторна фізична величина, що
характеризує дію сили на механічний об'єкт, що може викликати його
обертальний рух:
M   r  F  ,
(11)
де: F - вектор сили; r - радіус вектор.
Враховуючи нерівномірність ходу шнеку (1) та потужність
електродвигуна, обертальний момент електродвигуна буде розрахований за
формулою:
 x  2  M  n
N  r  F 1   
,
60
 L

(12)

В такому випадку, враховується інерційність та запізнення
обертального моменту гнучкого шнеку.
Розглядаючи модель шнека (рис. 1, 2), бачимо, що маса m проходить
горизонтально вздовж лінії тертя. Коефіцієнт тертя маси m повздовж
горизонтальної лінії проходження маси може бути описаний наступним
чином (рис. 5), (формула 13):

Рис. 5 Проходження маси через горизонтальну пряму


Ffric
mg

,

(10)

де:  - коефіцієнт тертя; Ffric - сила тертя; m - маса тіла; g - прискорення
вільного падіння;
Момент сили тертя під дією зовнішнього навантаження описаний
таким чином:

M fric 

Fa Ph
,
2

(11)

де: M fric - момент сил тертя під впливом зовнішнього навантаження; Fa прикладене навантаження; Ph - крок обертальної передачі шнеку;  - ККД
передачі редуктора (0,9 ... 0,95);
Також слід врахувати момент інерції [9].
Враховуючи, що на момент сили, яка передається електродвигунові, діє ряд
додаткових сил, момент інерції можна представити наступним чином:
M In 

wmax  wmin 

,
wср
ср

(12)

де: wmax , wmax - максимальне та мінімальне значення швидкості обертання вала
електродвигуна; wср - середнє арифметичне значення швидкості обертання
валу.
Окремою ланкою інформаційних параметрів є визначення
обертального моменту під час запуску електродвигуна, оскільки саме в цей
період споживання електричної енергії є максимальним, (рис. 5) [10].

де:
– пусковий момент електродвигуна;
- номінальне зусилля на
валу електродвигуна;
- кратність пусків, паспортна величина, яка
приймає значення від 1,5 до 6.
Так, враховуючи момент сили тертя, момент інерції, а також пусковий
момент, потужність електродвигуна шнекового конвеєру можна представити
наступним виразом:
 x  2  M  n Fa Ph 
N  r  F  Kstep 1   


, (14)
60
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 L

Для отримання параметрів моменту сили синхронного електродвигуна
із вбудованими постійними магнітами та його швидкості обертання було
використано сенсори: датчик обертального моменту фланцевого типу серії
TF виробник (Magtrol) [11] та безконтактний сенсор IFM Electronic DI5020.
Також були використані сенсори струму та напруги.
В результаті отримано залежність обертального моменту та швидкості
обертання електродвигуна шнекового конвеєру (рис. 6) в декількох режимах
роботи.

a
b
Рис. 6 Залежність швидкості обертання та обертального моменту
електродвигуна шнекового конвеєру (a-в режимі холостого ходу, b-під час
переміщення матеріалу)
Побудовано з використанням програмної бібліотеки matplotlib

З урахуванням неоднорідності матеріалу, який транспортується
шнековим
конвеєром
спостерігаються
значні
навантаження
на
електродвигун. Враховуючи, що передатний редуктор має коефіцієнт
підсилення 1:5, при 25 об. хв., момент переміщення матеріалу та обертальний
момент показують незначне просідання (рис. 6, б). Це говорить про
недостатню потужність електродвигуна.
Саме в цей період зафіксовано стрибок у споживанні струму
електродвигуном (рис 7, б).
Відповідні параметри в режимі холостого ходу мають рівномірну
динаміку.

a

b

Рис. 7 Характеристика споживання струму електродвигуном (a - в режимі
холостого ходу, b-під час переміщення матеріалу)
Побудовано з використанням програмної бібліотеки matplotlib

Основне навантаження, яке спостерігається під час роботи
електродвигуна стосується пускового моменту, а саме від 0 до 75 об/хв. Це
також можна спостерігати на рис. 8, де представлено потужність
електродвигуна, яку розраховано з використанням виразу (11).

a
b
Рис. 8 Потужність електродвигуна шнекового конвеєру (a-в режимі
холостого ходу, b-під час переміщення матеріалу).
Побудовано з використанням програмної бібліотеки matplotlib

Таким чином збільшення навантаження на роботу електродвигуна, що
спричинено механічним спротивом, повинно бути компенсовано, або
збільшенням коефіцієнту підсилення редуктору, або заміною електродвигуна
на більш потужний. Але, в обох випадках необхідно визначити потреби у
швидкості транспортування матеріалу, його в’язкості та кількостях при
подачі.
ВИСНОВОК
Ефективність роботи електродвигунів, що застосовуються в у
шнекових конвеєрах, залежать від режиму роботи конвеєра, який має
забезпечувати узгодженість з технологічною продуктивністю конвеєру,
потужністю електродвигуна, в’язкістю та щільністю матеріалу, який
переміщується, а також особливостями передатного коефіцієнту редуктора.
Точність розрахунку параметрів обертального моменту та потужності
електродвигуна може бути досягнута за рахунок використання достатньої
кількості математичних факторів, що описують силу тертя, спротив
матеріалу, потужність силової установки та рівня навантаження на шнек під
час просування матеріалу.

Результати розрахунку потужності електродвигуна шнекового конвеєру
з використанням виразу (14) показують можливість поєднання ряду
інформаційних параметрів, які отримано з використанням вимірювальних
засобів. Подальше дослідження розглянутих параметрів комплексно,
дозволить отримати додаткові характеристики роботи електродвигунів.
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