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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма розроблена на основі навчального плану і освітньо-професійної програми 

вищої освіти з напрямку підготовки фахівців 050503 “Машинобудування”, спеціальність 

7(8).05050311 “Металургійне обладнання” та включає основні питання по базовим 

дисциплінам. Розкриття цих питань вимагає також міцних знань по фундаментальним 

дисциплінам. 

Фахівці повинні знати: 

- устрій і принцип роботи обладнання металургійного виробництва, принципи їх 

конструювання; 

- методики конструктивних, енергетичних і міцністних розрахунків з використанням 

ЕОМ; 

- правила технічної експлуатації обладнання; 

- економічні показники цеху та підприємства. 

Фахівці повинні вміти: 

- вибрати тип обладнання для заданих технологічних умов виробництва; 

- виконати конструктивні, енергетичні і міцністні розрахунки обладнання; 

- забезпечити надійну, безпечну та економічно обґрунтовану експлуатацію 

обладнання. 

В якості дисциплін для перевірки знань при вступі в магістратуру або для підготовки 

спеціаліста обрано наступні курси за спеціальним спрямуванням: "Механічне устаткування 

доменних цехів", "Механічне устаткування сталеплавильних цехів", "Механічне устаткування 

прокатних цехів" та "Експлуатація та обслуговування машин". 

 

МЕХАНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ДОМЕННИХ ЦЕХІВ 

Сучасний стан доменного виробництва. Досягнення металургійного машинобудування в 

галузі доменного обладнання. Машини та агрегати складів шихтових матеріалів. 

Вагоноперекидачі. Перевантажувальні грейферні крани, їх призначення, устрій і робота. 

Усереднення шихтових матеріалів. Укладаники і забірники шихти. Розрахунок основних 

механізмів. 

Обладнання для підготовки шихтових матеріалів до доменної плавки. Шихтові бункери, 

затвори, живильники і дозатори. Дробарки, їх призначення, устрій і робота. Сортувальне 

обладнання. Змішувачи і огрудкувачи шихти. Розрахунок бункерів. 

Агломераційні машини. Конструкція типової агломераційної машини і її складові 

частини: рама, спікальні візки, привід, вакуум-камери, живильники тощо. Змащування машини. 

Розрахунок потужності двигуна агломашини. 

Обладнання підготовки шихти і виробництво окатишів. Барабанний і чашовий 

огрудкувач. Обладнання для обжигу окатишів. 

Механічне обладнання доменних цехів. Сучасні доменні цехи, технологічні операції, 

стан їх механізації і автоматизації. 

Обладнання подачі шихтових матеріалів до доменного підйомника. 

Бункерна естакада. Розташування, місткість і конструкція рудних бункерів. Затвори і 

живильники бункерів. Їх конструкція та робота. 

Вагон-терези. Призначення, конструкція основних механізмів і робота. 

Конвеєрна подача матеріалів до скипів. Конструкції основних вузлів. Основи розрахунку 

обладнання подачі шихтових матеріалів до скипу. 

Доменні підйомники. Призначення і особливості доменних підйомників основних типів. 

Скипові підйомники. Основні вузли скипового підйомника доменної печі. Скип. Нахилений 

міст. Розвантажувальні криві і вимоги до них. Типові скипові лебідки, їх конструкція і 

особливості. 

Запобіжні пристрої. Визначення зусиль в канатах. Навантажувальна діаграма і 

розрахунок потужності електродвигунів скипових лебідок. 

Завантажувальні пристрої доменної печі. Призначення і вимоги до завантажувальних 

пристроїв, типовий двухконусний завантажувальний пристрій і його складові частини: 

приймальна воронка, розподілювач шихти, засипний апарат. 
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Розподілювачі шихти. Типи, типовий обертаючийся розподілювач шихти: воронка, 

малий конус, штанга малого конусу, опорно-ходова частина воронки, ущільнення, привід. 

Режими роботи розподілювача. Розрахунок потужності двигуна приводу обертання воронки. 

Другі типи розподілювачів шихти. 

Засипний апарат. Складові частини: газовий затвор, чаша, великий конус, штанга 

великого конусу, фланцеві з'єднання. 

Експлуатація завантажувальних пристроїв. Шляхи підвищення їх стійкості і скорочення 

строків ремонту. Нові типи завантажувальних пристроїв: безконусні с газоущільнювальними 

клапанами, з лотковим розподілювачем шихти та інші. Перспективи розвитку 

завантажувальних пристроїв доменної печі. 

Обладнання щодо маневрування конусами завантажувальних пристроїв та інше 

обладнання колошнику. Особливості маневрування конусами, конструкції та запобіжні 

пристрої. Розрахунок потужності двигуна лебідки щодо маневрування конусами. 

Пристрій для вимірювання рівня шихти у доменній печі. Конструкції зондів. Зондова 

лебідка, особливості конструкції і роботи. 

Обладнання щодо обслуговування чавунних та шлакових льоток. Устрій чавунної льотки 

доменної печі. Засоби розкриття льоток, типи машин для розкриття льоток, їх характеристика, 

робота, основи розрахунку. 

Обладнання до забивки чавунної льотки. Розрахунок потужності приводів механізмів 

пресування та повороту гармати. Перспективи розвитку обладнання по обслуговуванню льоток 

доменної печі. 

Обладнання до збирання продуктів плавки. Ливарні двори доменних печей і їх 

обслуговування. Конструкції хитного і зворотнього жолобів та їх порівняння. 

Чавуновози. Типи і устрій. Шлаковози. Типи і устрій. Перспективи розвитку обладнання 

до збирання продуктів плавки. 

Обладнання розливальних відділень. Типова розливальна машина, конструкція основних 

вузлів і їх робота. Розрахунок потужності двигуна розливальної машини. Кантувальний 

пристрій. Визначення моментів при кантуванні ковшу з рідким металом. Розрахунок 

кантувального пристрою. 

Пристрої для нагріву і подачі дуття у доменну піч. Устрій і робота повітронагрівника 

доменної печі. Обладнання трактів нагріву, холодного та гарячого дуття: газовий пальник, 

газовий клапан, віддільний клапан шиберного типу, дросельні клапани, димовий клапан, 

клапани холодного і гарячого дуття, змінювально-запобіжний клапан, повітряний 

розвантажувальний клапан, засувки. Основи розрахунку клапанів і визначення потужності 

приводу. 

Обладнання газопроводів і газо очистки. Газопроводи, їх устрій. Компенсатори, засувки, 

клапани. Пристрої для грубої, напівтонкої і тонкої очистки газу. Дросельні пристрої для 

підвищення тиску доменного газу. 

 

МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ЦЕХІВ 

Сучасний стан та перспективи розвитку сталеплавильного виробництва. Типи цехів. 

Умови експлуатації та вимоги до обладнання. Схема вантажних потоків. 

Обладнання для підготовки вторинних чорних металів до плавки. 

Джерела виникнення та різновиди брухту чорних металів. Способи підготовки брухту до 

плавки. Ножиці. Стружкоподрібнювачі: конусні, молоткові, валкові та ін. Пакетир-преси: 

гвинтові та гідравлічні. Розрахунок зусилля на штемпелі. Агрегати кріогенної переробки 

металобрухту. 

Обладнання шихтових відділків. Загальні відомості про шихтові відділки мартенівських, 

конверторних та електросталеплавильних цехів. Бункери та системи конвеєрної подачи сипких 

матеріалів. 

Кранове обладнання шихтових відділків: магнітні, грейферні та мульдові крани. 

Машини та агрегати міксерних відділень. Способи постачання рідким чавуном 

сталеплавильних агрегатів. Стаціонарні міксери: призначення, конструкція та принцип дії. 

Опори міксера. Типи механізму повороту міксера. Розрахунок приводу повороту міксера. 
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Визначення об'єму чавуна та координат його центру ваги в окремих частинах міксера методом 

вилучення елементарної призми. 

Машини для видалення шлаку з міксера. Розрахунок приводу пересування стріли. 

Пересувні міксери: загальна конструкція, технічна характеристика, конструкція окремих 

механізмів. 

Обладнання мартенівських цехів. Обладнання пічних відділків. Завалочні машини. 

Механізми підлогової завалочної машини: конструкції та принцип дії. Розрахунок зусилля на 

штоці механізму замикання мульди. Розрахунок опору руху та потужності електродвигуна 

механізмів: повороту та хитання хобота, пересування візка та моста машини. 

Заправочні машини. Типи кидальних механізмів. Стрічкова заправочна машина. 

Розрахунок потрібної швидкості стрічки та потужності двигуна приводу кидального механізму. 

Обладнання систем для переключення клапанів. Лебідки управління клапанами. 

Механізми управління заслонками робочих вікон печей. Обладнання киснево-

конверторних цехів. Системи механізації подачі та завантаження сипких матеріалів в 

конвертор. Машини для завантаження металобрухту. 

Конвертори. Загальна конструкція, умови експлуатації металевих конструкцій агрегату. 

Корпус та опорне кільце. Варіанти кріплення корпусу в опорному кільці. Підшипникові опори 

конвертора. Типи механізму нахилу конвертора. Багатодвигунний напівнавісний та навісний 

привод. Розрахунок механізму нахилу конвертора. 

Машини для подавання кисню в конвертор. Фурми. Конструкції стаціонарних та 

пересувних машин. Розрахунок механізму підйому фурми. 

Сталевози. Конструкція та розрахунок приводу пересування сталевозу. Умови 

проектування та визначення оптимального передаточного числа редуктора. 

Обладнання електросталеплавильних цехів. Вантажопотоки електросталеплавильних 

цехів. Конструкції електропечей. Дугові сталеплавильні печі (ДСП). Механізми, що входять до 

комплексу агрегата ДСП. Типи механізмів нахилу електропечі. Двохрейковий привод нахила 

печі ДСП-100. Механізм поворота корпусу печі відносно вертікальної осі симетрії. Механізми 

підйома та поворота склепіння. Механізм підйома електродів. 

Обладнання для затиску електродів. Розрахунок механізмів електропечі. 

Обладнання феросплавних та електрошлакових печей. 

Обладнання розливних відділень. Два способи розливки: наповнювальний (у виливниці) 

та безперервний. Достойності безперервної розливки сталі. Склад обладнання розливного 

прольоту цеха. Штовхачі візків з виливницями. Сталерозливні ковші. Ковшові затвори: 

стопорні та ковзні. 

Розливні крани: загальна конструкція та основні технічні параметри. Чотирьох- та 

шестибалочні крани. Механізми пересування крана та головного візка. Механізм підйома 

вантажу чотирьохбалочного крана. Призначення, принцип дії та конструкція храпового 

механізму. Механізм підйома вантажу шестибалочного крана. 

Обладнання для позапічного рафінування сталі. Способи рафінування сталі в ковші. 

Вакуумування сталі. Порціонні та циркуляціонні установки вакуумування сталі: загальна 

конструкція та принцип дії. Вакуум-насоси. 

Обладнання машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ). Історія створення процесу та 

обладнання безперервного лиття металів та сплавів. Класифікація МБЛЗ. 

Обладнання розливних площадок: стенди сталерозливних ковшів, проміжні ковші, 

обладнання для пересування проміжних ковшів. Кристалізатори: загальна конструкція, основні 

технічні параметри. Механізми качання кристалізатора. Кулачковий механізм: конструкція, 

принцип дії, розрахунок основних параметрів. Механізм, що реалізує синусоїдний графік 

швидкості кристалізатора: конструкція та розрухунок осовних параметрів. Механізм, що 

реалізує багатосинусоїдний графік швидкості кристалізатора. Розрахунок енергосилових 

параметрів приводу качання кристалізатора. 

Обладнання зони вторинного охолодження. Типи підтримуючого обладннання. Роликові 

холості та приводні проводки. Розрахунок зусилль, що діють на ролики, та потужності двигуна 

приводних роликових проводок. Машини для витягування злитка. Розрахунок зусилля 

притисненя валків до злитку. 
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Механізація різки злитку. Машини газополум'яної різки. Ножиці. Машини імпульсної 

різки (різки вибухом). Пилки. Обладнання для уборки заготовок. Затравки та обладнаня для 

введеня і уборки затравок. Литтєво-прокатні агрегати. 

Обладнання для роздягання злитків та підготовки виливниць. Типи машин для 

роздягання злитків. Трьохопераційний стриперний кран: загальна конструкція, принцип дії та 

основні технічні параметри. Стриперний механізм крана: конструкція та принцип дії. 

Механізм підйома: конструкція, признначення храпового механізму. Розрахунок зусилля 

для відриву злитка від виливниці та потужности електродвигуна стриперного механізму. 

Стаціонарні стриперні машини: гвинтові, гідравлічні. Машини для чистки та змащуваня 

виливниць. 

 

МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРОКАТНИХ ЦЕХІВ 

Рівень розвитку вітчизняного прокатного виробництва і прокатобудування. Проектні 

інститути та машинобудівні заводи, які визначають технічну політику в створенні прокатного 

обладнання. Умови праці і основні вимоги до прокатного обладнання. Створення нового і 

вдосконалення існуючого прокатного обладнання, підвищення його продуктивності і 

надійності. Особливості проектування обладнання для реконструкції діючого прокатного 

виробництва. Основні перспективні напрямки в галузі проектування. 

Класифікація прокатних станів. Сортамент прокатної продукції. Напівпродукт та готова 

продукція. Економічні та перспективні види продукції. Класифікація прокатних станів щодо 

продукції, що виробляться та типорозмірів, числа та розміщенню прокатних валків. 

Вузли та механізми робочих клітей прокатних станів. Загальні пристрої головної лінії та 

робочої кліті прокатного стану. Варіанти пристроїв горизонтальних, вертикальних та інших 

типів клітей. Варіанти головних ліній. Прокатні валки. Вибір основних розмірів валків. 

Матеріали ти засоби виготовлення валків. Розрахунок прокатних валків на міцність. 

Конструктивні 

особливості валків різних станів: обтискуючих, заготівельних, сортових, листових, 

трубних, гарячого та холодного прокатування, робочих та опорних валків. Розрахунок 

прокатних валків на твердість. Визначення прогибу листових валків. Особливості конструкції 

та розрахунку багатовалкових систем. Підшипники прокатних валків. 

Конструктивні особливості та умови роботи підшипників валків. Підшипники ковзання 

відкритого типу з неметалічними вкладишами. Підшипники ковзання закритого типу. 

Розрахунок режиму рідинного тертя. Тепловий розрахунок підшипників. Підшипники котіння 

прокатних валків та іх розрахунок. Конструктивне оформлення підшипникових вузлів. 

Конструкції подушок, які припускають самоустановлення підшипників. Механізми для 

встановлення та зрівноважування валків. Конструкції нажимних механізмів гвинтового типу- 

швидкохідних та повільнохідних. Нажимні гвинти та гайки. Кінематичні схеми та конструкції 

приводів нажимних механізмів. Розрахунки на стійкість, розрахунки потужності приводу. 

Гідравлічні та гідромеханічні нажимні пристрої листових станів, їх конструкції, робота в 

автоматичному режимі, регулювання товщини та різнотовщинності полоси. Гвинтові та клинові 

нажимні механізми з ручним приводом. 

Конструкції механізмів зрівноважування валків із різними засобами зрівноваження. 

Пристрої регулювання валків вертикальних та інших клітей. Гідравлічні механізми 

регулювання поперечної різнотовщинності листів. Розрахунки зусиль протипрогибу. Засоби 

осьового переміщення валків. Станини робочих клітей. Типи, конструкції станин. Вибір 

основних розмірів станин. Матеріали, засоби виготовлення станин. Розрахунки станин 

закритого типу на міцність та твердість. Розрахунок станини відкритого типу на міцність. 

Розрахунок прокатної кліті на перевертання і фундаментних болтів на міцність. Проводки 

листових станів. Конструкції проводкових столів, держаків для завіс. Проводки сортових 

станів. 

Кантувальні проводки. Механізми та пристрої для заміни валків обтискуючих, листових, 

сортових станів. Механізми з ланцюговими, рейковими приводами, з гідроциліндрами. 

Деталі та вузли приводу валків робочих клітей. Шпинделі. Вимоги до шпинделів. 

Конструкції шпинделів. Універсальні шпинделі з вкладишами ковзання. Конструктивні 

особливості. Розрахунок деталей шпинделя на міцність. Змазування поверхні тертя. 
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Універсальні шпинделі на підшипниках котіння. Конструкції, розрахунки на міцність. 

Кулькові шпинделі. Урівноваження шпинделів, типи, конструкції. розрахунок зусиль 

урівноваження. 

Шестеренні кліті та редуктори. Матеріали та конструкції шестерен. Особливості 

розрахунку зубчастих зачеплень та підшипників шестеренних клітей на міцність та 

довговічність. Конструкції станин шестеренних клітей, розрахунок іх на міцність. Конструкції 

редукторів в головній лінії станів. Особливості редукторів вертикальних клітей. Комбіновані 

шестеренні кліті- редуктори. Типи та конструкції муфт в головній лінії. Розрахунки муфт на 

міцність. 

Обладнання для порізки прокату. Розрахунки зусиль різання металу ножицями з 

паралельними, похилими та дисковими ножами. Моменти при різанні дисковими ножами. 

Конструкції ножиць з паралельними ножами з верхнім та нижнім різцем. Ножиці обтискуючих 

та заготовочних станів. Конструктивні особливості ножиць з похилим ножем з нижнім та 

верхнім різцем. 

Конструкції механізмів включення. Галузь застосування. Конструкції дискових ножиць. 

Привід дисків, механізми регулювання. Двопарні та багатопарні ножиці. Розрахунки на 

міцність та стійкість деталей приводів ножиць. Кромкокрихкі ножиці. Кінематика, конструкції 

для кромок різних перерізів та різних швидкостей. 

Летючі ножиці. Класифікація летючих ножиць. Методи регулювання довжини відрізаної 

полоси і вирівнювання швидкостей полоси та ножиць. Конструкції та розрахунок відповідних 

механізмів. Барабанні летючі ножиці. Регулюючі механізми ножиць. Кривошипно-важільні 

ножиці, їх модифікація для порізування гарячих та холодних листів, заготовок і сортового 

прокату. Механізми пропускання різу. Планетарні ножиці заготовочних станів. Маятникові 

летючі ножиці. Кінематичні та силові розрахунки летючих ножиць. Конструкція та робота 

ножиць, які використовуються у машинах безперервного лиття заготовок. Принцип діі та 

область використання пилок. Розрахунок зусиль різання металу та диска пилки на стійкість. 

Конструкції та розрахунки механізмів обертання диску. 

Типи, конструкції механізмів подавання диску і пересування пилки. Кінематичні та 

силові розрахунки. Летючі дискові пилки трубопрокатних станів. 

Обладнання для правки та змотки прокату. Розрахунки зусиль та моментів, які 

виникають при правці штабу прямокутного перерізу, сортового прокату. Листоправильні 

роликові машини. Вибір параметрів. Конструкції основних типів машин. 

Розрахунки на стійкість деталей та вузлів машин. Визначення потужності привода. 

Сортоправильні роликові машини. Конструкції машин відкритого та закритого типу, машини 

для правки прокату в двох площинах. Механізми настроювання машин. Розтяжні 

листоправильні машини. Конструкції машин, силові розрахунки та розрахунки на міцність. 

Сортоправильні преси. Конструкції та силові розрахунки горизонтального пресу для правки 

великих профілей, вертикальних пресів для правки рейок. Особливості механізмів правки литих 

заготовок на машинах безперервного лиття заготовок радіального типу. Призначення, вимоги 

до роботи листових моталок. 

Конструкції роликових барабанних моталок з різним числом формуючих роликів. Робота 

приводу в різних режимах натягу штабу. Розрахунок приводів барабану, формуючих а 

подаючих роликів. Конструкції барабанів з механізмом зміни діаметра. Барабанні моталки для 

змотки холодного штабу. Конструкції приводів барабанів з механізмами зміни діаметра 

барабана. Розрахунки потужності привода і міцності барабана. Роликові моталки - згортальні 

машини. Область застосування, конструкції. Розрахунок процесу формування рулона. 

Розмотувачі холодного штабу. Конструкції барабанних та двоконусових розмотувачів. 

Відгиначі кінця штабу різного типу. Кінематичні та силові розрахунки відгиначів. Дротяні та 

малосортові моталки. Засоби формування приводів моталок різного типу. 

Машини та механізми для переміщення злитків і прокату. Рольганги. Конструкції 

роликів, опорних вузлів та приводів в залежності від призначення. Вибір основних параметрів 

рольгангів. Силові розрахунки. Розрахунки потужності приводу. Розрахунок роликів на 

міцність. Механізми для поперечного переміщення довгих штабів прокату. Канатні та 

ланцюгові шлепери. Конструкції, розрахунки елементів на міцність та потужність приводу. 

Холодильники малосортових та середньосортових станів. Вимоги до холодильників та вибір 
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основних параметрів. Кінематичні схеми і конструкції механізмів рейкових холодильників. 

Кінематичні та динамічні розрахунки механізмів. Роликові холодильники. Системи механізмів 

для транспортування рулонів полоси. Конвеєри для переміщення гарячих та холодних рулонів. 

Маніпулятори та кантувачі обтискуючи станів. Призначення, конструкції. Кінематичний та 

силовий розрахунок кантувача. Кантувачі заготовочних та сортових станів. Маніпулятори та 

кантувачі рейкобалкових станів. Кінематичні схеми та конструкції. Підйомно-хитні столи 

рейкоболкових станів. Маніпулятори товстолистових станів. Кантувачі у лінії обробки сортових 

та листових станів. Кінематичні схеми та конструкції механізмів. Штовхачі для переміщення 

коротких розгорток. Штовхачі методичних нагрівальних печей. Конвеєри системи прибирання 

обрізків обтискних станів. Підйомні, поворотні та підйомно-поворотні механізми в лініях 

прокатних станів. 

Агрегати для обробки листів у цехах холодного прокатування листів. Агрегати для 

поперечного різання гарячекатаного та холоднокатаного штабу. Засоби зачистки злитків, 

заготовок та готового прокату. Машини для вогневої зачистки гарячих блюмів та слябів. 

Агрегати абразивної зачистки заготовок та товстих листів. Машини для таврування та 

маркування прокату. Таврувачі для блюмів та слябів. Таврувачі безперервних заготовочних 

станів. Кінематичні схеми та конструкції механізмів. Укладальники сортового прокату. 

Машини для укладання листів в пачки. Машини для обв'язки бунтів, пачок сортового прокату, 

рулонів, пачок листів. Кінематичні схеми машин та механізмів, їх конструкції. 

Машини та агрегати для виробництва безшовних труб. Класифікація трубопрокатних 

агрегатів за типами. Прошивні стани. Принцип дії, конструкції прошивних станів з 

бочковидними та грибоподібними валками Привід валків прошивного стану. 

Машини та агрегати для виробництва зварних труб. Засоби виробництва зварних труб. 

Агрегати безперервного пічного зварювання труб. Формувальні, редукційні кліті. Безперервні 

агрегати електрозварювання труб. Технологічний процес, склад обладнання. Формувальний, 

калібрувальний стани. Засоби електрозварювання. Засоби поділу труби на мірні довжини. 

Агрегати для виробництва прямошовних труб дуговим зварюванням під шаром флюсу. Засоби 

та обладнання формування труби на вальцях, пресах та валкових станах. Агрегати для 

виробництва спіралешовних труб. Схема формування, формувальне обладнання. Обладнання 

для поділу труб на мірні довжини. 

Стани спеціального призначення. Агрегати для гнуття профілів. Сортамент продукції, 

типорозміри станів, перелік обладнання. Перспективи та основні напрямки у вдосконаленні 

обладнання прокатних цехів. Основні напрямки в розвитку прокатного виробництва та 

обладнання. Удосконалення існуючого обладнання і механізація ручних операцій. Створення 

принципово нових технологічних процесів прокатного виробництва і обладнання для них. 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН 

Народногосподарське значення проблем експлуатації та обслуговування металургійного 

обладнання. Умови роботи машин і механізмів. Особливості конструкції та експлуатації 

металургійних машин. Процеси технічної експлуатації обладнання. Терміни та визначення. 

Етапи технічної експлуатації обладнання. Збереження обладнання. Ревізії обладнання. 

Складання та монтаж механізмів. Наладка металургійних машин. Види технічного 

обслуговування та ремонтів. 

Структура ремонтної служби промислового цеху металургійного підприємства. 

Обов’язки експлуатаційного, чергового та ремонтного персоналу промислового цеху. 

Інженерно-технічний персонал ремонтної служби. Цехи відділу головного механіка. 

Централізований та децентралізований методи проведення ремонтів. 

Клас металургійних машин – особливості конструкції, експлуатації, ремонтів. 

Послідовність виконання ремонтних робот. Види ремонтних впливів. Наладка обладнання. 

Мащення обладнання. Затяжка різьбових з’єднань. Заміна швидкозношуваних деталей, 

відновлення корпусних деталей. Оптимальні часові етапи впливів. 

Надійність обладнання. Безвідмовність обладнання, види відмов, показники 

безвідмовності. Види станів обладнання. Довговічність, показники довговічності. 

Ремонтопридатність, параметри ремонтопридатності. Збереженість обладнання. 
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Експлуатаційні властивості елементів машин. Причини фізичного старіння. 

Встановлення причин фізичного старіння. Урівні пояснення процесів старіння: 

субмікроскопічний, мікроскопічний, макроскопічний. Фізико-механічний процес старіння. 

Паталогічне старіння. Механіко-хімічний процес старіння. 

Конструкційні причини. Технологічні причини. Експлуатаційні причини. Види 

експлуатаційних впливів на деталі металургійних машин. Види фізичного старіння. Ступінь 

фізичного старіння та стан машин. Усталосні пошкодження. Методи керування 

експлуатаційними властивостями елементів машин. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

до фахових вступних випробувань зі спеціальності 

 

Розділ "Механічне обладнання доменних цехів" 

1. Склади з пересувними і стаціонарними вагоноперекидачами. 

2. Перевантажувальні грейферні крани, їх призначення, будова і робота. 

3. Усереднення шихтових матеріалів. Укладальники і забірники шихти. 

4. Шихтові бункери, затвори, живильники і дозатори. 

5. Дробарки, їх призначення, будова і робота. 

6. Сортувальне обладнання. Змішувачі і огрудкувачі шихти. Розрахунок бункерів. 

7. Конструкція типової агломераційної машини і її складові частини: рама, спікальні візки, 

привід, вакуум-камери, живильники тощо. 

8. Розрахунок потужності двигуна агломашини. 

9. Обладнання підготовки шихти і виробництво окатишів. 

10. Барабанний і чашовий огрудкувач. 

11. Обладнання для обжигу окатишів. 

12. Сучасні доменні цехи, технологічні операції. 

13. Бункерна естакада. Розташування, місткість і конструкція рудних бункерів. 

14. Затвори і живильники бункерів. Їх конструкція та робота. 

15. Вагон-терези. Призначення, конструкція основних механізмів і робота. 

16. Конвеєрна подача матеріалів до скипів. Конструкції основних вузлів. 

17. Основи розрахунку обладнання подачі шихтових матеріалів до скипу. 

18. Призначення і особливості доменних підйомників основних типів. 

19. Скипові підйомники. Основні вузли скипового підйомника доменної печі. 

20. Скип. Нахилений міст. Розвантажувальні криві і вимоги до них. 

21. Типові скипові лебідки, їх конструкція і особливості. Запобіжні пристрої. 

22. Визначення зусиль в канатах. 

23. Навантажувальна діаграма і розрахунок потужності електродвигунів скипових лебідок. 

24. Призначення і вимоги до завантажувальних пристроїв, типовий двоконусний 

завантажувальний пристрій і його складові частини: приймальна воронка, розподілювач 

шихти, засипний апарат. 

25. Розподілювачі шихти. Типовий розподілювач шихти: воронка, малий конус, штанга малого 

конусу, опорно-ходова частина воронки, ущільнення, привід. 

26. Режими роботи розподілювача. Розрахунок потужності двигуна приводу обертання воронки. 

27. Засипний апарат. Складові частини: газовий затвор, чаша, великий конус, штанга великого 

конусу, фланцеві з'єднання. 

28. Безконусний завантажувальний пристрій з газоущільнювальними клапанами. 

29. Завантажувальний пристрій з лотковим розподілювачем шихти. 

30. Особливості маневрування конусами, конструкції та запобіжні пристрої. 

31. Розрахунок потужності двигуна лебідки маневрування конусами. 

32. Пристрій для вимірювання рівня шихти у доменній печі. 

33. Конструкції зондів. Зондова лебідка, особливості конструкції і роботи. 

34. Будова чавунної льотки доменної печі. Засоби розкриття льоток. 

35. Типи машин для розкриття льоток, їх характеристика, робота. 

36. Розрахунок машини для розкриття льотки. 

37. Обладнання до забивки чавунної льотки. 
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38. Розрахунок потужності приводів механізмів пресування та повороту гармати. 

39. Ливарні двори доменних печей і їх обслуговування. 

40. Конструкції хитного і зворотного жолобів та їх порівняння. 

41. Чавуновози. Типи і будова. Визначення центру ваги рідкого металу відносно ковшу при 

його кантуванні. 

42. Шлаковози. Типи і будова. 

43. Типова розливальна машина, конструкція основних вузлів і їх робота. 

44. Розрахунок потужності двигуна розливальної машини. 

45. Катувальний пристрій. Визначення моментів при кантуванні ковшу з рідким металом. 

46. Будова і робота повітронагрівача доменної печі. 

47. Обладнання трактів нагріву, холодного та гарячого дуття: газовий пальник, газовий клапан, 

віддільний клапан шиберного типу, дросельні клапани, димовий клапан, клапани холодного 

і гарячого дуття, змінювально-запобіжний клапан, повітряний розвантажувальний клапан, 

засувки. 

48. Основи розрахунку клапанів і визначення потужності приводу. 

49. Газопроводи, їх будова. Пристрої для грубої, напівтонкої і тонкої очистки газу. 

50. Дросельні пристрої для підвищення тиску доменного газу. 

 

Розділ "Механічне обладнання сталеплавильних цехів" 

1. Способи підготовки металобрухту до плавлення сталі. 

2. Конструкція алігатор них ножиців для різання металобрухту. 

3. Призначення, устрій і принцип дії баштового копра. 

4. Призначення, устрій та принцип дії естакадного копра. 

5. Призначення, устрій та принцип дії пресу для пакетування металевого брухту. 

6. Будова міксерного відділення та розташування в ній механічного устаткування. 

7. Призначення і устрій пересувного міксера. 

8. Послідовність розрахунку потужності приводу механізму нахилу стаціонарного міксеру. 

9. Устрій машини з канатним приводом для скачування шлаку (конструкція НКМЗ). 

10. Розрахунок механізму пересування каретки машини для скачування шлаку. 

11. Розрахунок механізму повертання колони машини для скачування шлаку. 

12. Розрахунок механізму приводу стріли гідравлічної машини для скачування шлаку. 

13. Механізація завантаження сипучих матеріалів у кисневий конвертор. 

14. Будова конверторного цеху та розташування в ній механічного обладнання. 

15. Напільна завалочна машина для обслуговування кисневих конверторів малої та середньої 

потужності. 

16. Напільна завалочна машина для обслуговування кисневих конверторів великої потужності. 

17. Устрій кисневого конвертора. 

18. Типи приводу повертання кисневих конверторів. 

19. Конструкція стаціонарного приводу механізму повертання кисневого конвертора. 

20. Устрій напівнавісного приводу механізму повертання конвертора. 

21. Устрій навісного приводу механізму повертання конвертора. 

22. Розрахунок потужності приводу механізму повертання кисневого конвертора. 

23. Способи відсікання кінцевого шлаку під час випуску сталі із кисневого конвертора. 

24. Пристрій для газодинамічного відсікання шлаку під час випуску сталі з кисневого 

конвертора. 

25. Устрій для відсікання конверторного шлаку за допомогою ковзного затвору. 

26. Устрій та вантажні потоки електросталеплавильних цехів. 

27. Основні типи МБЛЗ, їх переваги та недоліки. 

28. Конструкції кристалізаторів МБЛЗ. 

29. Основні типи механізмів хитання кристалізаторів МБЛЗ. 

30. Основні елементи МБЛЗ вертикального типу. 

31. Конструкція піднімально-поворотного стенду МБЛЗ. 

32. Устрій та призначення проміжного ковша МНЛЗ. 

33. Конструкція стенда для заміни проміжних ковшів МБЛЗ. 

34. Тягнучі кліті МБЛЗ. 
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35. Розрахунок зусилля притискування валків тягнучої кліті вертикальної МБЛЗ до злитку. 

36. Конструкція тягнучо-правильного блоку криволінійної МБЛЗ. 

37. Обладнання зони вторинного охолодження МБЛЗ. 

38. Устрій машини для вогневої різки злитків на вертикальній МБЛЗ. 

39. Устрій машини для вогневої різки злитків на радіальній МБЛЗ. 

40. Основні механізми дугової печі та їх призначення. 

41. Механізм повороту склепіння дугової печі. 

42. Механізм повертання корпуса дугової печі. 

43. Механізм піднімання склепіння дугової плавильної печі. 

44. Розрахунок механізму нахилу дугової печі. 

45. Механізм притискування електродів дугової плавильної печі. 

46. Устрій та призначення сталерозливних ковшів. 

47. Схема приводу механізму пересування сталевозу та розрахунок його потужності. 

48. Типи ківшових затворів. 

49. Конструкції ковзних затворів для розливання сталі. 

50. Типи приводу ковзних затворів, їх переваги та недоліки. 

 

Розділ "Механічне обладнання прокатних цехів" 

1. Визначення моменту опору на двороликовій опорі рейкового холодильника. 

2. Станини робочих клітей прокатних станів. Визначення та будова. 

3. Зона деформації металу та ії параметри під час прокатування зливка. 

4. Моталки та розмотувачі прокатних станів. Класифікація їх за призначенням. Вимоги, які 

ставляться до моталок. 

5. Шпинделі та муфти. Призначення та будова. Удосконалення шпиндельного з’єднання. 

6. Визначення потужності двигуна та зусилля під час роботи виштовхувала роликового типу 

сортового прокатного стана. 

7. Правильні машини і преси. Призначення. Основні параметри. Класифікація правильних 

машин. 

8. Розрахунок робочого валка на міцність (для листових та каліброваних валків). 

9. Дискові та крає кришильні летючі ножиці. Призначення та принцип дії. 

10. Визначення зусилля різання на ножицях зі скісним ножем. 

11. Зливковози. Призначення. Конструкції та будова. 

12. Визначення моменту опору механізму повороту поворотного стола. 

13. Шлеперні пристрої. Холодильник візкового типу. Призначення та будова. 

14. Розрахунок ролика робочого рольганга на міцність. 

15. Визначення моменту та потужності приводу роликів рольганга. 

16. Дискові пилки. Конструктивні особливості механізмів обертання диска пилки та подачи. 

17. Визначення зусилля прокату та моменту під час прокатування зливка. 

18. Упори, що зникають, для зупинки прокату на рольгангу. Машини для маркування прокату. 

19. Визначення зусилля різання на ножицях з паралельними ножами. 

20. Типи злиткоподачі обтискних прокатних станів. 

21. Розрахунок станини закритого типу. 

22. Механізми та пристрої для зміни валків робочої кліті. 

23. Побудова навантажувальної діаграми головного електродвигуна реверсивного прокатного 

стану (для одного пропуску). 

24. Кантувачі товстих листів та гарячих рулонів. 

25. Визначення прискорення зливковоза під час розгону та гальмування. 

26. Холодильник рейкового типа. Холодильник крюкового типу для охолодження бунтів дроту. 

Основні параметри та обладнання, яке входить до складу лінії холодильника. 

27. Розрахунок лопаті та вилки універсального шпинделя на міцність. 

28. Пристрої для зрівноважування валків та для осьового установлення валків робочої кліті. 

29. Розрахунок робочої кліті на перекидання. 

30. Визначення моменту двигуна натискного пристрою з побудовою навантажувальної 

діаграми. 

31. Летючі ножиці двобарабанні та одновісні. Призначення та режим роботи. 
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32. Визначення потужності двигуна для привода лінійок маніпулятора. 

33. Важільно-кривошипні летючі ножиці та ножиці маятникового типу. Призначення. Принцип 

дії. 

34. Визначення потужності двигуна механізму обертання диска пилки. 

35. Визначення зусилля різання на дискових ножицях та потужність електродвигуна для 

привода ножиць. 

36. Поворотні, підйомні та підйомно-поворотні механізми прокатних станів. 

37. Визначення зусилля різання та моменту різання на барабанних летючих ножицях. 

38. Розрахунок шестеренної кліті на перекидання. 

39. Нагрівальні відділення прокатних станів та обладнання, яке входить до їхнього складу. 

40. Визначення зусилля правки на листоправильних машинах та потужності двигуна. 

41. Маніпулятори та кантувачі обтискних прокатних станів. 

42. Визначення потужності двигуна холодильника візкового типу для охолодження прокату. 

43. Визначення потужності двигуна рейкового холодильника з побудовою навантажувальної 

діаграми. 

44. Визначення моменту опору на однороликовій опорі рейкового холодильника. 

45. Робочі валки прокатних станів. Підшипники та подушки валків. 

46. Визначення потужності двигуна дротяної моталки з нерухомим бунтом. 

47. Рольганги, призначення, конструкція. 

48. Розрахунок потужності двигуна для змотування полоси у рулони на барабанній моталці. 

49. Головна лінія прокатного стану. Характеристика обладнання, яке входить до складу лінії. 

50. Нагрівальна піч з крокуючими балками. Пристрої для безударного укладення зливка на 

приймальний рольганг листового стану. 

 

Розділ "Експлуатація та обслуговування машин" 

1. Умови роботи машин і механізмів. 

2. Особливості конструкції та експлуатації металургійних машин. 

3. Процеси технічної експлуатації обладнання. Терміни та визначення. 

4. Етапи технічної експлуатації обладнання. 

5. Збереження обладнання. 

6. Ревізії обладнання. 

7. Складання та монтаж механізмів. 

8. Наладка металургійних машин. 

9. Види технічного обслуговування та ремонтів. 

10. Структура ремонтної служби промислового цеху металургійного підприємства. 

11. Обов’язки експлуатаційного, чергового та ремонтного персоналу промислового цеху. 

12. Інженерно-технічний персонал ремонтної служби. 

13. Централізований та децентралізований методи проведення ремонтів. 

14. Послідовність виконання ремонтних робот. 

15. Види ремонтних впливів. 

16. Мащення обладнання. 

17. Затяжка різьбових з’єднань. 

18. Заміна швидкозношуваних деталей, відновлення корпусних деталей. 

19. Надійність обладнання. 

20. Безвідмовність обладнання, види відмов, показники безвідмовності. 

21. Види станів обладнання. 

22. Довговічність, показники довговічності. 

23. Ремонтопридатність, параметри ремонтопридатності. 

24. Збереженість обладнання. 

25. Експлуатаційні властивості елементів машин. 

26. Причини фізичного старіння. 

27. Встановлення причин фізичного старіння. 

28. Рівні пояснення процесів старіння: субмікроскопічний, мікроскопічний, макроскопічний. 

29. Види експлуатаційних впливів на деталі металургійних машин. 

30. Методи керування експлуатаційними властивостями елементів машин. 
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