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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена на основі навчального плану і освітньо-професійної 

програми вищої освіти з напрямку підготовки фахівців 

0505003 «Машинобудування», спеціальність 7(8).05050309 «Гірничі машини та 

комплекси» з урахуванням досвіду роботи кафедри «Гірничі машини і мехатронні 

системи машинобудування» та включає основні питання по базовим дисциплінам. 

Розкриття цих питань вимагає також міцних знань по фундаментальним 

дисциплінам. 

 

Фахівці повинні знати: 

- основні характеристики природного зовнішнього середовища - вугільних 

пластів та вміщувальних порід; 

- особливості проектно-конструкторських рішень і принципів дій сучасних 

машин у цілому та їх структурних одиниць; 

- основи теорії роботи і основні параметри; 

- особливості експлуатації; 

- переваги машин мехатронного класу; 

- раціональні області застосування в конкретних гірничо-геологічних 

умовах; 

- проблеми та перспективні напрями розвитку. 

 

Фахівці повинні вміти: 

- виконати порівняльний аналіз відомих варіантів технічних рішень 

структурних одиниць різних видів машин;  

- на основі порівняльного аналізу альтернативних технічних рішень 

обґрунтувати вибір раціональних типів машин для конкретних умов 

експлуатації; 

- визначити основні конструктивні параметри (механічні, гідравличні, 

електричні, силові, кінематичні) стосовно до основних структурних 

одиниць і машин у цілому; 

- обґрунтувати раціональні режимні та вихідні параметри для конкретних 

умов експлуатаціі з урахуванням обмежуючих факторів; 

- формувати пропозиції щодо покращення технічного рівня відомих типів 

машин; 

- користуватися спеціальною літературою. 

 

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

підготовки спеціаліста обране типове гірниче обладнання. 

 

1. Основні відомості про гірничі машини як мехатронні об’єкти 

проектування, модернізації та експлуатації.  

- призначення та класифікація гірничих машин, особливості умов 

експлуатації і основні вимоги; 

- необхідність забезпечення високого рівня інтелектуалізації процесу 

управління гірничими машинами, загальна характеристика гірничих машин як 

мехатронних систем, переваги гірничих машин мехатронного класу; 
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- основні положення системного підходу до гірничих машин, основи 

порівняльного аналізу варіантів технічних рішень складних машин; 

- основні способи і засоби пилоподавлення. 

 2. Характеристики вугілля і порід та особливості їх руйнування 

робочими інструментами виймальних машин.  
- механічні характеристики гірничих порід, характеристики руйнування 

вугільних пластів; 

- основні відомості про робочі інструменти, механізми процесів руйнування 

масиву різцями і шарошками, схеми руйнування масиву різцями. 

3. Загальна побудова та виконавчі органи виймальних комбайнів.    
 - загальна побудова очисних і прохідницьких комбайнів на основі їх 

системного уявлення; 

- основні відомості про виконавчі органи, основи теорії роботи шнекових, 

барабанних, ланцюгових, роторних та фрезерних виконавчих органів. 

4. Формування зовнішніх навантажень на виконавчі органи виймальних 

комбайнів.  

- основні відомості про формування зовнішніх навантажень; 

- формування зовнішніх навантажень на різцевий інструмент та виконавчі 

органи від зусиль різання; 

- визначення потужностей на різання і навантажування. 

5. Підсистеми приводу виконавчих органів виймальних комбайнів і 

основи теорії їх роботи.  

- загальні відомості про підсистеми приводу, асинхронні електродвигуни; 

- режими роботи і теплова потужність, механічні характери стики, стійкий 

момент і стійка потужність електродвигунів. 

6. Підсистеми переміщення виймальних комбайнів і основи теорії їх 

роботи.  

- підсистеми переміщення очисних комбайнів: загальні відомості; 

підсистеми на основі гідравличних та електричних регуляторів швидкості; основи 

теорії роботи мехатронних підсистем на базі електромагнітних муфт і гальм 

ковзання та частотно-регульованого асинхронного електроприводу; визначення 

зусиль і потужностей на переміщення; 

- підсистеми переміщення прохідницьких комбайнів, запобіжні пристрої для 

підсистем переміщення виймальних комбайнів. 

7. Підсистеми підвіски та переміщення виконавчих органів і опірні 

механізми виймальних комбайнів.  

- підсистеми підвіски і опірні механізми очисних комбайнів; 

- підсистеми підвіски і опірні механізми прохідницьких комбайнів. 

8. Підсистеми навантажування та транспортування гірничої маси 

прохідницьких комбайнів.  
- загальні відомості, особливості підсистем навантажування та 

транспортування гірничої маси.  

9. Очисні комбайни.  

- основні відомості, автоматизовані режими роботи очисних комбайнів 

мехатронного класу, особливості технічних рішень сучасних очисних комбайнів; 

- визначення продуктивності та встановлення раціональних режимів роботи 

очисних комбайнів. 
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10. Прохідницькі комбайни.  

- основні відомості, автоматизовані режими роботи прохідницьких 

комбайнів мехатронного класу, особливості технічних рішень сучасних 

прохідницьких комбайнів стрілоподібного типу; 

- визначення продуктивності та встановлення раціональних режимів роботи 

прохідницьких комбайнів. 

11. Стругові установки.  

- основні відомості, системне уявлення стругових установок; 

- особливості та переваги дозованного виймання вугілля струговими 

установками у складі очисних комплексів мехатронного класу, особливості 

технічних рішень сучасних стругових установок. 

12. Характеристика вміщувальних вугільні пласти порід у складі 

геотехнічних систем “гірничий масив – механізоване кріплення”.  

- вміщувальні породи для пологоспадних та для крутоспадних і крутих 

вугільних пластів. 

13. Загальні відомості про очисні механізовані комплекси та їх 

кріплення.  

- призначення і склад комплексів та їх кріплень, класифікація та 

технологічні схеми роботи комбайнових і стругових комплексів; 

- загальне улаштування секцій кріплень, системне  уявлення механізованих 

кріплень; 

- автоматизовані режими роботи очисних комплексів мехатронного класу. 

14. Механізовані кріплення у складі очисних комплексів та основи теорії 

їх роботи.   
- основні параметри механізованих кріплень, класифікація й порівняльний 

аналіз типів механізованих кріплень та їх структурних одиниць, системи 

гідроприводу кріплень; 

- особливості технічних рішень сучасних механізованих кріплень у складі 

очисних комплексів, механізовані кріплення сполучень лав із підготовчими 

виробками. 

15. Очисні агрегати.  

- основні відомості, автоматизовані режими роботи очисних агрегатів 

мехатронного типу, особливості технічних рішень сучасних очисних агрегатів. 

16. Бурильні машини.  

- загальні відомості, основні положення теорії буріння гірничих порід. 

- особливості побудови та роботи бурильних машин ударно-поворотного, 

обертального, обертально-ударного і ударно-обертального буріння; 

продуктивність бурильних машин. 

17. Навантажувальні та буронавантажувальні машини.  

- основні відомості, особливості технічних рішень, продуктивність 

навантажувальних машин. 

18. Комплекси прохідницького обладнання.  

- основні відомості, особливості побудови та роботи технічних рішень 

комплексів прохідницького обладнання. 
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