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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          Програма розроблена на основі навчального плану і освітньо – професійної програми 

вищої освіти з напрямку підготовки фахівців 0505003 «Машинобудування», спеціальність 

8.05050315 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і 

обладнання» з урахуванням досвіду роботи кафедр «Гірничозаводський транспорт і 

логістика»,  «Машини і апарати хімічних виробництв» та включає основні питання по 

базовим дисциплінам. Розкриття цих питань вимагає також міцних знань по 

фундаментальним дисциплінам. 

 

           Фахівці повинні знати: 

- устрій і принцип роботи підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, 

меліоративних машини і обладнання, принципи їх конструювання; 

- методики конструктивних, енергетичних і міцнісних розрахунків, в т.ч. з 

використанням ЕЦВМ; 

- правила технічної експлуатації підйомно-транспортного, дорожнього, 

будівельного, меліоративного обладнання; 

- економічні показники транспортної складової підприємства. 

           Фахівці повинні вміти: 

- вибрати тип обладнання для заданих технологічних умов виробництва; 

- виконати конструктивні, енергетичні і міцнісні розрахунки обладнання; 

- забезпечити надійну, безпечну та економічно обґрунтовану експлуатацію 

обладнання транспортного призначення, а також для виконання навантажувально-

розвантажувальних, дорожніх робіт, виробництва будівельних матеріалів. 

 

В якості об'єктів для перевірки знань при вступі в магістратуру або для підготовки 

спеціаліста обране типове підйомно-транспортне, дорожнє, будівельне, меліоративне 

обладнання. 

 

 

Основи теорії і розрахунки засобів пересування вантажів 

Загальна характеристика транспорту. Класифікація транспортних машин. 

Класифікація вантажів. Фізико-механічні властивості вантажів. Вантажопотоки. Визначення 

і класифікація. Способи розрахунку вантажопотоків. 

Теоретична і технічна продуктивність транспортних машин безперервного принципу 

дії. Приймальна здатність. Продуктивність транспортних машин циклічного принципу дії. 

Тривалість технологічного циклу роботи машини. 

Опори рухові вантажу в гравітаційних транспортних установках. Опори рухові 

вантажу і гнучкого тягового органа для скребкового конвеєра. Опори рухові вантажу і 

гнучкого тягового органа для стрічкового конвеєра. Окружне тягове зусилля. Потрібна і 

установлена потужність конвеєрів. Визначення натягу гнучкого тягового органа. Розрахунок 

натягів гнучкого тягового органа методом обходу уздовж контуру. Первісний натяг. 

Діаграма натягу гнучкого тягового органа конвеєра. Перевірка тягового ланцюга на міцність. 

Умова міцності. Запас міцності ланцюга, на прикладі технологічного розрахунку 

скребкового конвеєра. Характерні кути установки конвеєра. 

Передача тягового зусилля зачепленням. Класична теорія зачеплення. Швидкість і 

прискорення ланцюга. Аналіз формули Ганфштенгеля для визначення динамічних зусиль в 

ланцюзі як абсолютно твердому тілі. Сучасні дослідження динаміки ланцюгових тягових 

органів. Розповсюдження хвиль деформації в ланцюзі як у пружному стрижні. Швидкість 

розповсюдження пружних хвиль на вантажній і порожній гілці ланцюга. Диференційне 

рівняння пружної хвилі в ланцюговому тяговому органі. Середня швидкість розповсюдження 



хвиль деформації в ланцюзі. Загальне рішення диференційного рівняння пружної хвилі в 

ланцюговому тяговому органі. Граничні умови. Докритичний і закритичний натяг. Динамічні 

зусилля в ланцюзі як пружному тілі. Умови резонансу. Порівняння розрахункових 

динамічних зусиль в ланцюзі за Ганфштенгелем і таких, що знайдені за сучасними методами 

розрахунку. 

Передача тягового зусилля тертям. Формула Ейлера. Коефіцієнт запасу сил тертя на 

приводному барабані. Задача Петрова-Жуковського. Нерівномірність швидкості стрічки на 

дузі обхвату барабана. Швидкість пружного ковзання. Активний і пасивний кут обхвату. 

Природа зриву зчеплення стрічки з барабаном. Елементи теорії багатоприводних стрічкових 

конвеєрів. Нерівномірність розподілу тягових зусиль і швидкостей стрічки між барабанами 

приводу. Пошук первісного натягу стрічки. Мінімальний допустимий натяг стрічки в точці 

збігання з приводу і на вантажній гілці. Діаграма натягу стрічки. Перевірка стрічки на 

міцність. Умова міцності. Графо-аналітичний метод обчислення кількості послідовно 

встановлених стрічкових конвеєрів уздовж лінії транспортування.  

Елементи теорії руху потяга. Головні і паразитні рухи елементів потяга. Сили, що 

діють на рухомий склад. Основне рівняння руху потяга в диференційній та інтегральній 

формах. Аналіз рівняння. Режими руху потяга. Класична теорія реалізації сили тяги 

самоходною установкою. Сила зчеплення. Сутність коефіцієнту зчеплення, його загальна 

характеристика. Сучасні погляди на природу зчеплення приводних коліс самоходної 

установки з рейками (дорожнім покриттям). Площина контакту колеса з рейкою (дорожнім 

покриттям). Пружне і розносне ковзання. Коефіцієнт зчеплення одного колеса і локомотива з 

рейками. Фактори, що впливають на значення коефіцієнту зчеплення. Способи і 

конструктивні рішення щодо підвищення значення коефіцієнту зчеплення. Сили опору 

рухові потяга. Основний опір рухові. Питомий опір рухові окремого екіпажу (потяга) в 

основному і перехідних режимах руху. Опір рухові потяга від ухилу. Ухил колії і питомий 

опір рухові від ухилу. Мінімальне і максимальні допустимі значення ухилу колії для 

рейкового транспорту. Поняття «фіктивного ухилу» від криволінійних ділянок колії. 

Динамічні опори рухові потяга. Інерція мас, що рухаються і обертаються. Прискорення 

розгону і гальмування потяга. Робоче і екстрене гальмування потяга. Умова відсутності 

явища «юза» під час робочого гальмування. Закон гальмування. Гальмівний шлях. 

Визначення допустимої ваги причепної частини потяга під час страхування з місця, 

рівномірного руху і гальмування. Кількість вагонеток в складі. Сила тяги локомотива. 

Швидкість складу і струм у двигуні локомотива навантаженого і порожнього потяга. 

Еквівалентний струм двигуна локомотива. Фактор нагрівання і фактор охолодження двигуна. 

Умова відсутності перегрівання тягових двигунів локомотива. Величина потяга за умовою 

нагрівання тягових двигунів. 

Підйом і спуск вантажів у вагонетках похилою площиною за допомогою канатної 

тяги. Технологічний цикл одно кінцевого і двокінцевого підйому. Кількість вагонеток за 

продуктивністю і міцністю зчеплення. Міцність каната. Розрахункова погонна маса каната 

для похилого підйому. Методика розрахунку потужності двигуна підйомної машини для 

похилого підйому. Методика вибору підйомної машини. 

 

Промисловий транспорт 

Призначення і класифікація промислового транспорту. Вантажі, вантажопотоки. 

Техніко-економічні показники роботи транспортних установок.  

Доставка насипних вантажів під дією власної ваги: умови застосування, обладнання 

загальнопромислового і рудникового виконання. Улаштування бункерів, скатів, гезенків.  

Скребкові конвеєри: призначення, принцип роботи, умови застосування, 

класифікація, конструкція, типи. Запобіжні пристрої в скребкових конвеєрах. Експлуатація 

скребкових конвеєрів: технічне обслуговування, переміщення на нове робоче місце, ремонт. 

Розрахунок скребкового конвеєра.  



Стрічкові конвеєри: призначення, принцип роботи, умови застосування, 

класифікація, конструкція. Типажний ряд стрічкових конвеєрів. Уніфіковані стрічкові 

конвеєри. Приводні станції стрічкових конвеєрів. Тягові, несучі і підтримуючі органи 

стрічкових конвеєрів. Стикування стрічок. Натяжні і уловлюючи пристрої стрічкових 

конвеєрів. Завантаження і розвантаження стрічкових конвеєрів. Розрахунок стрічкового 

конвеєра. Спеціальні типи стрічкових конвеєрів. Апаратура дистанційного управління 

стрічковими конвеєрами великої потужності. Апаратура автоматизації шахтного конвеєрного 

транспорту. Вимоги і функціональні можливості комплексу автоматизованого управління. 

Засоби автоматизації і контролю параметрів роботи шахтних конвеєрів.  

Гідравлічний і пневматичний транспорт на промислових підприємствах.  

Рейкові колії: призначення, конструкція, експлуатація. Планування рейкової колії. 

Промислові вагонетки: призначення, класифікація, конструкція, експлуатація. Локомотивний 

транспорт на вузькоколійних залізницях промислових підприємств. Класифікація 

локомотивів. Конструкція рудникових локомотивів. Акумуляторні батареї рудникових 

локомотивів: типи акумуляторів, принцип роботи, конструкція, експлуатація. Тягові і 

перетворювальні підстанції локомотивної відкатки. Робота зарядних столів. Елементи 

автоматизації заряду-розряду батарей. Способи управління тяговими двигунами рудникових 

локомотивів, їх порівняльна характеристика. Експлуатація локомотивів і рудникових потягів. 

Охорона праці на локомотивному транспорті. Розрахунок локомотивної відкатки. Графіки 

руху поїздів. Автоматизація стрілкових переводів. Автоматизований контроль роботи 

локомотивного транспорту шахт.  

Загальні відомості про залізничний транспорт кар’єрів: вагони, локомотиви, тягові 

агрегати, станції.  

Канатна відкатка в підземних виробках шахт: призначення, класифікація, основні 

елементи. Конструкція складових частин комплексу канатної відкатки. Організація робіт на 

приймально-відправних площадках канатної відкатки. Елементи автоматизації канатної 

відкатки. Маневрове обладнання рейкового транспорту. Автоматизовані навантажувальні 

комплекси шахтного рейкового транспорту.  

Скреперні установки. Монорейкові дороги: призначення, класифікація і конструкція. 

Канатні дороги напочвені і підвісні. Перекидачі вагонів і вагонеток: призначення, 

конструкція.  

 

Динаміка транспортних машин 

Задачі наукової та навчальної дисципліни з динаміки машин. Еквівалентні маси 

динамічної системи.  

Теорія передачі тягового зусилля зачепленням. Швидкість і прискорення ланцюга. 

Динаміка руху ланцюга, що встановився. Види пружних коливань ланцюгів. Пружні 

властивості ланцюгів. Вибір розрахункової моделі гнучкого тягового органу. Виведення 

хвилевого рівняння коливань ланцюга. Методи вирішення диференційних рівнянь у 

часткових похідних. Резонансні явища. Розподілення динамічних зусиль по довжині 

ланцюгового конвеєра. Розрахункові динамічні навантаження. Розрахунок тягових ланцюгів 

на встановлену міцність. Динаміка пуску і стопоріння ланцюгового конвеєра. 

Динаміка потяга. Рівняння руху потягу в диференційній формі. Зусилля, що діють на 

вагонетки. Ресорна підвіска локомотивів. Нерівності рейкової колії. Коливання надресорної 

частини локомотивів. Подовжні коливання потягів під час пуску і гальмування. Крутильні 

коливання колісних пар і вибір конструктивного виконання приводів ходової частини 

локомотивів.  

 

Проектування металоконструкцій ПТБДММ 

Напружено-деформований стан конструкції. Поля напружень в елементах 

конструкцій. Рівні деталізації моделювання напруженого стану. Систематизація 

навантажень.  



Міцність несучих конструкцій. Напруги для розрахунків на міцність. Розрахунки на 

міцність. Розрахунок максимальних і мінімальних напружень в металоконструкції головної 

балки. Приклад розрахунку. Розрахунок максимальних і мінімальних напружень у вузлі 

сполучення головною і кінцевий балок. Приклад розрахунку. Розрахунок максимальних і 

мінімальних напружень в з'єднанні головною і кінцевий балок. Розрахунок максимальних і 

мінімальних напружень в кінцевий балці.  

Опір втоми. Явище втоми металів в конструкції. Втомна крива. Фактори, що 

впливають на довговічність зварних вузлів. Напруги для розрахунку на опір втоми. 

Конструктивний коефіцієнт. Методика прогнозування довговічності конструкції при 

експлуатаційному навантаженні. Розрахункові зони. Розрахунок на опір втоми. Оцінка 

залишкового ресурсу. Короткий алгоритм проведення розрахункової оцінки залишкового 

ресурсу.  

Опір конструкцій утворення тріщин. Тріщиностійкість металевих конструкцій. 

Постановка задачі про тріщиностійкості конструкції. Теоретичні основи прогнозування 

тріщиностійкості конструкції при одноразових та циклічних загрузках. Розрахунок 

довговічності за критерієм тріщиностійкості при циклічному навантаженні. Оцінка 

залишкового ресурсу. Короткий алгоритм проведення розрахункової оцінки залишкового 

ресурсу по тріщиностійкості. Конструкційне гальмування тріщин.  

Будівельний підйом. Балки. Основи конструювання. Аналітичне визначення 

параметрів перетину. Балки постійного перетину. Балки змінного перерізу. Короткі балки. 

Кручення балок. Їздові балки. Сполуки. Шарнірні з'єднання. Розрахунки зварних з'єднань. 

Болтові з'єднання. 

 

Машини для виробництва будівельних матеріалів 

Загальна характеристика машин для виробництва будівельних матеріалів. Фізико-

механічні властивості вантажів.  

Характеристика процесу дрібнення. Способи дрібнення і обладнання, що 

застосовується.  

Основи теорії дроблення матеріалів.  

Щокові дробарки. Конструктивні схеми. Розрахунок технологічних параметрів 

щокових дробарок.  

Конусні дробарки. Розрахунок конусних дробарок. 

Валкові дробарки. Конструкції та розрахунок. 

Дробарки ударної дії. Робочий процес дробарок ударної дії. Молоткові дробарки. 

Роторні дробарки.  

Барабанні кульові млини. Конструкція і основи розрахунку. 

Вібраційні млини. Конструкція вібраційних млинів. 

Сортувальні машини. Розрахунок інерційного грохота. 

Машини для дозування будівельних матеріалів. Об’ємні дозатори. Вагові дозатори. 

Дозатори безперервної дії. 

Змішувальні машини. Бетонні і розчинні установки. Продуктивність змішувальних 

машин. 

 

Функціональна логістика 

Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному 

ланцюгу поставки товарів.  

Вибір постачальника. 

Розроблення стратегії управління запасами на підприємстві.  

Диференціація асортименту за методом АВС. Диференціація асортименту за 

методом XYZ. Характеристика товарних груп АВС- та XYZ-аналізів.  

Вибір систем управління запасами.  



Розрахунок параметрів складської системи підприємства та розроблення проекту 

розміщення основних зон складу. Розрахунок параметрів основних зон складу на 

підприємстві.  

Розрахунок розміру вантажної площі складу. Розрахунок розміру допоміжної площі 

складу. Розрахунок площі ділянки приймання. Розрахунок площі ділянки комплектування. 

Розрахунок площі робочих місць, санітарно побутових та адміністративних приміщень. 

Розрахунок розвантажувальної ділянки біля складу. Естетичне оформлення території 

складського комплексу.  

Розроблення рекомендацій щодо ресурсного забезпечення роботи складу (підйомно-

транспортне обладнання, персонал). Розрахунок оптимальної кількості підйомно-

транспортних машин і механізмів. Розрахунок чисельності та якісного складу персоналу. 

Побудова графіку роботи складу і графіку роботи персоналу (за категоріями тощо).  

Розрахунок ефективності функціонування складської системи підприємства. 

Розрахунок показників, які характеризують інтенсивність роботи складу. Розрахунок 

показників, що характеризують ефективність використання складських площ. Огляд інших 

показників ефективності роботи складу. 

 

Підйомно-транспортні машини 

Конструкції вантажопідйомних машин. 

Основні параметри вантажопідйомних машин. Розрахункові та допустимі 

навантаження. Вимоги Держгірпромнагляду. 

Вантажозахватні пристрої: крюки, петлі. Спеціальні вантажозахвати. 

Вантажозахвати для сипучих вантажів. 

Гнучкі елементи тягових і вантажних пристроїв. Поліспасти, блоки, барабани, 

зірочки. 

Вимоги і класифікація гальмівних пристроїв. Колодкові гальма. Дискові гальма. 

Гальмівні пристрої з вічевим натисненням. Регулятори швидкості. Тепловий розрахунок 

гальм. 

Класифікація приводів підйомно-транспортних машин. Ручний, електричний, 

гідравлічний, пневматичний, дизельний приводи.  

Схеми механізмів підйому вантажу. Рух, що встановився, а також розгін і 

гальмування механізму підйому. Вибір приводу механізму підйому. Механізми зміни виліту 

стріли і безпеки роботи механізму підйому. 

Механізми пересування підйомно-транспортних машин з приводними колесами і 

гнучкою тягою. Опори руху механізмів пересування. Навантаження на механізми 

пересування в стаціонарному і перехідних режимах роботи. Розрахунок ходових коліс. 

Пристрої для безпечної експлуатації механізмів пересування підйомно-транспортних машин. 

Схеми механізмів повороту підйомно-транспортних машин. Моменти опору в 

опорах механізмів повороту кранів. Пуск і гальмування механізмів повороту. Конструкція 

поворотних кранів.  

Стійкість кранів. 

Транспортуючі машини. Різноманітні види конвеєрів і допоміжного обладнання. 

Комплексна механізація і автоматизація транспортування вантажів. Автоматичні лінії та 

потокове виробництво. 

 

Дорожні машини 

Класифікація дорожніх машин. Конструктивні особливості. 

Одноковшові екскаватори. Скрепери. Бульдозери. Автогрейдери. Роторні і 

ланцюгові екскаватори. 

Котки для ущільнення ґрунтів і підстави. Трамбувальні машини. 

Навантажувально-розвантажувальні машини. Навантажувачі.  

Бетонозмішувачі. Асфальтоукладачі. Снігоочищувачі. 
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