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(57) Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії
рухомих та нерухомих канатних блоків, при якому
для визначення коефіцієнта корисної дії вимірю-
ють вагу вантажу, зусилля в збігаючій гілці та роз-
раховують відношення ваги вантажу до цього зу-
силля, який відрізняється тим, що вимірюють
амплітуду коливань вантажу через відому кількість
його коливань та визначають коефіцієнт корисної
дії при нерухомому блоці за формулою :

8-Q-g-n

при рухомому блоці за формулою:

4.n-R2

т|нб - коефіцієнт корисної дії нерухомого блока;

тірб - коефіцієнт корисної дії рухомого блока; А о -
відстань, на яку відтягують вантаж; п - виміряна
кількість коливань; Ап - виміряна амплітуда через
п коливань; С - жорсткість пружини; Q - вага ван-
тажу; g - прискорення вільного падіння; Н - від-
стань від середньої осі блока до точки підвісу ка-
ната; R - радіус блока; 8 - розрахунковий
коефіцієнт при нерухомому блоці; 4 - розрахунко-
вий коефіцієнт при рухомому блоці.

Корисна модель відноситься до підйомно-
транспортних машин і призначена для визначення
коефіцієнта корисної дії {ККД) рухомих та нерухо-
мих канатних блоків, та може використовуватися
для розрахунку ККД рухомих та нерухомих канат-
них блоків підйомно-транспортих машин при сере-
дніх та капітальних ремонтах.

Відомий спосіб визначення ККД, при якому він
визначається відношенням корисної роботи до
затраченої [Садовий А.І., Лега Ю.Г. Основи фізики
з задачами і прикладами їх розв'язання. Київ. Кон-
дор. 2003р. с.54].

Недоліком цього способу являється незруч-
ність розрахунків при підрахунку корисної та за-
траченої роботи.

Найбільш близьким до корисної моделі є спо-
сіб визначення ККД рухомих та нерухомих блоків,
який полягає в тому, що ККД визначається через
відношення ваги вантажу Q-g на набігаючій гілці

канату до величини
нерухомому блоці
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при рухомому блоці [Грузоподъемние маши-

ны. Под ред. Александрова. М.: Высш. шк.,
1973.С.116].

Недоліком цього способу є те, що як формула
(1) так і (2) носять статичний характер оскільки
відсутні величини, пов'язані якось з часом, напри-
клад через частоту, або амплітуду коливань.

Технічною задачею, що вирішується заявле-
ним винаходом, є визначення ККД рухомих та не-
рухомих канатних блоків при виконанні ремонтних
робіт на підйомно-транспортних машинах.

Суть корисної моделі полягає в тому, що спо-
сіб визначення ККД рухомих та нерухомих канат-
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них блоків, при якому для визначення ККД вимі-
рюють вагу вантажу, зусилля в збігаючій гілці та
розраховують відношення ваги вантажу до цього
зусилля. Відрізняється тим, що вимірюють амплі-
туду коливань вантажу через відому кількість його
коливань та визначають ККД при нерухомому бло-
ці за формулою:

Т 1 н б =

1 , ( А 0 ~ А п Г С (3)
8-Q-g-n

при рухомому блоці за формулою:
1

Лрб =
1 +

(Ао-А п ) .Н (4)
4 n R2

т] н б - ККД нерухомого блока; ц^ - ККД рухо-
мого блока; Ао - відстань, на яку відтягують ван-
таж; п - виміряна кількість коливань; Ап - виміря-
на амплітуда через п коливань; С - жорсткість
пружини; Q - вага вантажу; g - прискорення віль-
ного падіння; Н - відстань від середньої осі блоку
до точки підвісу канату; R - радіус блока; 8 - роз-
рахунковий коефіцієнт при нерухомому блоці; 4 -
розрахнковий коефіцієнт при рухомому блоці.

Графічна частина заявки пояснює суть пропо-
нуємого способу. На фігурі 1 зображено спосіб

визначення ККД нерухомого блока;на фігурі 2 -
спосіб визначення ККД рухомого блока.

Фігура 1 містить нерухомий блок 1, пружину
заданої жорсткості 2, вантаж 3, канат 4,основу
5.Фігура 2 містить рухомий блок 6, вантаж 7, канат
8,основу 9.

Визначення ККД рухомого канатного блока по-
яснюється фігурою 1. Якщо через нерухомий блок
1, ККД якого необхідно визначити, перекинути ка-
нат 4, і один кінець з пружиною відомої жорсткості
С закріпити до основи 5, а до другого прикріпити
вантаж 3 відомої маси Q, а потім вантаж 3 відтяг-
нути на відому відстань Ао і відпустити без приско-
рення ,то при відомій через п коливаннь амплітуді
Ап, ККД нерухомого блока визначається із виразу
(3).

Визначення ККД нерухомого канатного блока
пояснюється фігурою 2. Якщо блок б радіусом R
помістити на канаті 8 кінці якого закріплені, потім
відхилити на невелику відстань Ап і відпустити без
прискорення, то при відомій через п коливань ам-
плітуді Ап, ККД рухомого блока визначиться за
формулою (4). Величина при цьому повинна бути
такою, щоб віпфо = % ,а соэф0 = 1.

ККД рухомих та нерухомих канатних блоків ви-
значається практично швидко, що підвищує конт-
роль якості при середніх та капітальних ремонтах
підйомно-транспортних машин.
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