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ТЕХНІЧІ НАУКИ

УДК 624.014

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНО-
ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИЛОСУ ЄМНІСТЮ 50 Т

В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто результати експериментальних досліджень 
пружно-деформованого стану силосу ємністю 50 т.

Ключові слова: силос, пружно-деформований стан, несуча 
здатність

Вступ. Сiльське господарство та переробна промисловість 
постійно модернiзіруються та змiніються, що, у свою чергу, 
потребує трансформацiї вiдповiдних споруд у зв’язку з появ-
ленням нових габаритiв та навантажень. Одним із шляхів до-
сягнення цієї мети є застосування нових типів силосів змінної 
ємністі, впровадження яких у практику сiльськогосподарського 
будiвництва дозволить значно зменшити трудомісткість про-
цесів монтажу конструкцій і, як результат, скорочення термі-
нів будівництва.

Мета. Метою статті є висвітлення результатів експертних 
досліджень монтажу тонкостінного силосу, установка наван-
тажувальних пристроїв підготовка і проведення випробу-
вань силосу з метою визначення його несучої здатності. Цей 
експеримент дає можливість визначити відхилення пружно-
деформованого стану конструкцій силосу від дії розрахунко-
вих навантажень, навантажень при проведенні випробувань і 
експлуатаційних навантажень.

Методика проведення експерименту. При виготов-
ленні експериментального металевого безкаркасного сило-
су використовували оцинковані хвильові металеві листи, які 
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встановлювали вертикально. Потім монтували горизонтальні 
пояси, які розташовувалися на змінних відстаннях від низу 
циліндричної частини силосу (згідно з діючими навантажен-
нями). Вони виготовлялися з металевих профільних труб 40х40 
мм, які за допомогою болтів кріпилися до хвильової обшивки 
силосу. Окремі елементи (листи) з’єднували між собою за до-
помогою болтів та герметизуючих шайб. Зварювання окремих 
елементів силосу при монтажі не передбачено. 

З точки зору експлуатаційних властивостей, а точніше 
міцності, довговічності та стійкості, застосовано конструктив-
ну схему, яка є і значно простою при виговленні і потребує 
менше трудомісткості та енерговитрат. 

Для визначення відповідності геометричних параметрів 
елементів, які застосовані для збірки силосу, було побудо-
вано стенд. За результатами збірки силосу одержано дійсні 
відхилення геометричних параметрів. Деформацiї елементiв 
вимiрювали за допомогою теодолиту.

Вiдповiдно з поставленим завданням було виконано пере-
вірочні розрахунки силосу з урахуванням дійсних геометрич-
них параметрів.

Монтаж універсального металевого безкаркасного силосу 
для проведення випробувань виконувався згідно з технологєю 
відпрацьованій на першому етапі – поелементна збірка на землі 
і встановлення зібраного силосу на випробувальну раму. Потім 
встановлювали навантажувальні пристрої, які розташовували-
ся на рівних відстаннях по низу циліндричної частини силосу 
згідно зі схемою навантаження (рис. 1). Вони виготовлялися з 
металевих профільних труб 80х80х5 мм і за допомогою кронш-
тейнів кріпилися до хвильової обшивки силосу.

Для визначення експлуатаційних властивостей конструк-
цій силосу – міцності та стійкості застосовано випробувальну 
схему, яка є простою при виговленні і потребує менше трудо-
місткості та енерговитрат при випробуванні.

Основні етапи випробувань силосу:
1. Установлено вимірюючі пристрої (тензодатчики опіру, 

прогиноміри) на циліндричній та конічній частинах силосу;
2. Виконано попереднє навантаження на величину 10% 

від розрахункового для вибірки зазорів у з’єднаннях;
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3. Виконано перевірочну таріровку вимірюючих при-
строїв та підтяжку болтів кріплення кронштейнів к силосу.

Вiдповiдно до поставленого завдання було виконано пере-
вірочні розрахунки силосу з урахуванням дійсних геометрич-
них параметрів.

Розрахункову схему силосу було змодульовано із окремих 
кінцевих оболонкових та стержневих елементів.

Загальна кількість вузлів у розрахунковій схемі дорівнює 
12760, а кількість кінцевих елементів – 11458. Такий розпо-
діл є достатнім для задовільної точності розрахунку. Збір на-
вантаження виконувався згідно з рекомендаціями [1-8].

Метою розрахунків є визначення можливих відхилень 
пружно-деформованого стану конструкцій силосу від дії роз-
рахункових навантажень, навантажень при проведенні ви-
пробувань і експлуатаційних навантажень.

Рис. Схема установки навантажувальних пристроїв

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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За даними виконаного розрахунку можна зробити попере-
дній висновок, що напруги в елементах силосу не превищують 
значення розрахункового опору матеріалу. 

Циліндрична поверхня силосу в робочій стадії знаходиться 
у напружному стані розтягу, завдяки чому значно підвищу-
ється міцність системи. Зона контакту циліндричної та конус-
ної частин, як показали теоретичні розрахунки, має значно 
більшу деформативність, ніж інші зони, а також значні кон-
центрації напруг.

Аналіз результатів розрахунків показує, що теоретична не-
суча здатність конструкцій силосу співпадає з результатами 
експерименту.

При проведенні випробувань вимірювали експеримен-
тальні навантаження та поверхневі деформації на межі ци-
ліндричної та коничної частин випробувального силосу з фік-
сацією кожного етапу. 

Силос навантажували зерном пшениці за етапів, наведе-
них табл.

Таблиця
Дані для проведення етапів навантаження

№ етапу 
навантаження

Навантаження, 
тс

Зусилля в 
стяжці, тс

Розрахункова 
деформація 
вузла, мм

1 0,5 0,25 0,8

2 1 0,5 1,5

3 2 1,0 3,0

4 3 1,5 4,5

5 4 2,0 6,0

6 5 2,5 7,5

7 6 3,0 9

8 7 3,5 10,5

9 8 4,0 13,0

10 10 5,0 15,0

Загальна кількість етапів у розрахунковому навантаженні 
дорівнювала 10, а витримка після кожного етапу складала – 
30 хв. Такий розподіл часу є достатнім для зняття показників 
тензометрів та візуального огляду вимірюючих пристроїв та 
конструкцій силосу.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Висновки. За даними виконаного експерименту можна 
зробити висновок, що напруги в елементах силосу не преви-
щують значення розрахункового опору матеріалу.

Циліндрична поверхня силосу в робочій стадії знаходиться 
у напружному стані розтягу, завдяки чому значно підвищу-
ється міцність системи. Зона контакту циліндричної та конус-
ної частин, як показали теоретичні розрахунки, має значно 
більшу деформативність, ніж інші зони, а також значні кон-
центрації напруг.

Аналіз результатів експериментів показує, що несуча здат-
ність конструкцій силосу є достатньою для прийняття експлу-
атаційних навантажень.
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