
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Київський національний університет 
будівництва і архітектури 

 
 
 
 

М.К. Сукач, С.Ю. Комоцька, 
М.М. Балака 

 
 
 
 

БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ 
І ОБЛАДНАННЯ 

 

Практикум 
 

Рекомендовано вченою радою 
Київського національного університету 

будівництва і архітектури 
як навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів, 

які навчаються за спеціальностями «Будівництво 

та цивільна інженерія», «Екологія» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2016 



УДК 621.878 (075.8) 
ББК 39.311 

С89 
 

Рецензенти: Л.А. Хмара, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри будівельних та дорожніх машин 
Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури; 
О.Г. Маслов, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри конструювання машин та технологічного 
обладнання Кременчуцького державного політехнічного 
університету ім. Михайла Остроградського; 
Ю.Д. Абрашкевич, доктор технічних наук, професор 
кафедри будівельних машин Київського національного 
університету будівництва і архітектури 

 
Затверджено на засіданні вченої ради Київського національного 

університету будівництва і архітектури, протокол № 38 від 30 жовтня 

2015 року. 

 
 

Сукач М. К. 

С89  Будівельні машини і обладнання. Практикум: навч. посібник / 

М.К. Сукач, С.Ю. Комоцька, М.М. Балака. − К.: КНУБА, 2016. − 120 с. 
 
Практикум містить вправи з розрахунку будівельних машин, 

обладнання для санітарно-технічних та вентиляційних робіт; лабораторні 
роботи з вивчення конструкцій та експлуатаційних параметрів машин і 
механізмів, які виконують на стендах і тренажерах; індивідуальні завдання 
за відповідною тематикою. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
(спеціалізації: Водопостачання та водовідведення; Теплогазопостачання 
та вентиляція; Гідротехнічне будівництво), 101 «Екологія» (спеціалізація: 
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування). 

 
УДК 621.878 (075.8) 

ББК 39.311 
 

© М. К. Сукач, С. Ю. Комоцька, 
М. М. Балака, 2016 

© КНУБА, 2016 



 3

ЗМІСТ 
ВСТУП  .............................................................................................................  4 
Робоча програма  ............................................................................................  6 
Умовні позначення  .........................................................................................  7 

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ  ...................................................................................  10 
Вправа 1. Розрахунок змінної продуктивності та пробігу вантажного 

автомобіля  ..................................................................................  10 
Вправа 2. Тяговий розрахунок автомобіля-трубовоза  ..............................  15 
Вправа 3. Розрахунок механізмів баштових кранів ...................................  19 
Вправа 4. Розрахунок і вибір параметрів лебідки  .....................................  23 
Вправа 5. Експлуатаційний розрахунок одноківшевого екскаватора  ......  29 
Вправа 6. Експлуатаційний розрахунок багатоківшевого екскаватора ....  37 
Вправа 7. Вибір траншеєкопача та розрахунок тривалості його роботи 

в умовах експлуатації  .................................................................  41 
Вправа 8. Розрахунок приводу верстата  ...................................................  46 
Вправа 9. Розрахунок заготовки секції трубопроводу  ..............................  52 
Вправа 10. Розрахунок болтів та зварних швів фланцевого з’єднання 

трубопроводів  ............................................................................  59 
Вправа 11. Розрахунок заготовки секції повітропроводу  ..........................  64 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ  .............................................................................  77 
Лабораторна робота 1. Дослідження циліндричного і черв’ячного 

зубчастих редукторів ................................................................  77 
Лабораторна робота 2. Вивчення конструкції та роботи баштових 

кранів на тренажерах .. .............................................................  81 
Лабораторна робота 3. Будова та параметри гідроциліндра 

двосторонньої дії…………………………………………… .........  84 
Лабораторна робота 4. Будова та параметри стрічкового 

транспортера…………………………………..……… .................  87 
Лабораторна робота 5. Вивчення конструкції одноківшевого 

екскаватора на тренажері………….……………..….. ...............  90 
Лабораторна робота 6. Визначення параметрів продуктивності 

бульдозера…………………………………..…………….. ...........  93 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  .......................................................................  95 
Самостійні роботи  ........................................................................................  95 
Теми рефератів  ............................................................................................  97 
Контрольні запитання  ..................................................................................  98 
Література  ..................................................................................................  102 
Тести  ...........................................................................................................  104 



 4

ВСТУП 
 

Піднесення капітального будівництва на якісно новий рівень можливе 
лише за рахунок проведення курсу на подальший перехід від створення 
окремих машин та технологічних процесів до розробки та впровадження 
ефективних систем машин, обладнання, приладів і технологічних 
процесів, що забезпечують механізацію та автоматизацію виробництва. 

Механізація будівництва передбачає впровадження комплексу 
технічних та організаційних заходів, спрямованих на заміну ручної праці 
машинною. 

Комплексна механізація − форма організації праці, за якої всі основні 
та допоміжні технологічні процеси й операції виконують комплекти машин 
та обладнання. Причому всі ці машини взаємопов’язані за своєю 
продуктивністю та експлуатаційними параметрами, забезпечують заданий 
темп та термін виконання робіт. 

Структури комплексної механізації у будівництві можуть бути як 
простими (послідовними), так і комбінованими. Характерними для 
послідовної структури є обмеження продуктивності комплексу машин 
продуктивністю нижчого ланцюга, тобто елемента з мінімальною 
продуктивністю. За комбінованої структури зміна продуктивності одного з 
паралельно з’єднаних ланцюгів не впливає на продуктивність іншого. 
Комплексна механізація трудомістких процесів у будівництві − важливий 
фактор, що забезпечує підвищення продуктивності та поліпшення умов 
праці. 

Одним із найважливіших напрямів підвищення якості будівельної 
техніки є широке використання у конструкціях індивідуального приводу 
для виконавчих робочих механізмів, що забезпечує можливість переходу 
на часткову та комплексну автоматизацію будівельного виробництва. 
Автоматизація охоплює створення автоматизованої будівельної техніки, 
що забезпечує інтенсифікацію робочих процесів за програмами 
оптимального перебігу цих процесів. За комплексної автоматизації 
основних та допоміжних процесів необхідне застосування маніпуляторів 
та роботів. 

Незважаючи на високий рівень комплексної механізації окремих видів 
робіт, досягнута ефективність будівництва в цілому відстає від світового 
рівня. Значною мірою це є наслідком неправильного формування парків 
машин і обладнання у будівельних організаціях, недостатньою їх 
довговічністю та надійністю, а також низьким рівнем організації 
використання та технічної експлуатації будівельної техніки. 
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Ефективне використання машин і обладнання в будівельному 
виробництві та при виготовленні санітарно-технічних виробів вимагає 
раціональної організації експлуатації цих машин, знання окремих конструкцій і 
основ теорії розрахунків. З цією метою в навчальних планах спеціальностей 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації: Водопостачання та 
водовідведення; Теплогазопостачання та вентиляція; Гідротехнічне 
будівництво), 101 «Екологія» (спеціалізація: Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування) передбачено 
дисципліну «Будівельні машини і обладнання». 

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми 
цих дисциплін і дає майбутнім фахівцям, незалежно від спеціалізації, уяву 
про техніку, що використовується в будівництві, її характеристики, 
конструктивні особливості, вузли, агрегати та деталі, схеми робіт і 
визначення продуктивності цієї техніки. 

Наведено практичні вправи, лабораторні роботи, індивідуальні 
завдання, реферати для поглибленішого вивчення машин і обладнання, 
що використовуються на заводах, виконання санітарно-технічних виробів, 
механічного обладнання трубозаготівельних цехів, ручних машин для 
монтажних робіт, обладнання для виготовлення сталевих і пластмасових 
повітроводів, що застосовуються на промислових підприємствах 
газопостачання та вентиляції. Розглянуто заходи з охорони 
навколишнього середовища від промислового забруднення, техніки 
безпеки й охорони праці під час експлуатації будівельних машин і 
механічного обладнання. 

Мета дисципліни – здобуття студентами потрібного обсягу знань з 
вивчення призначення, конструкцій, правил безпечної експлуатації та 
визначення продуктивності будівельних машин, устаткування і 
автотракторного транспорту, набуття практичних навичок у керуванні 
визначеними зразками будівельної техніки для розв’язання різноманітних 
задач у практичній діяльності за фахом. 

Завдання дисципліни – вивчити призначення, будову, схеми 
індексації будівельних машин, обладнання та інструментів, техніку 
безпеки під час застосування будівельних машин, обладнання та 
інструментів, заходи з охорони навколишнього середовища. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
− призначення, конструкції сучасних будівельних машин, обладнання 

та інструменти, що застосовуються для технологічних процесів 
виробництва будівельних конструкцій та матеріалів; 

− методи виготовлення і монтажу трубних заготовок внутрішніх та 
зовнішніх мереж; 

− умови раціонального використання машин під час будівництва. 
Студент повинен уміти: 
− вибирати та розраховувати приводи верстатів і обладнання; 
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− визначати необхідні машини для забезпечення умов комплексної 
механізації та автоматизації технологічного процесу; 

− розраховувати продуктивність конкретної машини; 
− визначати умови безпечної експлуатації машин, заходи з охорони 

навколишнього середовища. 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  

 
Модуль 1. Будівельні машини 

 
Змістовий модуль 1. Основи машинознавства. 
Тема 1. Загальні відомості. Класифікація, продуктивність та привід машин. 
Тема 2. Деталі машин, їх вибір і розрахунок. 
 
Змістовий модуль 2. Машини для загально-будівельних робіт. 
Тема 3. Транспортні та транспортувальні машини. 
Тема 4. Вантажопіднімальні машини та навантажувачі. 
Тема 5. Землерийна техніка. 
Тема 6. Механізація бетонних робіт. 
 
Змістовий модуль 3. Спеціалізовані машини для будівництва. 
Тема 7. Машини для підготовчих і допоміжних робіт. 
Тема 8. Безтраншейне прокладання та ремонт комунікацій. 
Тема 9. Гідромеханізація земляних робіт. 
 

Модуль 2. Обладнання для санітарно-технічних та вентиляційних робіт 

 
Змістовий модуль 4. Машини і механізми для влаштування систем 
водопостачання і водовідведення. 
Тема 10. Оброблення металевих трубопроводів. 
Тема 11. Монтаж пластмасових трубопроводів. 
Тема 12. Ручний механізований інструмент. 
 
Змістовий модуль 5. Машини і механізми для влаштування систем 
теплогазопостачання і вентиляції. 
Тема 13. Вентиляційні системи і кондиціонування повітря. 
Тема 14. Установки для створення повітропроводів. 
Тема 15. Охорона праці та навколишнього середовища. 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення планових 

занять та консультацій, модульний − під час проведення індивідуальних 

занять з викладачем відповідно до планових модульних контролів, 
передбачених робочою програмою. 

Форма контролю: тестовий контроль – захист індивідуального 
завдання – запитання. Підсумковий (тестовий) контроль з дисципліни 
(залік) здійснюється за умови виконання практичних вправ та позитивного 
захисту індивідуального завдання. 

 
Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне оцінювання, бали 

Сума 
балів 

змістовні 
модулі 

практичні 
заняття 

захист 
індивідуального 

завдання 

40 40 20 100 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  

 
Кінематичною схемою машини або механізму називають схему 

передачі руху від двигуна до робочого (виконавчого) органа, графічно 
виконану умовними позначеннями. 

Нормативними актами обумовлено графічні позначення деталей 
машин і механізмів, що передають рух. Їх зображують не дотримуючись 
масштабу і розташовують на схемах таким чином, щоб вони показували 
послідовність передачі руху. 

Основні умовні позначення елементів приводів наведено нижче. 
 

Таблиця 

Умовне 
позначення 

Значення 
Умовне 

позначення 
Значення 

Кінематичні елементи 

 

Нерухома 
вісь  

Муфта 
еластична 

 

Підшипник 
радіальний 
(позначення 

загальне)  

Муфта 
фрикційна 

(позначення 
загальне) 
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Продовження таблиці 

 

Умовне 
позначення 

Значення 
Умовне 

позначення 
Значення 

 

Підшипник 
радіально-

упорний 
(позначення 

загальне) 
 

Муфта 
зубчаста  

 

Підшипник 
радіальний 
шариковий 
(кульковий)  

Муфта 
гідравлічна або 

пневматична 

 

Підшипник 
радіальний 
роликовий 

 

Двигун 
внутрішнього 

згорання 

 

Гальмо 
колодкове 

 

Електричний 
двигун 

Елементи передач 

 

Шків або 
зубчасте 
колесо 

  

Колесо 
черв’ячне  

 

Колесо 
зубчасте 

з прямими 
зубцями 

(прямозубе) 

 
Черв’як 

Передачі 

 

Передача 
черв’ячна 

 



 9

Закінчення таблиці 

 

Умовне 
позначення 

Значення 
Умовне 

позначення 
Значення 

Передача 
зубчаста 

циліндрична 
прямозуба 

 

 

Передача 
зубчаста 
конічна 

прямозуба 
 

 

Передача 
зубчаста 

циліндрична 
косозуба 

 

 

Передача 
зубчаста 
конічна 

косозуба 
 

Передача 
плоско-
пасова 

Передача 
клинопасова 

Передача 
пасова з 

зубчастим 
пасом 

 

Передача 
ланцюгова 
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ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ 

 
Вправа 1 

 

Розрахунок змінної продуктивності та пробігу 

вантажного автомобіля 
 

Завдання 

 
Розрахувати швидкість та час руху автомобіля на окремих ділянках 

траси і загалом за рейс. Знайти технічну та змінну продуктивність і 
змінний пробіг автомобіля. 

Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 1.1…1.3. 
 

Методика виконання вправи 

 
1. Чисельне значення динамічного фактора: 

 
D f i= ± , 

 

де f  – коефіцієнт опору коченню пневматичних коліс; i  – підйом (+) або 

ухил (–) ділянки траси (див. табл. 1.3). 
 

Таблиця 1.1 

Коефіцієнт завантаження автомобіля завk  

Варіант 1…5 6…10 11…15 15…20 21…25 26…30 

завk  1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

 
Таблиця 1.2 

Характеристика рухомого складу 

Варіант Марка 
Маса 

вантажу, 
кг 

Тривалість 
Шлях 

гальмування, 
м 

заван-
таження, 

с 

розвантаження, 
с 

1…10 МАЗ-5549 8000 135 80 7 

11…20 
КрАЗ-
256Б 

12000 140 100 8 

21…30 
БелАЗ-

540 
27000 300 210 15 
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Таблиця 1.3 

Характеристика траси 

 

Варіант 
Довжина ділянки, м Підйом ділянки Коефіцієнти 

1l  2l  3l  1i  2i  3i  f  ϕ  

1 400 1600 300 0,02 0,06 0,045 0,04 0,4 

2 450 1700 400 0,08 0,07 0,035 0,02 0,3 

3 500 1800 500 0,04 0,11 0,065 0,05 0,5 

4 550 2000 300 0,025 0,08 0,055 0,07 0,35 

5 800 2500 450 0,03 0,05 0,02 0,03 0,45 

6 650 3000 500 0,035 0,045 0,07 0,04 0,3 

7 700 1600 350 0,06 0,08 0,045 0,02 0,25 

8 750 1700 400 0,04 0,075 0,03 0,05 0,5 

9 800 1750 350 0,02 0,055 0,025 0,055 0,4 

10 850 1900 300 0,07 0,07 0,04 0,03 0,35 

11 900 2400 450 0,05 0,1 0,06 0,035 0,4 

12 950 1600 300 0,03 0,055 0,065 0,025 0,25 

13 650 2000 550 0,025 0,06 0,07 0,035 0,5 

14 400 1850 350 0,065 0,085 0,03 0,045 0,3 

15 850 2300 450 0,075 0,04 0,025 0,06 0,25 

16 400 2500 600 0,03 0,12 0,05 0,045 0,5 

17 500 1600 400 0,045 0,065 0,075 0,065 0,4 

18 750 2100 550 0,04 0,07 0,035 0,03 0,25 

19 450 1900 300 0,035 0,095 0,05 0,02 0,3 

20 900 1650 450 0,08 0,07 0,06 0,035 0,35 

21 450 2000 300 0,065 0,09 0,035 0,045 0,5 

22 500 1400 350 0,04 0,05 0,04 0,04 0,4 

23 700 1500 500 0,04 0,075 0,08 0,03 0,3 

24 650 1700 650 0,025 0,065 0,045 0,035 0,4 

25 600 1800 450 0,045 0,08 0,03 0,025 0,35 

26 550 2000 550 0,05 0,11 0,06 0,065 0,5 

27 700 1750 500 0,025 0,085 0,05 0,03 0,45 

28 550 2100 600 0,05 0,06 0,075 0,04 0,4 

29 600 1800 400 0,06 0,1 0,04 0,025 0,5 

30 700 2200 650 0,055 0,09 0,055 0,05 0,45 

 
2. Швидкість руху завантаженого і порожнього автосамоскида на 

кожній ділянці траси залежить від величини D . Якщо 0D ≥ , швидкість 
визначається за динамічною характеристикою автомобіля (рис. 1.1…1.3). 
Якщо 0D < , швидкість автомобіля розраховується за формулою, км/год: 
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г ( )v gS f i= ϕ+ − , 

 

де g  – прискорення вільного падіння, g  = 9,81 м/с2; гS  – гальмівний шлях 

автосамоскида (див. табл. 1.2); ϕ  – коефіцієнт зчеплення (див. табл. 1.3). 

3. Час проходження кожної ділянки траси завантаженим та порожнім 
автомобілем, с: 

зав

зав
;

0,9

i

i

l
t

v
=    пор

пор0,9

i

i

l
t

v
= , 

 

де il  – довжина ділянки траси (див. табл. 1.3); зав
iv  – швидкість 

завантаженого автомобіля на i-й ділянці; пор
iv  – швидкість порожнього 

автомобіля на i-й ділянці; 0,9 – коефіцієнт, що враховує витрати часу на 
прискорення та уповільнення руху. 

Під час визначення швидкості порожнього автомобіля слід 

користуватись залежністю 0( )v f D=  на графіках рис. 1.1…1.3. 

 

 
Рис. 1.1. Динамічна характеристика автосамоскида БелАЗ-540: 

0D  – для порожнього автосамоскида, D  – для завантаженого автосамоскида 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 12 24 36 48
,  км/годv

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 12 24 36 48

D0D

I

II

III



 13

 
Рис. 1.2. Динамічна характеристика автосамоскида КрАЗ-256Б: 

0D  – для порожнього автосамоскида; D  – для завантаженого автосамоскида 

 

 
Рис. 1.3. Динамічна характеристика автосамоскида МАЗ-5549: 

0D  – для порожнього автосамоскида; D  – для завантаженого автосамоскида 
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4. Тривалість одного рейсу рT  автомобіля: 

 
зав пор

р 1 2( ) ( )i iT t t t t= + + +∑ ∑ , 

 

де 1t , 2t  – відповідно тривалість завантаження і розвантаження 

автомобіля (див. табл. 1.2). 

5. Технічна продуктивність 
техн

П  автомобіля: 

 

зав
техн

р

Qk
П

T
= , 

 

де Q  – маса вантажу в автомобілі (див. табл. 1.2); завk − коефіцієнт 

завантаження (див. табл. 1.1). 

6. Кількість ходок хn  автомобіля за зміну: 

 

в

р
х

Tk
n

T
= , 

 

де T  – нормативний змінний час, T =8 год; вk  – коефіцієнт використання 

змінного часу, вk =0,8...0,9. Отриманий результат округлюємо до цілого 

значення. 

7. Змінна продуктивність змінП  автомобіля: 

 

змін хП n Q= . 

 

8. Пробіг змінL  автомобіля за зміну: 

 

змін 1 2 32( )хL n l l l= + + . 

 

Траса має три ділянки: 1l , 2l , 3l  та ухили: 1i , 2i , 3i . 
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Вправа 2 

 

Тяговий розрахунок автомобіля-трубовоза 

 
Завдання 

 

Зробити тяговий розрахунок і записати рівняння тягового балансу. 
Знайти максимально можливі ухил та кут підйому дороги для 
завантаженого автомобіля або його максимально можливу швидкість за 
заданого підйому дороги. Дані для обчислень наведено в табл. 2.1 та 2.2. 

 
Таблиця 2.1 

Вихідні дані 

 

В
ар

іа
нт

 

Тип і стан 
покриття дороги 

Коефіці-
єнт 

кочення 

коліс f  

Кут 
підйому 
дороги 
α , град 

Мо-
дель 

трубо-
воза 

Швид-
кість 

v , 

км/год 

Маса 
ванта-
жу Q , 

кг 

1 Ґрунтове сухе вкочене 0,06 11 ПВ-94 30 6500 

2 Піщане зволожене 0,1 6 ПВ-93 20 8600 

3 Гравійне зволожене 0,08 12 ПВ-95 25 10700 

4 Ґрунтове сухе невкочене 0,07 15 ПВ-96 20 12000 

5 Ґрунтове зволожене 0,12 17 ПВ-93 15 9000 

6 Піщане сухе 0,15 9 ПВ-96 20 10450 

7 Снігове вкочене 0,05 0 ПВ-93 25 7800 

8 Щебеневе зволожене 0,09 10 ПВ-94 22 4100 

9 Гравійне зволожене 0,08 21 ПВ-93 12 8800 

10 Снігове вкочене 0,05 12 ПВ-96 16 6250 

11 Піщане зволожене 0,1 14 ПВ-94 26 2000 

12 Ґрунтове сухе вкочене 0,06 16 ПВ-93 25 6100 

13 Снігове вкочене 0,05 19 ПВ-96 16 11200 

14 Ґрунтове зволожене 0,12 0 ПВ-94 28 6000 

15 Ґрунтове сухе невкочене 0,07 11 ПВ-95 31 10100 

16 Снігове вкочене 0,05 16 ПВ-94 28 5000 

17 Піщане сухе 0,15 7 ПВ-95 30 8200 

18 Гравійне зволожене 0,08 0 ПВ-94 42 5700 

19 Ґрунтове зволожене 0,12 19 ПВ-96 15 7350 

20 Піщане зволожене 0,1 13 ПВ-95 35 7900 

21 Піщане сухе 0,15 7 ПВ-94 33 8100 

22 Ґрунтове сухе невкочене 0,07 20 ПВ-93 12 4200 
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Закінчення табл. 2.1 

- 
В

ар
іа

нт
 

Тип і стан 
покриття дороги 

Коефіці-
єнт 

кочення 

коліс f  

Кут 
підйому 
дороги 
α , град 

Мо-
дель 

трубо-
воза 

Швид-
кість 

v , 

км/год 

Маса 
ванта-
жу Q , 

кг 

23 Ґрунтове зволожене 0,12 9 ПВ-95 36 4650 

24 Ґрунтове сухе вкочене 0,06 15 ПВ-96 25 8850 

25 Щебеневе зволожене 0,09 13 ПВ-93 34 3750 

26 Піщане зволожене 0,1 18 ПВ-96 21 11800 

27 Піщане сухе 0,15 0 ПВ-93 24 5400 

28 Гравійне зволожене 0,08 17 ПВ-96 21 10300 

29 Ґрунтове сухе вкочене 0,06 21 ПВ-95 13 11800 

30 Ґрунтове сухе невкочене 0,07 14 ПВ-94 26 7600 

 
Таблиця 2.2 

Технічні характеристики автомобілів-трубовозів 

 

Параметри 
Модель машини 

ПВ-94 ПВ-93 ПВ-95 ПВ-96 

Вантажопідйомність, кг 8000 9000 12000 12000 

Маса трубовоза 
у спорядженому стані, кг 

10600 12400 12600 14100 

Базовий тягач ЗІЛ-131В Урал-375Е 
Урал-
4320Е 

КамАЗ-
4310 

Потужність двигуна 
автомобіля, кВт 

110,3 129 154 154 

Колія базового тягача, мм 1820 2000 2020 2026 

Висота тягача, мм 2480 2715 2600 2630 

Максимальна швидкість 
руху автопоїзда по шляхах 
із твердим покриттям, км/год 

70 75 70 75 

 
 

Методика виконання вправи 

 

1. Записати рівняння тягового балансу для навантаженого трубовоза 
та розшифрувати величини, що входять до нього. Тяговий баланс – це 

розподіл тягової сили кP   на ведучих колесах за окремими видами опору 

руху, Н: 
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к f h w jP W W W W= ± ± ± , 

 

де fW  – сила опору коченню коліс автомобіля на прямому 

горизонтальному шляху, Н; hW  – сила опору руху автомобіля на підйомах 

і ухилах дороги, Н; wW  – сила опору повітря під час руху автомобіля, Н; 

jW  – сила інерції, що виникає у випадку прискорення або сповільнення 

автомобіля, Н. 

Треба мати на увазі, що знак "–” значення hW  набуває за ухилу 

дороги, значення wW  – під час руху автомобіля за напрямком руху 

повітря, а значення jW  – за сповільнення руху автомобіля. 

Сила опору коченню коліс автомобіля, Н: 
 

а9,81fW G f= , 

 

де аG  – повна маса автомобіля, кг (див. табл. 2.2); f  – коефіцієнт опору 

коченню коліс автомобіля, що залежить від типу та стану покриття дороги 
(див. табл. 2.2). 

Сила опору руху автомобіля на підйомі дороги, Н: 
 

9,81h aW G i= , 

 

де i tg= α  – підйом або ухил дороги; α  – кут підйому дороги, град  

(див. табл. 2.1). 
Сума цих двох складових за підйому дороги, Н: 

 
9,81 ( )f h aW W G f i+ = + . 

  
Повна маса автомобіля складається з його маси у спорядженому 

стані та вантажу, кг: 
 

аG G Q= + , 

 

де G  – маса трубовоза (див. табл. 2.2); Q  – маса вантажу, що 

перевозиться трубовозом (див. табл. 2.1). 
У практичних розрахунках силою опору повітря під час руху 

автомобіля звичайно нехтують. 
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Навантажений автомобіль рухається по трасі трубопроводу без 
значних прискорень та сповільнень, у зв’язку з цим, у рівнянні тягового 

балансу останній додаток jW  можна не враховувати. 

У свою чергу, тягова сила на колесах, Н: 
 

к 3600
�

P
v

= η, 

 

де �  – потужність двигуна автомобіля, кВт; v  – швидкість автомобіля, 

км/год (див. табл. 2.1); η=0,85 – ККД трансмісії автомобіля. 

Рівняння тягового балансу для навантаженого трубовоза під час руху 

на підйом дороги, якщо знехтувати складовими wW  і jW , має вигляд 

 

к f hP W W= + ,  тобто  а3600 9,81 ( )
�

G f i
v
η = + . 

 

2. У випадку, коли к f hP W W≥ + , визначити максимально можливі 

ухил та кут підйому, який може подолати трубовоз, виходячи з потужності 
двигуна за заданої його швидкості (див. табл. 2.1): 
 

max
а

367
�

i f
vG

η
= − ;   max maxarctg iα = . 

 

3. У випадку, коли к f hP W W< + , визначити максимально можливу 

швидкість, яку може розвинути трубовоз, виходячи з потужності двигуна 
за заданого підйому  дороги (див. табл. 2.1), км/год.: 
 

max
а

367
( )

�
v

G f i

η
=

+
. 
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Вправа 3 

 

Розрахунок механізмів баштових кранів 

 
Завдання 

 
Накреслити кінематичні схеми основних механізмів баштових кранів і 

зробити розрахунок цих механізмів. Роботу виконують на основі знань, 
отриманих під час виконання лабораторної роботи 2. 

Вихідні дані для розрахунків наведено в табл. 3.1. 
Таблиця 3.1 

Вихідні дані 

 

В
ар

іа
нт

 Частота обертання вала 
електродвигуна механізмів, хв-1 Діаметри, мм Кратність 

вантажного 
поліспаста 

m  

підйому 

1n  

повороту 

2n  

пересу-

вання 3n  

барабана 

барD  
колеса 

кD  

1 700 950 710 430 300 2 

2 850 1000 730 590 320 3 

3 960 1050 750 780 340 4 

4 800 1100 780 570 360 5 

5 710 1150 800 800 380 6 

6 950 1200 510 650 400 2 

7 820 1250 530 680 420 3 

8 850 1300 550 550 440 4 

9 720 1350 570 620 460 5 

10 810 1400 590 450 480 6 

11 860 1450 600 560 500 2 

12 730 1500 620 700 520 3 

13 940 1020 640 750 540 4 

14 800 1110 670 800 560 5 

15 1000 1440 700 550 580 6 

16 700 950 710 430 300 2 

17 850 1000 730 590 320 3 

18 960 1050 750 780 340 4 

19 800 1100 780 570 360 5 

20 710 1150 800 800 380 6 

21 950 1200 510 650 400 2 

22 820 1250 530 680 420 3 

23 850 1300 550 550 440 4 
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Закінчення табл. 3.1 

 
В

ар
іа

нт
 Частота обертання вала 

електродвигуна механізмів, хв-1 
Діаметри, мм Кратність 

вантажного 
поліспаста 

m  

підйому 

1n  

повороту 

2n  

пересу-

вання 3n  

барабана 

барD  
колеса 

кD  

24 720 1350 570 620 460 5 

25 810 1400 590 450 480 6 

26 860 1450 600 560 500 2 

27 730 1500 620 700 520 3 

28 940 1020 640 750 540 4 

29 800 1110 670 800 560 5 

30 1000 1440 700 550 580 6 

 
Методика виконання вправи 

 

1. Накреслити кінематичні схеми основних механізмів баштових 
кранів (механізму підйому та опускання вантажу, повороту і пересування 
крана), як показано на рис. 3.1…3.3. 

 

Механізм підйому та опускання вантажу 

 

 

2. Визначити передаточне відношення редуктора приводу механізму 
підйому та опускання вантажу: 
 

2 4
1

1 3

z z
u

z z
= ⋅ , 

 
Рис. 3.1. Кінематична схема механізму підйому та опускання вантажу 
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де 1z , 2z , 3z , 4z  – кількість зубців зубчастих коліс редуктора та частота 

обертання барабана механізму, хв-1, яку визначають за формулою: 
 

1
б

1

n
n

u
= , 

 

де 1n  – частота обертання вала двигуна механізму підйому, хв-1. 

3. Визначити швидкість механізму підйому та опускання вантажу, м/с: 
 

к
1

v
v

m
= , 

 

де m  – кратність поліспаста; кv  – швидкість намотування каната на 

барабан, м/с 

б б
к

60

D n
v

π
= , 

 

де бD  – діаметр барабана, м; бn  – частота обертання барабана, хв-1. 

 
 

Механізм повороту крана 

 

 
Рис. 3.2. Кінематична схема механізму повороту крана 
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4. Визначити передаточне відношення механізму повороту крана з 
поворотною платформою: 

 

2
2 ред

1

z
u u

z
=  

 
та частоту повороту крана, хв-1: 

 

2
об

2

n
n

u
= , 

 

де 2n  – частота обертання вала електродвигуна механізму повороту 

крана, хв-1. 
 

Механізм пересування крана 

 

 
Рис. 3.3. Кінематична схема механізму пересування крана 

 
5. Визначити передаточне відношення механізму пересування крана: 

 

2
3 ред

1

z
u u

z
= . 
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6. Визначити частоту обертання ходового колеса крана, хв-1: 
 

п
к

к

60v
n

D
=
π

, 

 

де пv  – швидкість пересування крана, м/с; кD  – діаметр ходового колеса, 

м. 
7. Визначити швидкість пересування крана, м/с: 

 

к 3
п

360

D n
v

u

π
= , 

 

де 3n  – частота обертання вала електродвигуна механізму пересування, 

хв-1; 3u  – передаточне відношення цього механізму. 

 

 

Вправа 4 

 

Розрахунок і вибір параметрів лебідки 

 

Завдання 
 

Визначити: навантаження каната кP ; тип, діаметр і довжину каната; 

параметри лебідки. Варіанти завдань наведено в табл. 4.1. 
 

Таблиця 4.1 

Вихідні дані 
 

В
ар

іа
нт

 Схема 
запасування 

каната 
лебідки (рис. 4.1) 

Маса 
вантажу  

Q , кг 

Швидкість 
підйому 
вантажу  

Q
v , м/с 

Висота 
підйому 
вантажу  

H, м 

Режим 
праці 

лебідки 

1 а 1600 0,3 4 

Легкий 

2 б 1800 0,5 3 

3 в 1800 0,4 4 

4 а 700 0,6 5 

5 б 4400 0,3 4 

6 в 850 0,5 3 

7 а 600 0,6 6 
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Закінчення табл. 4.1 

 
В

ар
іа

нт
 Схема 

запасування 
каната 

лебідки (рис. 4.1) 

Маса 
вантажу  

Q , кг 

Швидкість 
підйому 
вантажу  

Q
v , м/с 

Висота 
підйому 
вантажу  

H, м 

Режим 
праці 

лебідки 

8 б 2100 0,4 5 

Легкий 9 в 1850 0,5 4 

10 а 500 0,6 7 

11 б 4300 0,3 6 

Важкий 

12 в 1900 0,5 5 

13 а 1100 0,4 6 

14 б 900 0,6 5 

15 в 1400 0,3 3 

16 а 1850 0,5 5 

17 б 2900 0,4 4 

18 в 1600 0,6 3 

19 а 2100 0,4 7 

20 б 1800 0,5 6 

21 в 800 0,6 5 

Середній 

22 а 3000 0,4 6 

23 б 4500 0,3 5 

24 в 2750 0,5 4 

25 а 1950 0,4 6 

26 в 1800 0,4 4 

27 б 1800 0,5 3 

28 а 1600 0,3 4 

29 а 700 0,6 5 

30 б 4400 0,3 4 

 
 

Методика виконання вправи 

 
1. Згідно з завданням накреслити схему поліспаста і визначити його 

кратність m . 

2. Визначити зусилля кP  у канаті, Н: 

 

пл.
к

пол. в.б

( )9,81

з з n

Q Q
P

m

+
= , 

 
(4.1) 
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де Q  – маса вантажу (див. табл. 4.1); пл.Q  – маса вантажної площадки, 

пл.Q =150 кг; пол.з  – коефіцієнт корисної дії поліспаста: 

 

( )
( )

б б

пол.
б

1
з

1

m

m

η − η
=

− η
, 

 
(4.2) 

 

де бη  – коефіцієнт корисної дії блока, б 0,96η = ; в.бη  – коефіцієнт 

корисної дії відхиляючого блока, в.б бη = η ; n  – кількість відхиляючих 

блоків. 
3. Обчислюємо необхідне розривне зусилля R  у канаті: 

 

 
де k  – коефіцієнт запасу, величина якого залежить від режиму роботи 
лебідки; для легкого режиму праці k =5, для середнього k =5,5, для 

важкого k =6 (див. табл. 4.1). 
 

 
Рис. 4.1. Схема запасування каната лебідки: 

а  – поліспаст; б – відхиляючі блоки; в  – барабан лебідки 

кR P k= , (4.3) 
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4. Підібрати канат діаметром кd  (табл. 4.2). Розривне зусилля каната 

має дорівнювати або перевищувати значення R , розраховане за 
формулою (4.3). 

Таблиця 4.2 

Канати сталеві (ГОСТ 2688-80), ЛК–Р конструкції 6х19 

 

Діаметр 
каната 

кd , м 

Маса 
100 м 

каната, 
кг 

Маркувальна група каната, МПа (Н/мм2) 
1470 1568 1666 1764 1862 1960 

Розривне зусилля, Н 

6,9 17,7 — 24000 25500 26300 27450 28700 
8,3 25,6 — 34800 36950 38150 39850 41600 
9,1 30,5 — 41550 44100 45450 47500 49600 
9,9 35,7 — 48850 51850 53450 55950 58350 

11,0 46,2 — 62850 66750 68800 72000 75150 
12,0 52,7 — 71750 76200 78550 81900 85750 
13,0 59,7 76180 81250 86300 89000 92800 97000 
14,0 72,8 92850 98950 105000 108000 112500 118000 
15,0 84,4 107000 114500 122000 125500 133100 137000 
16,5 102,5 130000 139000 147500 152000 159000 166000 
18,0 122,5 155000 166000 176000 181500 189500 198000 
19,5 140,5 179500 191000 203000 209000 218500 228000 
21,0 163,5 208000 222000 236000 243500 254000 265500 

 

5. Визначити найменші допустимі діаметри блоків блD  і барабана 

лебідки бD ; для умов легкого режиму праці бл к16D d≥ ; для середнього 

бл к18D d≥ ; для важкого режиму бл к20D d≥ : 

б бл1,35D D= . (4.4) 

6. Діаметри блоків і барабана лебідки призначаємо за умовами 
найближчого більшого розміру з ряду нормальних стандартних діаметрів, 
мм:  

50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 125; 140; 160; 
180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 
900; 1000; 1060; 1130; 1180; 1250; 1320; 1400; 1500; 1600. 
7. Визначаємо довжину барабана: 

б 0 б3L Z t D= ≤ , (4.5) 

де 0Z  – кількість витків каната на барабані під час укладання його в один 

шар: 
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0 зап. кр.
б к( )

H m
Z Z Z

D d
= + +
π +

, 
 

(4.6) 

де зап.Z , кр.Z  – кількість запасних і закріплюючих витків, зап. 2;Z =  кр. 2Z = ; 

t  – крок навивки (нарізки канавок) на барабані, к 2t d= + мм. 

Під час визначення 0Z  значення бD  і кd  потрібно перевести в метри. 

8. Визначити потрібну потужність P  двигуна лебідки: 
 

пл.

пр.

( )9,81

з

QQ Q v
P

+
= , 

 
(4.7) 

 

де пр.з  – коефіцієнт корисної дії приводу; 

 

пр. пол. в.б лз з з зn= , (4.8) 

 

де лη  – коефіцієнт корисної дії приводу лебідки; л 0,85η = . 

Вибираємо тип двигуна за даними табл. 4.3. Допускається 
перевантаження двигуна на 10…12%. 

9. Кількість обертів барабана лебідки, хв-1: 
 

б
б к

60

( )

Qmv
n

D d
=
π +

. 
 

(4.9) 

 
10. Визначити передаточне відношення u  редуктора приводу лебідки: 
 

0 бu n n= ,  (4.10) 

 

де 0n , бn  – відповідно оберти вала двигуна та барабана лебідки. 

За значеннями частоти обертання вхідного вала і передаточного 
відношення вибрати редуктор відповідно до табл. 4.4. 

11. Уточнюємо величину довжини кL  каната: 

 

1,2 1,5( 1)кL mH m n= + + + , (4.11) 

 
де 1, 2 – запас висоти підйому гака, м; 1,5 – відстань між точками 
кріплення поліспаста, відхиляючих блоків та лебідки (усереднена), м. 
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Таблиця 4.3 

Електродвигуни серії АОП2 з підвищеним пусковим моментом 

 

Типорозмір 
Потужність 

0P , кВт 
0n , хв-1 

за номP  
Типорозмір 

Потужність 

0P , кВт 
0n , хв-1 

за номP  

41–4 4 1440 71–6 17 970 

42–4 5,5 1440 72–6 22 970 

51–4 7,5 1440 81–6 30 970 

52–4 10 1440 82–6 40 970 

61–4 13 1440 91–6 55 980 

62–4 17 1440 92–6 75 980 

71–4 22 1450 41–8 2,2 710 

72–4 30 1450 42–8 3,0 710 

81–4 40 1470 51–8 4,0 710 

82–4 55 1470 52–8 5,5 710 

91–4 75 1480 61–8 7,5 720 

92–4 100 1480 62–8 10 720 

41–6 3 955 71–8 13 730 

42–6 4 955 72–8 17 730 

51–6 5,5 955 81–8 22 735 

52–6 7,5 955 82–8 30 735 

61–6 10 970 91–8 40 740 

62–6 13 970 92–8 55 740 

 

Таблиця 4.4 

Характеристика редукторів серії Ц2 (потужність на вхідному валу, кВт) 

 

Р
ед

ук
то

р Частота 
обертання 
вхідного 

вала, хв-1 

Р
еж

им
 р

об
от

и Загальне передаточне відношення u  

8,
32

 

9,
80

 

12
,4

1 

16
,3

0 

19
,8

8 

24
,9

0 

32
,4

2 

41
,3

4 

50
,9

4 

Ц2-
250 

600 С 19,3 17,1 15,2 11,3 9,4 7,0 5,2 4,2 3,9 

750 С 23,0 19,7 16,6 13,5 11,1 9,4 7,6 5,6 4,2 

1000 С 27,1 23,8 20,5 17,3 14,1 11,7 9,2 7,3 6,0 

1500 С 34,0 30,2 25,4 23,8 19,0 16,5 11,9 9,8 8,5 

Ц2-
300 

600 С 33,6 29,4 24,7 18,0 15,8 12,6 8,3 6,8 5,6 

750 С 40,3 35,7 29,5 21,6 17,8 16,1 10,4 8,3 7,4 

1000 С 44,2 39,7 31,2 25,0 20,6 18,3 14,6 11,6 9,7 

1500 С 55,6 48,2 39,8 31,6 26,5 21,2 19,3 14,0 12,4 
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Закінчення  табл. 4.4 

 
Р

ед
ук

то
р Частота 

обертання 
вхідного 

вала, хв-1 

Р
еж

им
 р

об
от

и Загальне передаточне відношення u  

8,
32

 

9,
80

 

12
,4

1 

16
,3

0 

19
,8

8 

24
,9

0 

32
,4

2 

41
,3

4 

50
,9

4 

Ц2-
350 

600 С 45,7 39,6 34,0 26,8 22,3 16,6 12,0 10,2 9,4 

750 С 61,0 57,0 43,5 32,0 26,5 22,4 16,6 13,4 11,1 

1000 С 71,9 61,2 50,7 37,1 33,5 27,1 21,8 17,3 14,5 

1500 С 97,5 84,7 70,0 51,4 43,7 39,5 30,2 24,4 20,4 

 

 

Вправа 5 

 

Експлуатаційний розрахунок одноківшевого екскаватора 
 

Завдання 

 

Відповідно до заданих умов використання екскаватора (табл. 5.1) 
підібрати модель екскаватора, визначити продуктивність та строк його 
експлуатації на об’єкті. 

Додаткові дані 

 

Вважаємо, що вісь переміщення екскаватора збігається з віссю 
траншеї, перерви в роботі для відпочинку машиніста екскаватора та огляд 

екскаватора ( мt = 5 хв/год) робляться під час пересування екскаватора. 

Робота екскаватора припиняється за 15 хвилин до кінця зміни для 
передачі машини наступному машиністу. 

 

Методика виконання вправи 

 

1. Накреслити у масштабі схему забою екскаватора (переріз та план) 
на підставі даних варіанта (рис. 5.1, табл. 5.1). 

З метою спрощення розрахунків кут укосу відвала в 45ϕ = o
. Вісь 

робочого переміщення проходить через центр ваги поперечного перерізу 

траншеї тО  (ц.в.), а вісь відвала через центр відвала вО , кут повороту α  

утворюється за перетину радіуса вивантаження вR  (табл. 5.2) з віссю 
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відвала. У поперечному перерізі контур забою визначається шириною B , 

глибиною H  траншеї (див. табл. 5.1), кутом нахилу укосу траншеї зϕ  

залежно від ґрунту (див. табл. 5.3) та глибини траншеї, шириною берми 
(безпечна відстань від відвалу до краю траншеї, що не дозволяє 

обрушення ґрунту у траншею) бВ  (див. табл. 5.3). План забою 

характеризується відстанню між осями робочого переміщення 

екскаватора і відвала оВ  та кутом повороту екскаватора на  

вивантаження α . 
Таблиця 5.1 

Вихідні дані 

 

В
ар

іа
нт

 

Марка 
екска-
ватора 

Глибина 
траншеї 

H , м 

Ширина 
траншеї 

B , м 

Довжина 
траншеї 

L , м 

Ґрунт 

Гру-
па 

Назва 

Механічні 

1 ЭО-3311Б 1,8 0,8 800 І Гравій 
2 ЭО-3311Б 2,4 1,0 1000 І Галька 
3 ЭО-3311Б 3,0 1,2 1200 ІІ Лес м`який 
4 ЭО-4111Б 2,2 1,0 600 І Суглинок легкий 
5 ЭО-4111Б 3,0 1,2 900 ІІ Глина м`яка 
6 ЭО-4111Б 3,8 1,4 1000 ІІІ Суглинок важкий 
7 ЭО-10011Д 2,0 1,2 600 ІІ Суглинок середній 
8 ЭО-10011Д 2,5 1,6 400 І Пісок 
9 ЭО-10011Д 3,0 2,0 1200 ІV Глина сланцева 

10 ЭО-6111Б 2,2 1,5 500 ІІІ Глина карбонатна 
11 ЭО-6111Б 2,5 2,0 700 ІІ Глина жирна м`яка 
12 ЭО-6111Б 3,2 2,8 200 ІV Глина сланцева 
13 ЭО-2503Б 1,9 1,8 600 ІІІ Глина карбонатна 
14 ЭО-2503Б 2,4 2,2 800 ІІ Глина м`яка юрська 
15 ЭО-2503Б 3,6 3,0 400 ІІІ Лес затверділий 

Гідравлічні 

16 ЭО-3322 1,5 1,2 400 І Супісок 
17 ЭО-3322 1,0 1,0 600 ІІ Глина м`яка 
18 ЭО-3322 1,8 0,8 1200 ІІ Глина м`яка 
19 ЭО-3121Б 1,0 1,2 1000 ІІІ Суглинок важкий 
20 ЭО-3121Б 1,8 1,4 800 І Пісок 
21 ЭО-3121Б 2,2 2,0 700 ІІІ Глина важка 
22 ЭО-4321 2,4 1,5 900 ІІІ Глина карбонатна 
23 ЭО-4321 2,2 2,0 1200 ІІ Суглинок легкий 
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Закінчення табл. 5.1 

В
ар

іа
нт

 
Марка 
екска-
ватора 

Глибина 
траншеї 

H , м 

Ширина 
траншеї 

B , м 

Довжина 
траншеї 

L , м 

Ґрунт 

Гру-
па 

Назва 

24 ЭО-4321 2,0 2,2 1100 І Пісок 

25 ЭО-4121 2,4 1,5 600 ІІІ Суглинок морений 

26 ЭО-4121 3,2 1,8 400 ІІ Глина м`яка  юрська 

27 ЭО-4121 3,8 2,2 800 ІV Крейда  важка 

28 ЭО-5122 2,0 1,8 900 ІV Глина тверда юрська 

29 ЭО-5122 1,8 2,2 1200 ІІІ Крейда м`яка 

30 ЭО-5122 2,6 2,6 200 ІV Глина кембрійська 

 

 
Рис. 5.1. Схема забою екскаватора 
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Таблиця 5.2 

 
Робочі параметри екскаваторів 

 

Показники 

Марка екскаватора 

механічні гідравлічні 

ЭО-
3311Б 

ЭО-
4111Б 

ЭО-
10011Д 

ЭО-
6111Б 

ЭО-
2503Б 

ЭО-
3322 

ЭО-
3121Б 

ЭО-
4321 

ЭО-
4121 

ЭО-
5122 

Місткість ковша q , м3 0,4 0,65 1,0 1,25 2,5 0,5 0.5 0,65 1,0 1,25 

Найбільша глибина копання maxH , м 4,0 5,6 5,0 5,6 5,2 4,3 4,5 5,6 5,8 6,2 

Найбільший радіус копання R , м 7,8 9,2 9,2 9,9 12,0 7,6 7,2 8,9 9,2 13,6 

Радіус копання на рівні стоянки Rс , м 3,0 4,7 5,0 6,3 7,2 2,0 2,5 2,5 3,2 4,7 

Найбільший радіус вивантаження Rв ,  м 6,8 8,3 8,3 8,9 10,6 6,2 7,0 8,4 9,0 8,1 

Найбільша практична висота 

вивантаження . .Hп в , м 
3,9 5,6 6,0 6,6 7,0 4,8 5,5 5,8 5,2 5,5 

Найбільша довжина пересування l , м 1,85 3,6 3,9 3,9 4,9 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 

Швидкість підйому ковша v , м/с 0,5 0,5 0,7 0,5 0,56 0,6 0,65 0,85 0,8 0,9 

Кількість обертів платформи n , хв-1 6,82 6,12 7,15 4,75 4,75 11,8 18,2 11,5 6,0 5,9 

Швидкість пересування на I передачі 

vn , км/год 
1,15 1,7 2,0 1,5 1.23 1,85 1,87 19,5 2,8 2,9 

 

32 
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Таблиця 5.3 

Допустимі розміри земляних споруд у різних ґрунтах 

 

Ґрунт 

Ш
ир

ин
а 

б
ер

м
и 

В
б
, м

 

Глибина копання H , м 

1,5 3 5 

ϕз  :H a  ϕз  :H a  ϕз  :H a  

Насипний 2,5 56 1:0,67 45 1:1 38 1;1,25 

Пісок, гравій і галька 2,5 63 1:0,5 45 1:1 45 1:1 

Глинистий: 
супіски 
суглинки 
глини, крейди 

 
2,0 
2,0 
1,5 

 
76 
90 
90 

 
1:0,25 

1:0 
1:1 

 
56 
63 
76 

 
1:0,67 
1:0,5 

1:0,25 

 
50 
53 
63 

 
1:0,85 
1:0,75 
1:05 

Лес 1,5 90 1:1 63 1:0,5 63 1:0,5 

 

Примітка. :H a  – відношення висоти укосу до його закладання (див. рис. 5.1). 
 
2. Визначити середню тривалість робочого циклу екскаватора t . 

Об’єм ґрунту, що розробляється екскаватором з однієї стоянки O  

називають елементом забою. Коли елемент забою виробляється, 
екскаватор пересувається на відстань l  (див. табл. 5.2). 

Об’єм елемента забою, м3: 
 

е 10,5( )V B B Hl= + . 
 

Розміри траншеї: 
– ширина по верху забою, м 

 

1 з2 /tgB H B= ϕ + ; 

 
– площа, м2 

т 10,5( )S B B H= + . 

 
Для визначення розмірів відвала трикутної форми спочатку 

знаходимо його висоту, м: 

в вH S= , 

 

де в т pS S k=  – площа відвала, pk  – коефіцієнт розпушення ґрунту (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Значення коефіцієнтів розпушування ґрунту kр  і наповнення ковша kн  

 

Група 
ґрунту 

Тип приводу 

механічний гідравлічний 

kр  kн  kр  kн  

І 1,08…1,17 1,20 1,14 0,90 

ІІ 1,14…1,28 1,10 1,20 0,80 

ІІІ 1,24…1,30 1,15 1,25 1,05 

ІV 1,26…1,32 1,25 1,30 1,00 

V 1,30…1,45 1,20 1,40 1,05 

VІ 1.40…1,50 1,28 1,50 1,10 

 
Перевіряємо можливість формування відвала трикутної форми:  

 

в п.в.H H≤ , 

 

де п.в.H  – найбільша практична висота вивантаження, м (див. табл. 5.2). 

Ширина відвала по низу, м: 
 

в в2B H= , 

 

коли в п.в.H H> , відвал формується трапецеїдальної форми з висотою, м 

 

в п.в.H H= , 

 
та шириною по низу, м: 
 

в в в в2 /B H S H= + . 

 

Відстань між осями траншеї та відвала, м: 
 

o 1 б в0,5 0,5B B B В= + + . 

 

Робочий кут повороту екскаватора на вивантаження α  можна 
визначити зі схеми за допомогою транспортира або за формулою 

(1 рад = 57,6°): 
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( )o вarcsin /

57,6

B R
α =  , рад. 

 

Якщо о вB R> , то о вB R= . 

Робочий цикл екскаватора складається з окремих операцій, які 
характеризуються часом на виконання цих операцій. 

Тривалість циклу роботи екскаватора, с: 
 

к o в оt t t t t′= + + +  , 

 

де кt  – тривалість копання; ot  – тривалість повороту екскаватора з пов-

ним ковшем до вивантаження; вt =8 с, середнє значення тривалості 

вивантаження ґрунту; оt′  – тривалість повороту екскаватора з порожнім 

ковшем у забій. 
Тривалість копання, с: 

к /t H v= , 

 
де v  – швидкість підйому ковша, м/с (див. табл. 5.2). 

Середня тривалість повороту екскаватора з навантаженим ковшем 
приблизно дорівнює тривалості повороту ковша з порожнім ковшем, с: 

o о 2 /t t′= = α ω ;   / 30nω= π , 

 
де ω – максимальна кутова швидкість, рад/с; n  – кількість обертів 
платформи, хв-1 (див. табл. 5.2). 

3. Визначити тривалість циклу розробки елемента забою еt  та 

кількість елементів забою еn , які розробляються протягом зміни. 

Тривалість циклу розробки елемента забою складається з часу, 

потрібного для здійснення деякого числа копань кn  за час розробки 

елемента забою, та переміщення екскаватора на наступну стоянку з 
урахуванням часу на відпочинок машиніста екскаватора. 

Кількість робочих циклів (копань) екскаватора за час розробки одного 
елемента забою: 

к е р н/n V k qk= , 

 

де q  – місткість ковша, м3  (див. табл. 5.2). 
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Результати обчислень округляємо до цілого числа в меншу сторону. 
Час, який витрачається на пересування екскаватора з однієї стоянки 

на іншу, с: 

п п3,6 /t l v= , 

 

де пv  – швидкість пересування екскаватора на першій передачі, км/год 

(див. табл. 5.2). 
Тривалість циклу розробки елемента забою, с: 

 

е к п м к / 60t n t t t n t= + + , 

 

де мt = 5 хв – час відпочинку машиніста. 

Кількість елементів забою еn , які екскаватор робить за зміну: 

 

е з е( ) /n T t t= − , 

 

де Т  – тривалість зміни (8 год. або 28800 с), підставляємо у секундах;  

зt  – час на здачу машини машиністом екскаватора, що змінюється, також 

у секундах – зt =15 · 60 =  900 с. 

Якщо отриманий результат крім цілого числа містить ще дробову 

частину, то за еn  в наступних розрахунках беремо тільки ціле число. 

Під час розробки частини елемента забою (дробова частина кількості 
елементів забою) екскаватор зробить ще кілька додаткових копань: 

 

к з е е( ) /n T t n t t′ = − − . 

 

4. Визначити тривалість позациклових операцій t∑  та коефіцієнт 

використання робочого часу екскаватора протягом зміни чk . 

Сумарний час на позациклові операції та зупинки екскаватора 
протягом зміни, с: 

 

п м к е м к з( / 60) / 60t t t n t n t n t t′= + + +∑ . 

 
Коефіцієнт використання робочого часу за зміну: 

 

ч ( ) /k Т t T= −∑ . 
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5. Визначити змінну експлуатаційну продуктивність екскаватора змП  

та кількість робочих змін зn , потрібних для риття траншеї. 

Змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора, м3/зм: 
 

зм н ч р/П qk Тk tk= , 

 

де нk  – коефіцієнт наповнення ковша (див. табл. 5.4). 

Кількість робочих змін потрібних для риття траншеї довжиною L  
(див. табл. 5.1): 

т

зм

S L
n

П
= . 

 
 

Вправа 6 
 

Експлуатаційний розрахунок багатоківшевого екскаватора 
 

Завдання 

 

Згідно з даними умов використання екскаватора (табл. 6.1) підібрати 
модель екскаватора, обчислити продуктивність та строк його експлуатації 
на об’єкті. 

 
Методика виконання вправи 

 
1. За технічною  характеристикою (табл. 6.2) вибрати екскаватор, що 

може забезпечити задану глибину H  та ширину B  траншеї відповідно до 
варіанта завдання. 

2. Визначити технічну продуктивність екскаватора, м3/год: 
 

н
т

p

3,6
k

П qm
k

= , 

 
де q  – місткість ковша, л; m  – кількість розвантажень ковшів за секунду; 

рk  – коефіцієнт розпушення ґрунту; нk  – коефіцієнт наповнення ковша. 

Коефіцієнти рk  та нk   для відповідної групи ґрунту беруть з табл. 6.3. 
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Таблиця 6.1 

Вихідні дані 

 

Варіант 

Розміри траншеї, м  
Група 
ґрунту 

 

Варіант 

Розміри траншеї, м  
Група 
ґрунту 

 

глибина, 

H  

ширина, 

 

довжина, 

 

глибина, 

H  

ширина, 

B  

довжина, 

 

1 1,7 0,45 5400 І 16 2,5 0,8 3600 ІІ 

2 2,0 1,2 5000 ІІ 17 3,5 1,1 4600 ІІ 

3 2,0 0,6 5200 ІІІ 18 1,3 0,28 2500 І 

4 2,2 1,5 4200 ІІ 19 2,0 1,2 4200 І 

5 2,2 0,5 2400 ІІ 20 3,5 0,8 3000 І 

6 2,2 0,8 4000 ІІ 21 1,3 0,28 4500 ІІІ 

7 2,5 1,8 2600 І 22 1,85 0,5 3800 ІІ 

8 1,85 0,5 2400 І 23 2,5 1,8 4800 І 

9 2,5 0,8 4200 ІІІ 34 1,7 0,45 5200 І 

10 2,5 2,1 3600 ІІІ 25 2,5 2,1 3800 ІІ 

11 3,5 1,1 2800 І 26 2,0 0,6 3200 ІІ 

12 2,2 0,8 2500 ІІІ 27 3,5 0,8 5200 ІІ 

13 2,5 1,0 4400 ІІ 28 2,2 0,5 4600 ІІІ 

14 1,3 0,28 3400 ІІ 29 2,2 1,5 2800 ІІІ 

15 2,5 2,1 4600 ІІ 30 2,5 1,0 2800 І 

                                                                                                        

B L L

 

38 
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Таблиця 6.2 

Технічні характеристики траншейних екскаваторів 

 

Параметри 

Ланцюгові Роторні 

Э
Т

Н
-1

42
 

Э
Т

Н
-1

71
А

 

Э
Т

У
-2

08
 

Э
Т

У
-2

01
 

Э
Т

У
-2

52
 

Э
Т

У
-3

53
 

Э
Т

Р
-1

34
 

Э
Т

Р
-2

04
А

 

Э
Т

Р
-2

23
А

 

Э
Т

Р
-2

24
А

 

Э
Т

Р
-2

53
А

 

Глибина траншеї H , м 1,7 1,85 2,0 2,2 2,5 3,5 1,3 2,0 2,2 2,2 2,5 

Ширина траншеї по дну 
B , м 

0,45 0,5 0,6 0,5 
0,8… 
1,0 

0,8… 
1,1 

0.28 1,2 1,5 0,8 
1,8… 
2,1 

Місткість ковша q , л 16 23 37 23 53 45 40 140 160 85 250 

Швидкість ланцюга 

лv ,  м/с: 

1 передача 
2 передача 

 
 

0,62 
0,92 

 
 

0,66 
1,06 

 
 

1,6 
2,6 

 
 

0,7 
1,18 

 
 

0,8 
1,25 

 
 

1,1 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

 
 

— 
— 

Крок ланцюга a  , м 0,95 0,95 0,8 0,95 0,75 1,14 — — — — — 

Робоча швидкість 
пересування v , м/год 

56… 
182 

47… 
196 

20… 
600 

15… 
250 

5… 
150 

12,5… 
114 

48… 
204 

8… 
150 

10… 
300 

10… 
300 

12,5… 
245 

Кількість ковшів Z  — — — — — — 18 14 14 16 14 

Кількість обертів 

роторного колеса рn ,  

хв-1 

— — — — — — 13,2 7,8 7,8 9,0 7,4 

 
 

39 
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Таблиця 6.3 

Значення коефіцієнтів розпушування ґрунту kр  і наповнення ковша kн  

 

Група ґрунту kр  kн  

І 1,12 1,05 

ІІ 1,21 1,10 

ІІІ 1,27 1,15 

IV 1,30 1,20 

 
Кількість розвантажень ковшів за секунду визначаємо так: 
– для ланцюгових екскаваторів 
 

лv
m

a
= ; 

 
– для роторних 

p

60

n Z
m = , 

 

де лv  – швидкість ланцюга, м/с; а  – крок ковшів, м; рn  – частота 

обертання роторного колеса, хв-1; Z  – кількість ковшів на роторному 

колесі (див. табл. 6.2). Швидкість ланцюга лv  потрібно брати для груп 

ґрунтів І, ІІ на 2 передачі, а для груп ґрунтів ІІІ, ІV – на 1 передачі. 
3. Визначити оптимальну швидкість пересування екскаватора, яка 

забезпечує його технічну продуктивність, м/год: 
 

т
опт

П
v

ВН
= . 

 
За технічною характеристикою екскаватора перевірити, чи 

забезпечить машина робочу швидкість пересування, яка відповідає 
оптимальній, м/год: 

 

р оптv v= . 

 

За опт рv v>  або опт рv v<  беруть найближчу робочу швидкість 

пересування екскаватора. 
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4. Визначити змінну експлуатаційну продуктивність екскаватора, 
м3/зміну: 

зм р в змП ВНv k Т= , 

 

де змТ  – тривалість зміни (8 год), вk  – коефіцієнт використання робочого 

часу екскаватора ( вk =0,7…0,9). 

5. Визначити кількість робочих змін для риття траншеї: 
 

зм
зм

ВНL
п

П
= , 

 
де L  – довжина траншеї, м (див. табл. 6.1). 
 

 

Вправа 7 

 

Вибір траншеєкопача та розрахунок тривалості його 

роботи в умовах експлуатації 
 

Завдання 

 

Виконати експлуатаційні розрахунки багатоківшевих траншейних 
екскаваторів. Дані для розрахунку наведено у табл. 7.1. 

 
Методика розрахунку 

 
1. Вибираючи екскаватор, слід виходити з умови копання траншеї 

заданої ширини В та глибини Н. Технічні характеристики нових моделей 
багатоківшевих траншейних екскаваторів наведено в табл. 7.2 і 7.3. 

2. Визначити технічну продуктивність екскаватора технП , що 

залежить від місткості ковшів та кількості їх розвантажень  за одиницю 
часу: 

з
техн

р

qk і
П

k
= , 

 

де q – місткість ковша (див. табл. 7.2 і 7.3); рk  – коефіцієнт розпушення 

ґрунтів (табл. 7.4); зk  – коефіцієнт заповнення ковша (під час розрахунків 
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вважаємо, що у процесі роботи екскаватора ківш повністю заповнюється 
ґрунтом); і – кількість розвантажень ковшів, с-1. 

 
Таблиця 7.1 

Вихідні дані 

 

Варіант 

Ґрунти Розмір траншеї, м 

Назва 
Група 

категорії 
Глибина 

H  

Ширина 

B  

Довжина 

L  
1 

Суглинок 
лесовидний 

I 

1,2 0,5 1000 

2 2,5 0,8 1500 

3 3,5 0,8 1200 

4 1,5 0,5 1600 

5 2,3 0,2 2000 

6 

Суглинок 
з домішкою 

щебеню та гравію 
II 

4,5 0,66 2000 

7 4,35 0,38 1800 

8 2,0 1,25 1600 

9 2,2 1,5 1400 

10 2,2 0,85 1200 

11 

Лес природної 
вологості 

II 
2,5 2,1 500 

12 2,4 2,4 800 

13 

II 

1,8 1,1 900 

14 2,0 1,2 1000 

15 2,3 0,2 600 

16 

Глина 
ломова 

III 

1,2 0,5 1400 

17 2,5 0,8 1800 

18 3,5 0,8 2000 

19 1,5 0,5 1500 

20 2,3 0,2 1700 

21 

Глина 
м'яка жирна 

II 

2,2 0,85 900 

22 2,0 1,25 1200 

23 2,5 2,1 900 

24 4,35 0,38 1600 

25 2,2 1,5 1000 

26 

Супісок 
з домішкою 

щебеню та гравію 
II 

4,5 0,66 1200 

27 2,5 2,1 900 

28 2,4 2,4 1000 

29 1,8 1,1 1600 

30 2,3 0,2 1200 
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Таблиця 7.2 

Технічні характеристики ланцюгових траншейних екскаваторів 

 

Параметри 

Марка машини 

ЭТН–
121 

ЭТН–
252 

ЭТН–
352 

ЭТЦ–
202Б 

ЭТЦ–
2010 

ЭТЦ–
406 

ЭТЦ–
406А 

Глибина траншеї, м 1,2 2,5 3,5 1,5 2,3 4,5 4,35 

Ширина траншеї, м 0,5 0,8 0,8 0,5 0,2 0,86 0,38 
Місткість ковша, л 12 45 45 23 50 70 20 
Кількість ковшів, шт.    12 36 20 25 
Крок ковшів, м 0,3 1,14 1,14 0,96 0,76 0,95 0,76 

Швидкість ківшевого 
ланцюга, м/с 

0,75 1,06 1,06 0,78 1,25 1,87 1,87 

Робоча швидкість руху на передачах, м/год 

І 69,6 29 20 15 90 17,5 17,5 

II 85,5 47 26 97,1 172,7 44 44 

III 105 57 37 175,3 255,4 70,5 70,5 

IV 121 73 47 261,4 338,1 97 97 

V 152 85 76 343,6 420,8 123,5 123,5 

VI — 120 106 425,7 503,5 150 150 

VII — 165 147 507,8 586,2 — — 

VIII — 215 192 590 668,9 — — 

ЇХ — — — — 751,6 — — 

Х — — — — 834,3 — — 

XI — — — — 917 — — 

XII — — — — 1000 — — 

Двигун марки ДТ–54 ДТ–54 ДТ–54 Д–242 Д–240 Д–160 Д–160 

Потужність, кВт 54 54 54     

 
Таблиця 7.3 

Технічні характеристики роторних траншейних екскаваторів 

 

Параметри 
Марка машини 

ЭТР–
204А 

ЭТР–
223А 

ЭТР–
224А 

ЭТР–
253А 

ЭТР–
254 

ЭР–4 ЭР–7А 

Глибина траншеї, м 2,6 2,2 2,2 2,5 2,4 1,8 2 

Ширина траншеї, м 1,25 1,5 0,85 2,1 2,4 1,1 1,2 
Місткість ковша, л 140 160 85 250 148 50 80 
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Закінчення  табл. 7.3 

 

Параметри 
Марка машини 

ЭТР–
204А 

ЭТР–
223А 

ЭТР–
224А 

ЭТР–
253А 

ЭТР–
254 

ЭР–4 ЭР–7А 

Кількість ковшів, шт. 14 14 16 14 24 14 14 
Число обертів 
ротора, хв-1 7,8 7,2 9 8 7,7 10,9 9,6 

Робоча швидкість руху на передачах, м/год 

І 10 10 10 20 20 64 31 

II 41,2 41,2 41,2 52,5 52 103 49 

III 82,4 82,4 82,4 85 84 147 59 

IV 123,6 123,6 123,6 117,5 148 210 84 

V 164,4 164,4 164,4 150 180 — 89 

VI 206,8 206,8 206,8 182,5 212 — 112 

VII 248 248 248 215 244 — 140 

VIII 300 300 300 280 276 — 167 

ІХ — — — — 308 — 181 

Х — — — — 340 — 215 

XI — — — — 372 — 240 

XII — — — — 404 — 310 

Двигун марки Д–160 Д–160 Д–160 В–30В 
ЯМЗ–
240Б 

 

КДМ–
100 

 

КДМ–
100 

 Потужність, кВт 54 54 54 80 80 100 100 

 
Таблиця 7.4 

Коефіцієнт розпушення ґрунтів kр  

 

Ґрунт Категорія ґрунту kр  

Суглинок лесовидний I 1,08…1,17 

Суглинок з домішкою щебеню та гравію II 1,32 

Лес природної вологості II 1,28 

Глина ломова III 1,32 

Глина м'яка, жирна II 1,31 

Супісок з домішкою щебеню та гравію II 1,28 
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Для ланцюгових траншеєкопачів 
 

лv
i

a
= , 

для роторних 

к

60

nn
i = , 

 

де лv  – швидкість ківшового ланцюга; а – крок ковшів; n – число обертів 

ротора; кn  – кількість ковшів на роторі. 

3. Обчислюємо оптимальну робочу швидкість, яка забезпечує 
найбільшу продуктивність екскаватора за найкращого використання його 
двигуна. 

Для розрахунку вважаємо, що оптимальна швидкість екскаватора 
відповідає його технічній продуктивності під час викопування траншеї 
заданих розмірів: 

техн
0

П
v

B H
= . 

 
4. Робочу швидкість переміщення екскаватора візьмемо з табл. 7.2 і 

7.3. Вона дорівнює розрахованій оптимальній 0v  або найближчій меншій 

за неї: 

р 0v v≤ . 

 
5. Змінну експлуатаційну продуктивність екскаватора розраховуємо 

за формулою: 

змін р вП B H v T k= , 

 

де Т  – тривалість зміни (зазвичай вона дорівнює 8 год); вk  – коефіцієнт 

використання робочого часу екскаватора, вk  = 0,7...0,9. 

6. Кількість змін роботи змінn , яка залежить від обсягу робіт: 

 

змін
змін

B H L
n

П
= , 

 
де L  – довжина траншеї (див. табл. 7.1). 
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Вправа 8 

 

Розрахунок приводу верстата 

 

Завдання 

 
Згідно з завданням (табл. 8.1) накреслити кінематичну схему 

приводу заданого верстата. Виконати кінематично-силовий розрахунок 
приводу верстата і підібрати електродвигун. 

Таблиця 8.1 

Вихідні дані 

 

В
ар

іа
нт

 Тип 
верста-

та за 
рис. 

Зовнішній 
діаметр 
труби 

Dз , мм 

Діаметр 
диска 
D , мм 

Частота 
обертання 

nст , хв-1 

Матеріал 
труби 
(марка 
сталі) 

Сила 
прити-
скання 

P , Н 

Коефі-
цієнт 

k  

1 8.1 70 — 64 Ст. 3 — 5.3 

2 8.2 — 150 193 — 7000 — 

3 8.3 32 — 0,6 Сталь10 — — 

4 8.1 80 — 70 Сталь 20 — 5.5 

5 8.2 — 160 193 — 7000 — 

6 8.3 32 — 0,6 Ст. 3 — — 

7 8.1 70 — 64 Сталь 35 — 6.3 

8 8.2 — 170 193 — 7000 — 

9 8.3 32 — 0,6 Сталь 25 — — 

10 8.1 80 — 70 Сталь 45 — 6.9 

11 8.2 — 180 193 — 7000 — 

12 8.3 32 — 0,6 Сталь 35 — — 

13 8.1 70 — 64 Ст.3 — 5.3 

14 8.2 — 190 193 — 7000 — 

15 8.3 32 — 0,6 Сталь 45 — — 

16 8.1 80 — 70 Сталь 20 — 5.5 

17 8.2 — 200 193 — 7000 — 

18 8.3 32 — 0,6 Сталь 10 — — 

19 8.1 70 — 64 Сталь 35 — 6.3 

20 8.2 — 150 193 — 7000 — 

21 8.3 32 — 0,6 Ст.3 — — 

22 8.1 80 — 70 Сталь 45 — 6.9 

23 8.2 — 160 193 — 7000 — 

24 8.3 32 — 0,6 Сталь 25 — — 
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Закінчення табл. 8.1 

 
В

ар
іа

нт
 Тип 

верста-
та за 
рис. 

Зовнішній 
діаметр 
труби 

Dз , мм 

Діаметр 
диска 
D , мм 

Частота 
обертання 

nст , хв-1 

Матеріал 
труби 
(марка 
сталі) 

Сила 
притис-
кання 
P , Н 

Коефі-
цієнт 

k  

25 8.1 70 — 64 Ст.3 — 5.3 

26 8.2 — 170 193 — 7000 — 

27 8.3 32 — 0,6 Сталь 35 — — 

28 8.1 80 — 70 Сталь 20 — 5.5 

29 8.2 — 180 193 — 7000 — 

30 8.3 32 — 0,6 Сталь 45 — — 

 

Методика виконання вправи 

 

1. Накреслити кінематичну схему верстата згідно з варіантом  
(рис. 8.1, 8.2, 8.3). 

2. Визначити загальний ККД приводу верстата: 
 

заг п.п м ч.п з.п к.п під д.пз з з з з з з з= , 

 

де коефіцієнти корисної дії: п.пη  – пасової передачі; мη  – муфти; ч.пη  – 

черв`ячної передачі; з.пη  – зубчастої передачі; к.пη  – конічної зубчастої 

передачі; підη – пари підшипників; д.пз  – дорна та притискної колодки 

верстата СТД-72. Орієнтовні значення ККД наведено в табл. 8.2. 
 

Таблиця 8.2 
Орієнтовні значення ККД елементів приводу верстата 

 
Назва елемента приводу ККД 

Циліндрична зубчаста передача 0,92…0,98 

Конічна зубчаста передача 0,90…0,93 

Черв`ячна передача за 1чz =  0,70…0,75 

Пасова передача 0,95…0,96 

Пара підшипників:  
кочення 
ковзання 

 
0,99…0,995 
0,97…0,98 

Муфти зчеплення 0,99…0,996 

Дорн та притискна колодка верстата СДТ-72 0,78…0,82 



 48

 
Рис. 8.1. Різенарізний верстат ВМС–2Б 

 

 
Рис. 8.2. Трубовідрізний верстат ВМС–32 
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Рис. 8.3. Трубозгинальний верстат СТД–Т2 за методом намотування 

 
3. Визначити загальне передаточне відношення приводу як добуток 

передаточних відношень усіх його передач за залежністю: 
 

61 2 4 к
заг

1 3 5 ч

zD z z z
u

D z z z z
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

де 1D

D
 – відношення діаметрів шківів пасової передачі; 2

1

z

z
, 4

3

z

z
 – 

передаточні відношення зубчастих передач, які визначаються за 

значеннями заданої кількості зубців; к

ч

z

z
 – передаточне відношення 

черв`ячної передачі, як відношення заданої кількості зубців колеса до 
кількості заходів черв`яка. 

4. Визначити орієнтовне значення необхідної частоти обертання вала 
електродвигуна: 

дв ст загn n u= ⋅ , 

 

де стn – частота обертання стола або шпинделя верстата (див. табл. 8.1). 
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5. Визначити крутні моменти шпинделя або столу крM , Н·м, необхідні 

для подолання опору робочого органа верстата відповідно до заданих 
кінематичних схем. 

У разі  нарізання різьби, Н·м: 
 

1,1 1,5
кр зM kD S= , 

 

де k  – коефіцієнт опору різання металу; зD  – зовнішній діаметр труби в 

мм (див. табл. 8.1); S = 1,96 мм – крок різьби. 

У разі перерізання труби, Н·м: 

кр 0
2

D
M P= , 

де 0 0,08P P=  – колова сила опору різанню диска, Н; D  – діаметр 

ріжучого диска, м (див. табл. 8.1). 
 У разі згинання труби, Н·м: 
 

кр зг т(13...15)M M W= = σ , 

 

де тσ  – границя текучості матеріалу труби, МПа (див. табл. 8.3); W – 

момент опору перерізу труби, м3, який визначається за залежністю: 
 

[ ]{ }43
з з з0,1 1 ( 2 ) /W D D D= − − δ , 

 

де зD  – зовнішній діаметр труби, м; 2...4δ = мм – товщина стінки труби 

(підставляти в метрах). 

Таблиця 8.3 

Значення границі текучості матеріалів труб 

 

Марка 
сталі 

Ст. 3 Сталь 10 Сталь 20 Сталь 25 Сталь 35 Сталь 45 

σт , 106 Па 230 210 250 280 320 360 
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6. Визначити орієнтовне значення потужності електродвигуна, Вт: 
 

крв
дв

заг заг

M�
�

ω
= =
η η

, 

де в�  і ω – відповідно потужність, Вт і кутова швидкість, с-1 на валу 

робочого органа верстата. Кутова швидкість визначається за залежністю: 

ст

30

nπ
ω= . 

 
7. Вибрати тип електродвигуна до приводу верстата за визначеними 

значеннями потужності та кількістю обертів вала електродвигуна, 
користуючись табл. 8.4. 

 
Таблиця 8.4 

Технічні дані електродвигунів серії АОП2 

 

Типорозмір 
Потужність 

�дв , кВт 

Частота 
обертання 

вала 

nдв , хв-1 

Типорозмір 
Потужність 

�дв , кВт 

Частота 
обертання 

вала 

nдв , хв-1 

41–4 4 1440 71–6 17 970 

42–4 5,5 1440 72–6 22 970 

51–4 7,5 1440 81–6 30 970 

52–4 10 1440 82–6 40 970 

61–4 13 1440 91–6 55 980 

62–4 17 1440 92–6 75 980 

71–4 22 1450 41–8 2,2 710 

72–4 30 1450 42–8 3 710 

81–4 40 1470 51–8 4 710 

82–4 55 1470 52–8 5,5 710 

91–4 75 1480 61–8 7,5 720 

92–4 100 1480 62–8 10 720 

41–6 3 955 71–8 13 730 

42–6 4 955 72–8 17 730 

51–6 5,5 955 81–8 22 735 

52–6 7,5 955 82–8 30 735 

61–6 10 970 91–8 40 740 

62–6 13 970 92–8 55 740 
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Вправа 9 

 

Розрахунок заготовки секції трубопроводу 

 
Завдання 

 

Визначити розміри секції трубопроводу, скласти карту технологічного 
процесу виготовлення даного виробу. Дані для розрахунків наведено у 
табл. 9.1. 

Таблиця 9.1 

Вихідні дані 

 

В
ар

іа
нт

 

Е
ск

із
 з

а 
ри

су
нк

ом
 

З
ов

ні
ш

ні
й 

д
іа

м
ет

р 

тр
уб

и 
 D

3,
 м

м
 

Р
ад

іу
с 

ви
ги

ну
 R

, м
м

 

Довжина, мм 

В
ис

от
а 

h
, м

м
 

К
ут

 α
,  

 г
ра

д
 

Д
іа

м
ет

р 
от

во
ру

 d
, м

м
 

В
ід

ст
ан

ь

a

, м
м

 

1l  2l  lм  l  lр  

1 9.3 32 — 300 300 1300 — 80 100 135 — — 

2 9.1 20 45 600 450 — 1300 250 — — 12 — 

3 9.2 15 50 300 800 — — 100 — 90 — — 

4 9.5 65 300 200 — 850 — 25 — — — 300 

5 9.4 32 — — — 1000 — 30 47 135 — — 

6 9.3 25 — 550 200 1800 — 120 90 135 — — 

7 9.1 15 40 300 600 — 1200 100 — — 8 — 

8 9.5 50 210 100 — 450 — 40 — — — 150 

9 9.4 15 — — — 850 — 25 27 135 — — 

10 9.2 50 210 250 650 — — 70 — 135 — — 

11 9.1 32 105 400 1100 — 1000 150 — — 20 — 

12 9.3 15 — 700 100 1000 — 35 50 130 — — 

13 9.4 20 — — — 1200 — 35 32 135 —  

14 9.5 38 120 250 — 600 — 20 — — — 350 

15 9.1 25 80 800 1600 — 1500 150 — — 15 — 

16 9.2 32 105 400 750 — — 120 — 135 — — 

17 9.3 20 — 350 200 1500 — 45 60 135 — — 

18 9.5 25 — — — 700 — 50 38 135 — — 

19 9.5 32 105 400 — 850 — 50 — — — 600 

20 9.2 38 120 700 1000 — — 100 — 135 — — 

21 9.4 25 — — — 950 — 15 38 135 — — 
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Закінчення табл. 9.1 

 
В

ар
іа

нт
 

Е
ск

із
 з

а 
ри

су
нк

ом
 

З
ов

ні
ш

ні
й 

д
іа

м
ет

р 

тр
уб

и 
 D

3,
 м

м
 

Р
ад

іу
с 

ви
ги

ну
 R

, м
м

 

Довжина, мм 

В
ис

от
а 

h
, м

м
 

К
ут

 α
,  

 г
ра

д
 

Д
іа

м
ет

р 
от

во
ру

 d
, м

м
 

В
ід

ст
ан

ь

a

, м
м

 

1l  2l  lм  l  lр  

22 9.5 20 65 550 — 900 — 30 — — — 400 

23 9.1 50 160 750 800 — 1600 200 — — 25 — 

24 9.4 20 — — — 500 — 20 32 135 — — 

25 9.3 38 — 450 600 2100 — 100 130 135 — — 

26 9.2 25 85 900 600 — — 80 — 90 — — 

27 9.1 38 120 500 500 — 1100 100 — — 25 — 

28 9.3 20 — 100 400 900 — 40 60 135 — — 

29 9.5 25 85 250 — 700 — 15 — — — 150 

30 9.2  20 65 350 750 — — 120 — 90 — — 

 
Методика виконання вправи 

 

Вигнуті деталі використовують на поворотах трубопроводів під час 
обходу балок, приєднання нагрівальних приладів тощо. Основними 
видами  вигнутих деталей є відводи, утки, калачі та скоби (рис. 9.1…9.5). 

До початку вигинання необхідно обчислити довжину загL  відрізка 

труби, щоб після вигинання одержати заготовку, розмір якої відповідає 
розміру, вказаному на ескізі вигнутих деталей трубопроводу. 

 

 
Рис. 9.1. Відвід 
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Рис. 9.2. Відводи 

 

 
Рис. 9.3. Утка 

 

 
Рис. 9.4. Калач 

 

 
Рис. 9.5. Скоба 



 55

Радіус кривизни R , за якого труба не деформується та не 

розходиться її шов, має бути: для труб діаметром 15…24 мм − R ≥2 зD , 

для труб діаметром 25…75 мм − R ≥  3 зD , для труб більших діаметрів − 

R  = 4 зD , де зD − зовнішній діаметр труби. 

Відводом є деталь, вигнута під кутом 45, 60, 90 або 135°. Для 

відводів на ескізах позначають довжину сторін від вершини кута вигину до 

кінця труби 1l  та 2l , кут α  та радіус вигину R . 

Довжина вигнутої частини труби буде менше за суму двох прилеглих 

до неї відрізків сторін 1l − 2l  на величину x , яка залежить від радіуса 

вигину та діаметра труби заг 1 2L l l x= + − , де x  – це скид, що визначають 

за табл. 9.2. 
Для калачів розміри x  вибирають такі ж, як і для відводу під кутом 

90°. Обчислюючи довжину заготовки, від суми всіх частин калача, 

вказаних на ескізі, віднімають 2x , бо калач складається з двох відводів. 

Таким чином, 

(заг пм
) 2 ,L l a l x= + + −  

 

де мl  − монтажна довжина. 

Монтажна довжина – це дійсна довжина деталі трубопроводу без 
накручених на неї фасонних частин або арматури, тобто довжина ділянки 
між осями вигину, довжина від кінців вигнутої деталі до точки перетину 
осьових ліній у вигину та між точками перетину осьових ліній вигнутих 
частин. 

Заготовча довжина утки загL  дорівнюватиме монтажній довжині мl , 

вказаній на ескізі, плюс розмір припуску z  , залежного від діаметра труби 

зD  , висоти утки h , радіуса вигину R  та кута α . Всі ці розміри вказують 

на ескізі. Таким чином, 
 

заг мL l z= + , 

 

де z  визначають за табл. 9.3. 

Для визначення загL  скоби розміри припусків t , які залежать від 

висоти вильоту h , кутів α  монтажної довжини мl  та діаметра труби нD , 

знаходять за табл. 9.4. Заготовча довжина скоби 
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заг мL l t= + . 

Таблиця 9.2 

Розмір скидів для відводів та калачів 

 

Діаметр труби зD , мм 15 20 25 32 38 50 65 

Радіус вигину R , мм 50 65 85 105 120 210 300 

Розмір скидів x , 
мм за кута вигину 

90° 23 30 42 50 58 100 142 

135° 4 4 5 7 8 13 19 

 
Таблиця 9.3 

Розмір припусків Z для уток 

 

Діаметр труби 

зD , мм 
Радіус вигину 
труб R , мм 

Висота 

вильоту h , мм 

Кут вигину 
α , рад 

Розмір 
припуску z , мм 

15 50 50 130 15 

20 65 60 135 17 

25 85 90 135 31 

32 105 100 135 27 

38 120 130 135 40 

 
Таблиця 9.4 

Розмір припусків t для скоб 

 

 
Висота 

вильоту, 

h , мм 

Діаметр труби зD , мм 

15 20 25 32 

центра-
льний 

кут 
α , 

град 

роз-
мір 

t , мм 

центра-
льний 

кут 
α , 

град 

роз-
мір 

t , мм 

центра-
льний 

кут 
α , 

град 

розмір 
t , мм 

центра-
льний 

кут 
α , 

град 

розмір 
t , мм 

27 150 11 155 7 165 4 165 3 

32 145 13 150 9 160 7 165 5 

39 140 16 150 12 155 10 150 9 

47 135 24 145 22 155 14 155 12 

53 130 29 140 27 150 19 155 17 

65 125 44 135 38 145 28 150 23 

 
Після обчислення розмірів деталь креслять на аркуші формату А4 або 

А3 у масштабі від 1 : 5 до 1 : 1. Виконання вправи слід закінчити складанням 
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карти технологічного процесу виготовлення виробу із зазначенням 
устаткування для кожної операції за формою: 

Номер 
операції 

Склад операції Устаткування 
(найменування, модель) 

   

 

Технічну характеристику устаткування наведено в табл. 9.5…9.9. 
 

Таблиця 9.5 

Технічна характеристика дискових трубовідрізних верстатів 

 

Основні параметри 

Верстати 

однодисковий дводисковий 
СТД-5 ВМС-32 ВМС-35 

Діаметр труб, що 

перерізають, уD , мм 15…70 15…70 15…70 

Діаметр різального 
диска, мм 

160 160 130…160 

Частота обертання 
інструменту, хв-1 

184 193 410 

Потужність 
електродвигуна, кВт 

1,0 1,0 2,8 

 
Таблиця 9.6 

Технічна характеристика верстатів для 

нарізання різьби 

 

Основні параметри С-225 ВМС-25 Напівавтомат 5ДО7 

Діаметр різьби, 
що нарізується: 
трубної 
метричної, мм 

1/2"…21/2" 
14..…76 

1/2"…21/2" 
14…76 

1/2"…21/2" 
14…76 

Максимальна 
довжина нарізання, 
мм 

200 120 320 

Частота обертання 
інструменту, хв-1 

32…107 64…214 63…355 

Потужність 
електродвигуна, кВт 

2,2 2,8 3 
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Таблиця 9.7 

Технічна характеристика трубовигинальних верстатів,  

що працюють плунжерним методом 

 

Основні параметри ВМС-12 ВМС-16 ВМС-25А СТД-102 

Діаметр труб yD , мм 15…50 15….50 15…20 25…50 

Довжина ходу 
трубовигинального повзуна, мм 

190 280 115 220 

Частота обертання, хв-1 1420 3000 1430 1440 

Потужність електродвигуна, кВт 1,7 1,5 3 4 

 

Таблиця 9.8 

Технічна характеристика трубовигинальних верстатів,  

що працюють методом обкатування 

 

Основні параметри ВМС-23 ВМС-22М 

Діаметр труб, що згинають уD  , мм 15; 20; 25; 32 15; 20; 25 

Радіус вигину залежно від  уD , мм 

15 
20 
25 
32 

49 
63 
87 

114 

50 
65 
86 
— 

Частота обертання стола, хв-1 4,28 4,15 

Потужність електродвигуна, кВт 2,8 1,7 

 
Таблиця 9.9 

Технічна характеристика трубовигинальних верстатів,  

що працюють методом намотування 

 

Основні параметри СТД-Т2 С-288 И-10 

Діаметр труб, що згинають уD , мм 25…80 25…80 25…80 

Радіус вигину залежно від уD , мм 

25 
32 
40 
50 
70 
80 

85 
105 
120 
210 
300 
350 

100 
125 
145 
180 
225 
275 

105 
125 
145 
180 
225 
275 
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Закінчення табл. 9.9 

Основні параметри СТД-Т2 С-288 И-10 

Частота обертання вигинального 
ролика, хв-1 

 
0,6 

 
0,95 

 
1,9 

Потужність електродвигуна, кВт 4,5 7 5 

 

Вправа 10 

 

Розрахунок болтів та зварних швів фланцевого 

з’єднання трубопроводів 
 

Завдання 

 

Виконати перевірочний розрахунок болтів та зварного шва 
фланцевого з’єднання труб із пружною прокладкою. Дані для розрахунків 
наведено у табл. 10.1 ... 10.3. 

Таблиця 10.1 

Вихідні дані 

 

В
ар

іа
нт

 

Діаметр 
умовного 
проходу 

труби 

уD , мм 

Тиск 

yP , 

МПа 

Матеріал 
прокладки 

В
ар

іа
нт

 

Діаметр 
умовного 
проходу 

труби 

уD , мм 

Тиск 

yP , 

МПа 

Матеріал 
прокладки 

1 150 1,6 Гума 16 100 1,2 Азбест 

2 300 1,0 Пароніт 17 125 1,6 Азбест 

3 100 1,5 Пароніт 18 200 1,5 Гума 

4 125 2,0 Пароніт 19 300 2,0 Гума 

5 100 0,8 Картон 20 80 1,8 Картон 

6 250 1,8 Пароніт 21 250 0,8 Гума 

7 150 0,6 Азбест 22 100 1,6 Азбест 

8 200 0,8 Картон 23 150 1,5 Картон 

9 250 2,0 Азбест 24 300 1,2 Картон 

10 80 0,6 Пароніт 25 100 2,0 Пароніт 

11 150 1,0 Пароніт 26 100 1,0 Гума 

12 80 0,8 Гума 27 200 1,2 Картон 

13 125 1.8 Картон 28 125 0,6 Гума 

14 250 1,5 Пароніт 29 150 1,2 Пароніт 

15 80 1,0 Картон 30 100 0,6 Картон 
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Таблиця 10.2 

Розміри сталевих круглих приварних фланців із з’єднувальним 

виступом для умовних тисків у трубопроводі уP , МПа 

Діаметр умовного проходу труби yD , мм 80 100 125 150 200 250 300 

Зовнішній діаметр труби 3D , мм 89 108 133 159 219 273 325 

Зовнішній діаметр фланця D , 

мм за yP , МПа 

0,5...0,9 185 205 235 260 315 370 435 

1,0...1,5 195 215 245 280 335 390 440 

1,6...1,9 195 215 245 280 335 405 460 

2,0...2,5 195 230 270 300 360 425 485 

Діаметр болтового кола 1D , мм 

за yP , МПа 

0,5...0,9 150 170 200 225 280 335 395 

1,0...1,5 160 180 210 240 295 350 400 

1,6...1,9 160 180 210 240 295 355 410 

2,0...2,5 160 190 220 250 310 370 430 

Зовнішній діаметр  з’єднуваль-

ного виступу 2D , мм 

за yP , МПа 

0,5...0,9 128 148 178 202 258 312 365 

1,0...1,5 138 158 188 212 268 320 370 

1,6...1,9 138 158 188 212 268 320 378 

2,0...2,5 138 162 188 218 278 335 390 

Товщина фланця b , мм 

за yP , МПа 

0,5...0,9 17 18 19 20 22 24 24 

1,0...1,5 19 22 24 24 26 26 28 

1,6...1,9 23 26 28 28 30 32 32 

2,0...2,5 26 28 30 30 32 34 36 

 
Таблиця 10.3  

Розміри болтів та болтових отворів для різних умовних тисків 

у трубопроводі уP , МПа 

Діаметр умовного проходу  труби yD , мм 80 100 125 150 200 250 300 

Найменша товщина стінки труб δ , мм 4 4 4 4,5 6 8 8 

Кількість болтових отворів 

фланця за yP , МПа 

0,5...0,9 4 4 8 8 8 12 12 

1,0...1,5 4 8 8 8 8 12 12 

1,6...1,9 4 8 8 8 12 12 12 

2,0...2,5 8 8 8 8 12 12 16 

Діаметр болтового отвору d , мм  

за yP , МПа 

0,5...0,9 18 18 18 18 18 18 23 

1,0...1,5 18 18 18 23 23 23 23 

1,6...1,9 18 18 18 23 23 25 25 

2,0...2,5 18 23 25 25 25 30 30 

Довжина болта бl , мм 

за yP , МПа 

0,5...0,9 55 55 60 60 60 75 75 

1,0...1,5 60 60 70 70 75 90 100 

1,6...1,9 70 75 80 80 85 100 100 

2,0...2,5 75 80 80 85 90 110 110 
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Методика виконання вправи 

 

Для обчислення беремо з’єднання труб за допомогою сталевих 
плоских круглих приварних фланців, що мають з’єднувальні виступи. 

Висота виступу h  фланця для умовного проходу уD  до 250 мм 

дорівнює 3 мм, для уD  більше 300 мм h  = 4 мм.  

Діаметр нарізання з’єднувальних болтів беруть на 1...2 мм менше від 
діаметра болтового отвору d  (рис. 10.1, табл. 10.3). 

 

 
Рис. 10.1. Фланцеве з’єднання трубопроводів: 

1 – фланець; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – прокладка; 5 – труба 
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Загальне розривне зусилля  визначають залежно від тиску в 

трубопроводі, розмірів фланцевого з’єднання та матеріалу прокладки, Н: 
 

2
2 у

у

( )
2,5

2

D D
Q P

π −
= , 

 

де уP  – тиск у трубопроводі, МПа; 2D  – зовнішній діаметр з’єднувального 

виступу, мм (див. табл. 10.2). 
Попереднє затягування болтів фланцевого з’єднання має 

забезпечити нерозкриття стику у процесі деформування болтів, фланців 
та прокладки під дією навантаження. Виходячи з цієї умови, визначають 
навантаження, що сприймає кажен болт, Н: 
 

1K Q
F

Z
= , 

 

де 1K  – коефіцієнт додаткового затягування болтів, який залежить від 

матеріалу прокладки: для азбесту або картону 1K =1,6; для гуми та шкіри 

1K =1,7…1,8; для пороніту 1K =2; Z  – кількість болтів у з’єднанні  

(див. табл. 10.3). 
Умова міцності болта: 

р р2
1

4F

d
 σ = ≤ σ π

, 

 

де рσ  – дійсне напруження розтягування у поперечному перерізі нарізної 

частини болта, Па; 1d  – внутрішній діаметр нарізки болта, м; р
 σ   – 

допустиме напруження на розрив для болтів зі Ст. 3, Па: 
 
Різьба М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27 

1d , м 0,0101 0,0119 0,0138 0,0153   0,0173     0,0193      0,0208        0,0238 

[ рσ ], 106 Па 20 25 30 35 39 43 46 49 

 
Якщо дійсне напруження більше, ніж допустиме, умову міцності 

можна забезпечити, якщо взяти для болтів міцнішу сталь (Ст. 4...Ст. 6,  
Ст. 25...Ст. 55). В цьому випадку отримане допустиме напруження 

Q
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необхідно помножити на відношення границі текучості певної марки сталі 
до границі текучості Ст. 3. 

Катети внутрішніх зварних швів мають бути не більше товщини стінки 

δ  труби. За тиску в трубопроводі уP  менше 1,0 МПа зовнішній шов не має 

фаски на фланці, а за уP  більше 1,0 МПа цей шов посилюється фаскою у 

60° на фланці: 
 

Марка сталі Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6 

рσ , МПа 230 250 270 300 

Марка сталі Ст. 25 Ст. 35 Ст. 45 Ст. 55 

рσ , МПа 280 320 360 390 

 
Зовнішній зварний шов перевіряють на зріз, виходячи з умови: 
 

зр зр

Q

S
 τ = ≤ τ  , 

 
де S  – площа небезпечного перерізу шва, м2, яку визначають за 
формулою: 
 

з( )0,7
2

k
S D k= π + , 

 

де зD  – зовнішній діаметр труби, м; k – катет зварного шва, м,  

зрτ =80 МПа – допустиме напруження на зріз зварного шва.  

За наявності фаски на зовнішньому зварному шві отримане значення 
площі небезпечного перерізу шва S  збільшити вдвоє. 

Після виконання розрахунків накреслити складальну одиницю 
фланцевого з’єднання. 
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Вправа 11 

 

Розрахунок заготовки секції повітропроводу 
 

Завдання 
 

Визначити розміри секції повітропроводу, скласти карту 
технологічного процесу виготовлення даного виробу. Дані для розрахунків 
наведено в табл. 11.1. 

 

Методика виконання 
 

Виконати ескіз заданого виробу. Потім розрахувати заготівельні 
розміри з урахуванням того, що розгортка круга чи дуги для труб із 
листового матеріалу товщиною більше 1 мм розраховується за середнім 

діаметром серB D= π . Довжину листа використовують без вирізання. 

 

Таблиця 11.1 

Вихідні дані 

В
ар

іа
нт

 Діаметр 
D , 

висота
H , мм 

Ши-
рина, 

B , 
мм 

Дов-
жина 

l , 
мм 

Товщи-
на 

металу, 
δ  

мм 

Ширина 
смуги 

металу, 
мм 

Ескіз виробу 

1 100 — 2520 3 — 

 

2 125 — 2020 2 — 
3 140 — 1440 3 — 
4 160 — 1270 2 — 
5 180 — 2020 3 — 
6 200 — 1440 2 — 
7 200 150 1980 0,7 — 

 

8 200 200 2480 0,7 — 
9 300 200 1980 0,7 — 

10 400 200 2480 1,0 — 
11 300 250 1980 1,0 — 
12 400 250 2480 1,0 — 
13 225 — 1980 0,6 — 

 

14 250 — 2480 0,7 — 
15 280 — 1980 1,0 — 
16 325 — 1400 0,6 — 

 

Закінчення табл. 11.1 
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В
ар

іа
нт

 Діаметр 
D , 

висота
H , мм 

Ши-
рина, 

B , 
мм 

Дов-
жина 

l , 

мм 

Товщи-
на 

металу, 
δ  

мм 

Ширина 
смуги 

металу, 
мм 

Ескіз виробу 

17 355 — 2480 0,7 — 
 

18 400 — 1400 0,8 — 

19 400 — 1500 0,5 125 

 

20 450 — 2000 0,6 130 

21 500 — 2500 0,7 135 

22 560 — 1500 0,8 125 

23 630 — 2000 0,6 130 

24 710 — 2500 0,7 135 

25 800 — 2000 1,2 400 

 

26 900 — 2500 1,6 450 

27 1000 — 2000 1,8 500 

28 1120 — 2500 2,0 400 

29 1250 — 2000 1,4 450 

30 1400 — 2500 1,8 500 

 
Для виробів із листової сталі потрібно брати найраціональніші 

розміри листів (1420×710; 2000×1000; 2500×1250 мм). При цьому потрібно 

враховувати, що для повітропроводів із листової сталі та металопласту 
товщиною менше 1 мм до розрахованої розгортки круга чи прямокутника 
потрібно додати 40 мм на кожне фальцеве з’єднання, а до заданої 
довжини ланки повітропроводу додати 8…10 мм для відбортовки на 
кожний фланець (рис. 11.2, а, 11.3, а). 

Під час виготовлення зварних повітропроводів (за товщини сталі 
понад 1 мм) заготовка має бути менша заданої довжини ланки на  
6…10 мм, що враховує недовід двох приварних фланців (рис. 11.1,  
11.2, б, 11.3, б). Розміри круглих та прямокутних фланців для 
повітропроводів брати з табл. 11.2 та 11.3. 

Виконання завдання закінчується складанням карт технологічного 
процесу виготовлення заданого виробу із зазначенням устаткування для 
кожної операції за формою: 
 

Номер операції Склад операції 
Устаткування 

(найменування, модель) 
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Рис. 11.1. Ланка зварного повітропроводу прямокутного 
перерізу з листа товщиною понад 1 мм 

 

 
а 

 
б 

Рис. 11.2. Повітропровід круглого перерізу зі сталевих стрічок: 
а – спірально-замковий (фальцевий); б – спірально-зварний 
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а 

 
б 

Рис. 11.3. Повітропровід круглого перерізу: 
а – фальцевий, з фланцями на відбортуванні і валиком жорсткості 
(товщина листа менше 1 мм); б – зварний з фланцями на зварці 
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Таблиця 11.2 

Круглі фальцеві повітропроводи (БНіП ІІ-33-90) 

 
D , 
мм 

δ , 

мм 
Сортамент сталі для 

фланців, мм 
Кількість болтових 

отворів, шт. 
Розмір 
болтів 

100 0,57 штаба 4×25 6 М6×20 

110 0,57 штаба 4×25 6 М6×20 

125 0,57 штаба 4×25 6 М6×20 

140 0,57 штаба 4×25 6 М6×20 

160 0,57 штаба 4×25 6 М6×20 

180 0,57 штаба 4×25 6 М6×20 

200 0,57 штаба 4×25 6 М6×20 

225 0,7 штаба 4×25 6 М6×20 

250 0,7 штаба 4×25 6 М6×20 

280 0,7 штаба 4×25 8 М6×20 

315 0,7 штаба 4×25 8 М6×20 

325 0,7 штаба 4×25 8 М6×20 

355 0,7 штаба 4×25 8 М6×20 

400 0,7 кутова 25×25×3 8 М6×20 

450 0,7 кутова 25×25×3 10 М6×20 

500 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

560 1,0 кутова 25×25×3 12 М8×25 

630 1,0 кутова 25×25×3 12 М8×25 

710 1,0 кутова 25×25×4 12 М8×25 

800 1,0 кутова 25×25×4 12 М8×25 

900 1,0 кутова 32×32×4 16 М8×25 

1000 1,0 кутова 32×32×4 16 М8×25 

1120 1,0 кутова 32×32×4 18 М10×30 

1250 1,0 кутова 32×32×4 18 М10×30 

1400 1,0 кутова 36×36×4 22 М10×30 

≥1600  1,0 кутова 36×36×4 26 М10×30 

 
Таблиця 11.3 

Прямокутні фальцеві повітропроводи (БНіП ІІ-33-90) 

 
Зовнішні 

розміри, мм 
δ, мм 

Сортамент сталі 
для фланців, мм 

Кількість болтових 
отворів, шт. 

Розмір 
болтів 

100×150 0,5 кутова 25×25×3 6 М6×20 

100×200 0,5 кутова 25×25×3 6 М6×20 
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Продовж. табл. 11.3 

 

Зовнішні 
розміри, мм 

δ, мм 
Сортамент сталі 
для фланців, мм 

Кількість болтових 
отворів, шт. 

Розмір 
болтів 

150×150 0,5 кутова 25×25×3 8 М6×20 

150×200 0,5 кутова 25×25×3 8 М6×20 

150×250 0,5 кутова 25×25×3 8 М6×20 

200×200 0,5 кутова 25×25×3 8 М6×20 

200×250 0,5 кутова 25×25×3 8 М6×20 

200×300 0,7 кутова 25×25×3 8 М6×20 

200×400 0,7 кутова 25×25×3 10 М6×20 

250×250 0,7 кутова 25×25×3 10 М6×20 

250×300 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

250×400 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

250×500 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

300×300 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

300×400 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

300×500 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

300×600 0,7 кутова 25×25×3 16 М6×20 

400×400 0,7 кутова 25×25×3 12 М6×20 

400×500 0,7 кутова 28×28×3 14 М6×20 

400×600 0,7 кутова 28×28×3 16 М6×20 

400×800 0,7 кутова 28×28×3 16 М6×20 

500×500 0,7 кутова 28×28×3 16 М6×20 

500×600 0,7 кутова28×28×3 16 М6×20 

500×800 0,7 кутова 32×32×4 18 М8×25 

500×1000 0,7 кутова 32×32×4 22 М8×25 

600×600 0,7 кутова 32×32×4 16 М8×25 

600×800 0,7 кутова 32×32×4 18 М8×25 

600×1000 0,7 кутова 32×32×4 22 М8×25 

600×1200 0,7 кутова 32×32×4 28 М8×25 

800×800 0,7 кутова 32×32×4 22 М8×25 

800×1000 0,7 кутова 36×36×4 24 М8×25 

800×1200 1,0 кутова 36×36×4 28 М10×30 

800×1600 1,0 кутова 36×36×4 32 М10×30 

1000×1000 1,0 кутова 36×36×4 28 М10×30 

1000×1200 1,0 кутова 36×36×4 32 М10×30 

1000×1600 1,0 кутова 40×40×4 32 М10×30 

1000×2000 1,0 кутова 40×40×4 36 М10×30 
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Закінчення табл. 11.3 

 

Зовнішні 
розміри, мм 

δ, мм 
Сортамент сталі 
для фланців, мм 

Кількість болтових 
отворів, шт. 

Розмір 
болтів 

1200×1200 1,0 кутова 40×40×4 32 М10×30 

1200×1600 1,0 кутова 40×40×4 36 М10×30 

1200×2000 1,0 кутова 40×40×4 36 М10×30 

1600×1600 1,0 Кутова 40×40×4 36 М10×30 

1600×2000 1,0 кутова 40×40×4 40 М10×30 

2000×2000  1,0 кутова 40×40×4 40 М10×30 

 
Технологічні карти складають окремо на кожну деталь виробу: трубу, 

обічайку, короб тощо, а також з’єднання їх з фланцями і на виготовлення 
фланців. 

Під час складання технологічних карт потрібно враховувати, що 
виготовляється значна кількість виробів із мінімальними відходами 
матеріалів. Тому потрібно виключити ручну розмітку, використовувати 
пересувні упори, напрямні, рейки і кондуктори. За допомогою технічної 
характеристики необхідно вказати найменування і модель устаткування 
для кожної операції технологічного процесу. 

Технічну характеристику устаткування наведено в табл. 11.4…11.19. 
 

Таблиця 11.4 

Технічна характеристика гільйотинних ножиць 

 

Основні параметри 
Верстати 

НГ-3М ВМС-103 СТД-9 

Найбільший розмір сталевих листів, 
які потрібно розрізати, мм: 

товщина 
ширина 

 
3 

2000 

 
6,3 

2000 

 
4 

2500 

Кількість коливань верхнього ножа 
за хвилину 

32 40 50 

Хід верхнього ножа, мм 80 80 80 

Потужність електродвигуна, кВт 4,5 7,0 5,2 
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Таблиця 11.5 

Технічна характеристика вібраційних ножиць 

 

Основні параметри 
Верстати 

ВМС-102 ВМС-105 ВМС-106 ВК-2 

Найбільша товщина сталевих 
листів, які потрібно розрізати, мм 

ножами з краю листа 
ножами в середині листа 
у процесі вирубання пуансоном 
і матрицею 

 
 

2 
— 
 

— 

 
 

2,5 
— 
 

— 

 
 

4 
— 
 

— 

 
 

4…6 
2…3 

 
4…6 

Відстань від осі ножа до кінця 
прорізу, мм 

800 850 1250 1060 

Кількість коливань верхнього ножа 
за хвилину 

710 1500 1500 1420 

Потужність електродвигуна, кВт 1,7 1,5 2,2 2,8 

 
Таблиця 11.6 

Технічна характеристика роликових ножиць 

 

Основні параметри 
Верстати 

ВМС-104 НП-6-500 

Найбільша товщина сталевих листів, 
які потрібно розрізати, мм 

5 6 

Швидкість різання, м/хв 1,35 6,5 

Потужність електродвигуна, кВт 1,0 4,0 

 

Таблиця 11.7 

Технічна характеристика листозгинальних верстатів 

 

Основні параметри 
Верстати 

ЛС-5 ЛС-6 

Найбільша товщина листа, мм 3 3 

Найбільша довжина листа, мм 2000 2000 

Найбільший кут вигину, град. 130 130 

Кількість вигинів за годину 100 120 

Потужність електродвигуна, кВт 1,0 4,0 
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Таблиця 11.8 

Технічна характеристика листозгинальних вальців 

 

Основні параметри 

Верстати 

СТД-
89 

С-
235А 

ВМС-
85 

СТД- 
90 

СТД-
14 

ЛГС 

16×300 

Найбільша товщина  листів 
із сталі Ст.3, які потрібно 
вальцювати, мм 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
16 

Найбільша довжина 
обечайки, мм: 

циліндричної 
конусної 

1000 
— 

1500 
— 

2100 
— 

— 
1500 

2500 
— 

3000 
3000 

Діаметр обичайок, мм 
циліндричних (min) 
конічних (min) 
конічних (mах) 

90 
— 
— 

120 
— 
— 

165 
— 
— 

100-200 
350-450 

— 

250 
— 
— 

400 
400 

≤1000 

Швидкість вальцювання, м/с 0,05 0,17 0,12 0,12 0,15 0,023 

Потужність головного   
електродвигуна, кВт 

1,5 3,0 2,8 1,5 3,0 20,0 

 
Таблиця 11.9 

Технічна характеристика фальцепрокатних верстатів 

 

Основні параметри 
Верстати 

ФП-2 ФП-3 СТД-16А 

Найбільша товщина металу, мм 1,5 1 1 

Швидкість прокатування, м/с 0,16 0,17 0,17 

Потужність електродвигуна, кВт 4,5 2,2 2,2 

 

Таблиця 11.10 

Технічна характеристика верстата для відгинання кромок 

 

Основні параметри Верстат ВМС-53А 

Найбільша товщина металу, мм 1,75 

Найменший радіус кривизни кромки, 
яку відгинають, мм 

 
100 

Швидкість відгинання, м/с 0,16 

Потужність електродвигуна, кВт 1,1 
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Таблиця 11.11 

Технічна характеристика фальцеосаджувальних верстатів 

 

Основні параметри 
Верстати 

ФО-1 СТД-25 ВМС-64 СТД-28 

Найбільша товщина листа, мм: 
для лежачих фальців 
для кутових фальців 

1,5 
1,0 

1,0 
1,0 

1,25 
1,0 

1,25 
1,0 

Найбільша довжина шва, 
що осаджується, мм 

2100 2100 2100 2500 

Діаметри повітропроводів, мм: 
мінімальний 
максимальний 

200 
1050 

115 
1600 

115 
1540 

160 
1800 

Швидкість руху каретки, м/хв: 
для лежачих фальців 
для кутових фальців 

5,35 
5,35 

10 
10 

25,5 
11 

10 
10 

Потужність електродвигуна, кВт 2.8 2,2 1,7 2,7 

 

Таблиця 11.12 

Технічна характеристика зигмашин 

 

Основні параметри 
Верстати 

СТД-89 С-235А ВМС-85 СТД-90 СТД-14 

Конструкція машини Одностороння Двостороння 

Найбільша товщина 
листа, мм 

2,0 1,5 1,25 2,0 1,5 

Виліт хобота, м 750 1400 416 750 305 

Діаметр обичайки, мм 
мінімальний 
максимальний 

200 
1025 

195 
1025 

195 
1000 

200 
1025 

100 
1000 

Швидкість прокатування, м/с 6,6; 10 — — 6,6; 10 3,4; 4,7 

Потужність 
електродвигуна, кВт 

1,6/1,1 2,8/2,2 2,8 3,0/2,1 1,1/0,75 
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Таблиця 11.13 

Технічна характеристика верстатів для виготовлення  

повітропроводів зі спіральними швами 

 

Основні параметри 
Верстати 

СТД-3921 СТД-3918 УкрНДТІ 

Зовнішній діаметр 
повітропроводів, мм: 

min 
mах 

160 
1800 

150 
820 

55 
2500 

Розміри сталевої рулонної 
стрічки, мм :   

товщина 
ширина 

0,5…1,0 
125; 130; 135 

0,8…2,2 
400…750 

0,5…1,0 
125; 130; 135 

Довжина повітропроводів з 
автоматичним відрізанням, мм 

2000…3000 2000…4000 2000…4000 

Продуктивність стану, м/год 12,6…648 35 13,2…1170 

Потужність електродвигуна, кВт 25 13 20 

 
Таблиця 11.14 

Технічна характеристика потокової лінії 

 

Основні параметри Потокова лінія 

Діаметри повітропроводів, які виготовляють, мм 195…1250 

Довжина повітропроводів, які виготовляють, мм 2000…3000 

Розміри сталевої рулонної стрічки, мм: 
ширина 
товщина 

125, 130, 135 
0,5…1,0 

Робоча швидкість офланцювання, м/хв 5 

Розрахунковий цикл виготовлення повітропроводів, с: 
діаметром 195 мм і довжиною 2000 мм 
діаметром 195 мм і довжиною 3000 мм 
діаметром 775 мм і довжиною 2000 мм 
діаметром 775 мм і довжиною 3000 мм 

38 
51 

133 
183 
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Таблиця 11.15 

Технічна характеристика зварювальних автоматів 

 

Основні параметри 
Автомати 

ВМС-121 ГСТМ-12 

Потужність електродвигуна, кВт 1,5 0,25 

Зовнішній діаметр повітроводів, мм: 
максимальний 
мінімальний 

185 
1540 

108 
630 

Товщина зварюваних листів, мм: 
товщина 
ширина 

1…2 
2…3 

— 
— 

Швидкість зварювання, м/год 60…70 20 

 

Таблиця 11.16 

Технічна характеристика фланцезгинального 

верстата для прямокутних фланців 

 

Основні параметри 
Верстат 

СТД-45 

Розмір кутової сталі, мм 2,5−3,6 

Кількість заготовок, що згинають одночасно, шт. 2 

Найбільший кут вигину,  град 90 

Найменший розмір сторони прямокутного фланця, мм 200 

Час одного згинання на 90°, с 4,4 

Потужність електродвигуна, кВт 2,8 

 

Таблиця 11.17 

Технічна характеристика фланцезгинальних 

верстатів для круглих фланців 

 

Основні параметри 

Верстати 

горизонтальний 
СТД-42 

вертикальний 
ВМВ-94 

Розміри кутової сталі, мм: 
найменший 
найбільший 

25×25×3 

36×36×4 

20×20×3 

40×40×4 

Найбільший розмір штаби, м 25×4 25×4 

Найбільший діаметр фланців, мм 1120 1500 
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Закінчення табл. 11.17 

Основні параметри 

Верстати 

горизонтальний 
СТД-42 

вертикальний 
ВМВ-94 

Найменші діаметри фланців, м : 

із кутової сталі  20×20×3 

25×25×3 

25×25×4 

32×32×4 

36×36×4 

40×40×5 

із штаби 25×4 

 
— 

355 
630 
900 
1120 

— 
180 

 
200 
200 
300 
400 
500 
600 
160 

Швидкість прокатування фланців, м/хв 17,5 8,3 

Потужність електродвигуна, кВт 3,0 2,8 

 

Таблиця 11.18 

Технічна характеристика верстатів для забортовки круглих фланців 

 

Основні параметри 

Двосторонні Односторонні 

ВМС-
57 

ВМС-
60 

ВМС-
58 

ВМС-
59 

Діаметри повітропроводу (для прямокутних – 
діаметр описаного кола), мм 

165…
1540 

165…
1600 

165…
1600 

немає 
мережі 

Найбільша довжина повітропроводів, мм 2100 2500 — — 

Найбільша товщина стінки повітропроводу 
під час забортовки, мм: 

з валиком жорсткості 
без валика жорсткості 

2 
— 

2 
— 

2 
— 

≤ 1 

≤ 1,5 

Швидкість офланцювання, м/хв 5 5 9,5 4 

Потужність електродвигуна, кВт 2.8 3 2,2 0,6 

 
Таблиця 11.19 

Технічна характеристика фланцезгинального верстата 

для офланцювання прямокутних повітропроводів 

 

Основні параметри 
Верстат 

СТД-1015 

Розмір сторін повітропроводів, мм 100…1250 

Найбільша товщина матеріалу, мм 1,0 

Потужність електродвигуна, кВт 3,0 
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ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 
Лабораторна робота 1 

 

Дослідження циліндричного і черв’ячного 

зубчастих редукторів 
 

Мета роботи: вивчити будову циліндричного і черв’ячного зубчастих 
редукторів, зубчастих передач, опор валів; скласти кінематичні схеми 
редукторів; визначити передаточні відношення і діаметри зубчастих коліс, 
як складових деталей редукторів. 

Лабораторну роботу виконують на лабораторному столі з 
розташованими редукторами, прикріпленими нижньою частиною корпусів. 
Кришки редукторів знімають шляхом відкручування болтів і гайок 
ключами. 

 
Короткі теоретичні відомості 

 

Редуктор – агрегат, що забезпечує передачу потужності та крутного 
моменту від базового двигуна до ланок приводів будівельних машин. 

Зубчастий циліндричний редуктор є двоступінчастим, оскільки має 
дві циліндричні косозубі передачі (рис. 1.1). Його зубчасті колеса 
закріплені на валах, кожний з яких опирається на пару роликопідшипників. 
Зубчаста передача складається з пари зубчастих коліс. Менше колесо 

називають шестірнею − вона є ведучим елементом, більше зубчасте 

колесо − веденим елементом передачі. 

 

 
Рис. 1.1. Кінематична схема циліндричного редуктора 
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Відношення частоти обертання ведучого елемента передачі 1n  до 

частоти обертання 2n  веденого елемента називають передаточним 

числом (відношенням) u : 

1

2

n
u

n
= . 

 
Передаточне число зубчастої передачі можна визначити 

відношенням кількості зубців на веденому колесі 2z  до кількості зубців на 

ведучій шестерні 1z : 

1

2z
u

z
= . 

Черв’ячний редуктор. Черв’ячні передачі належать до категорії 
зубчасто-черв’ячних, їх застосовують для передачі руху при перехресних 
валах. Основними елементами черв`ячного редуктора є черв`як і черв`яч-
не колесо. В будівельних машинах застосовуються й інші види редукторів, 
у тому числі комбіновані, які поєднують у своїй конструкції елементи 
різних видів передач. Кінематичні схеми одноступеневого черв’ячного і 
двоступеневого циліндрично-черв’ячного редукторів показано на рис. 1.2. 

 
 а  б 

Рис. 1.2. Кінематична схема редукторів: 
а – одноступеневий черв’ячний; б – двоступеневий циліндрично-черв’ячний 

 
Черв’як виконують у вигляді циліндра, що має похилі зубці-витки. 

Напрямок витків черв’яка визначають не кутом нахилу зубців β , а кутом 

підйому витків λ , який доповнює кут β  до 90°. 
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Черв’ячне колесо є косозубчастим колесом, у якого кут нахилу зубців 
β  дорівнює куту підйому λ  витків черв’яка. 

Для нормальної роботи такого зачеплення має виконуватися рівність 

кроків за віссю черв’яка і ділильного колового кроку зубців кt . 

Відношення ділильного колового кроку зубців кt  до числа π 

називають модулем черв’ячної передачі, мм: 
 

к
ч

t
m =

π
. 

 
Ділильний діаметр черв’яка, мм, визначають за формулою: 
 

ч чD m q= , 

 
де q  – коефіцієнт діаметра черв’яка ( q =10). 

Передаточне число циліндрично-черв`ячного редуктора (див.  
рис. 1.2, б): 

2 к
р

1 ч

z z
u

z z
= ⋅ , 

 

де 1z , 2z  – число зубців шестерні та зубчастого колеса; кz  – число зубців 

колеса; чz  – число заходів черв`яка. 

 
Порядок виконання роботи 

 

1. Детально розглянути конструктивні особливості зубчастих передач 
у редукторі та процес роботи редуктора. Накреслити кінематичну схему 
редуктора, як показано на рис. 1.1 і 1.2, позначити на них вали, зубчасті 

колеса, зазначити кількість зубців (число заходів черв’яка чz ). 

2. Порахувати кількість зубців на зубчастих колесах у редукторі: 
 

1z , 2z , 3z , 4z . 

 
3. Визначити передаточні числа зубчастих передач: 

 

2
1

1

;
z

u
z

=    
3

4
2 .

z
u

z
=  
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4. Визначити загальне передаточне число редуктора, як добуток 
передаточних відношень його передач: 

 

р 1 2u u u= ⋅ . 

 
5. Виміряти крок зачеплення t  зубців у зубчастих передачах. Крок 

зачеплення пов’язаний з числом π, тому за основну характеристику 
зубчастого зачеплення беруть величину, що дорівнює відношенню кроку 
t  до π і називають її модулем m , мм: 

 

t
m =

π
. 

 
Розраховане значення модуля округлити до найближчого 

стандартного значення (СТ СЭВ 310-37), мм: 
1-й ряд:   1; 1,25; 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 
2-й ряд:   1,125;  1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,9; 11. 
6. Діаметри ділильних кіл зубчастих коліс визначають за залежністю: 
 

кD mz= , 

 

де кz  – кількість зубців колеса. 

7. Для визначення величини втрати потужності на подолання опору 
тертя в редукторі, визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) редуктора: 

 

р 1 2 3з з з з= , 

 

де 1η  і 2з  – відповідно значення ККД зубчастих передач, для закритих 

зубчастих передач із циліндричними колесами середні значення ККД в 

межах 0,96…0,98, а значення ККД пари підшипників кочення 3з 0,99= . 

8. Визначити потужність і кількість обертів вихідного вала редуктора, 
враховуючи його ККД і загальне передаточне відношення редуктора. Для 
розрахунку вважати, що на вхідному валу редуктора встановлено 
електродвигун потужністю � =10 кВт з частотою обертання вала  
n =1440 хв-1: 

в р� �= η ,   в
р

n
n

u
= . 
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Лабораторна робота 2 

 

Вивчення конструкції та роботи баштових кранів 
на тренажерах 

 
Мета роботи: ознайомитись з конструкцією тренажерів баштових 

кранів КБ-403А і КБ-100.1; вивчити механізми підйому вантажу, 
переміщення кранів, повороту кранів, механізму зміни вильоту стріли 
(механізм пересування вантажного візка в крані КБ-403А і механізму 
підіймання стріли в крані КБ-100.1); визначити кратність поліспастів 
тренажерів; отримати навички керування крановими механізмами. 

 

Конструкції тренажерів баштових кранів КБ-403А і КБ-100.1 

 

Кожен із тренажерів баштових кранів КБ-403А і КБ-100.1 складається 
з діючої моделі баштового крана і робочого місця оператора. Діючу 
модель виконано в масштабі 1:10. Робоче місце оператора – це частина 
кабіни баштового крана з органами керування та сидінням машиніста 
(рис. 2.1 і 2.2). 

Розташування органів керування та контролю, а також їх зовнішній 
вигляд відповідає базовому крану. Розміщення органів керування та 
контролю тренажера баштового крана: пульт 1; сидіння машиніста 2; 
командоконтролер механізму обертання 3; командоконтролер вантажної 
лебідки 4; командоконтролер механізму пересування крана 5; 
командоконтролер механізму пересування вантажної каретки 6; педаль 
звукового сигналу 7; нижній вмикач гальма повороту 8. 

Діюча модель баштового крана складається з башти 9 ґратчастої 
(див. рис. 2.1) або трубчастої (див. рис. 2.2) конструкції, шарнірно 
закріпленої на поворотній платформі 10, яку приєднано до опорної рами 
11 з ходовими візками 12. На поворотній платформі розміщені вантажна 
15 та стрілова 16 лебідки, механізм повороту 17, противага 18 і шафа з 
електрообладнанням 19. Переносний пульт керування тренажером 
з`єднується з електрошафою 19 гнучким кабелем 24. 

В моделі баштового крана КБ-403А (див. рис. 2.1) підйомна стріла 13, 
по якій переміщується за допомогою механізму пересування 27 візок 14 з 
вантажним поліспастом і гаком 20, утримується в горизонтальному 
положенні стріловою лебідкою 16 і стріловим поліспастом 21. Кабіну 
машиніста підключено до моделі гнучкими кабелями 22. В моделі крана 
КБ-100.1 вантажний візок відсутній, а кріплення підйомної стріли 13 

аналогічне. 
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Рис. 2.1. Схема тренажера баштового крана КБ-403А 

 
На тренажерах, як і на базовому крані, застосовуються прилади 

безпеки (див. рис. 2.1 і 2.2): 

− на рейковому ходу встановлено упори обмеження ходу 25 (21); 

− на опорній рамі 11 закріплено кліщі (лещата) 26 (22), які затискують 
рейку за її голівку і не дають крану переміщатись; 

− на поворотній платформі встановлено кінцеві обмежувачі повороту 
крана 28 (23) праворуч/ліворуч (вимикають електромережу 
електродвигуна механізму повороту); 

− на кінці стріли та її п’яті встановлено кінцеві вимикачі обмеження 
ходу візка 29 (тільки для моделі баштового крана КБ-403А); 

− у місці приєднання стріли до башти встановлено важільний пристрій 
30, який вказує кут нахилу стріли в кабіні 31. Тут же встановлено 
кінцевий вимикач 32 з пристроєм максимального натягу вантажного 
каната; 
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− на оголовку башти 33 (25) встановлено анемометр 34 (26) (прилад 
для вимірювання тиску або швидкості вітру); 

− на візку встановлено обмежувач підйому вантажу 43, на якому 
встановлені ярма, що не дозволяють канату вантажного поліспаста 
закручуватися. Обмежувач підйому вантажу з’єднаний з кінцевим 
електровимикачем електромережі лебідки підйому вантажу. 
Обмеженням опускання вантажу є канатоємність барабана 
вантажопідйомної лебідки. 

 

Рис. 2.2. Схема тренажера баштового крана КБ-100.1 

 
Порядок виконання роботи 

 

1. Підготувати тренажер баштового крана КБ-403А (див. рис. 2.1) до 
застосування у такій послідовності (аналогічно для КБ-100.1, див. рис. 2.2): 

− на електрошафі 19 встановити перемикач в положення К; 
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− встановити всі командоконтролери в нейтральне положення, 
натиснути вмикач 35 (27) «Електромережа», натиснути вмикач лінії 
контролерів 36 (28) («Аварійний»), натиснути кнопку лінійного 
мікроконтактора 37 (29). Загоряння сигнальних лампочок 40 (32) 
показують, що пульт увімкнено. 

2. Виконати робочі операції на тренажері баштового крана згідно з 
завданням викладача. При цьому необхідно враховувати таке: 

− під час повороту крана до обмежувача повороту висвічується 
віконце «Обмежування повороту ліворуч/праворуч» 38 (30). Під час усіх 
операцій повороту крана у процесі гальмування висвічується віконце 41 
(33) «Накладання гальм повороту». Це ж віконце світиться за постійно 
ввімкнених гальм; 

− під час повороту крана, крім управління командоконтролером, 
можна використовувати вмикач 8 гальма повороту. В цьому разі 
висвічуються віконця «Динамічне гальмування повороту» 39 (31) і 41 (33). 

3. Визначити швидкості виконання основних операцій на тренажері 
баштового крана (підйому та опускання гакової обойми; пересування 
крана; піднімання стріли або пересування вантажного візка; повороту 
стріли крана), використовуючи мірну лінійку та секундомір. 

4. Накреслити схему баштового крана разом із приладами безпеки 
(запобіжниками, обмежувачами тощо). 

5. Накреслити схему та визначити кратність вантажного поліспасту. 
 

Лабораторна робота 3 

 

Будова та параметри гідроциліндра двосторонньої дії 
 

Мета роботи: ознайомитись з конструкцією гідроциліндра, вивчити 
принцип дії, визначити його геометричні параметри, розрахувати зусилля 
на штокові гідроциліндра та швидкості переміщення поршня. 
 

Короткі теоретичні відомості 

 

Гідравлічний циліндр – це об’ємний гідродвигун з обмеженим 
зворотно-поступальним рухом вихідної ланки. Він складається з циліндра 
і поршня зі штоком. Поршень поділяє циліндр на поршневу та штокову 
порожнини. Рідина подається в порожнину, яка передає зусилля на 
поршень і цим самим примушує його до переміщення. 
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Швидкість поршня визначають за формулою, см/с: 
 

Q
v

S
=  , 

де S  – площа поршня, см2; Q  – подача рідини, см3/с. 

Враховуючи значення площ перетинів порожнин, швидкість поршня 
становитиме, см/с: 

– за подачі робочої рідини в поршневу порожнину 
 

п 2

4Q
v

D
=
π

; 

 
– за подачі робочої рідини в штокову порожнину 

 

шт 2 2

4

( )

Q
v

D d
=
π −

, 

 
де D  і d – діаметри поршня і штока відповідно, см. 

Зусилля на штоку гідроциліндра визначається, Н: 
 

F pS=  , 

 
де p  – тиск робочої рідини, Па; S  – площа поперечного перерізу штока, м2. 

Зусилля на штоку  з подачею рідини: 
– у поршневу порожнину 

2 4F p D= π ; 

 
– у штокову порожнину 

2 2( ) 4F p D d= π − . 

 
Теоретична потужність гідроциліндра, кВт: 

 

т� Fv= . 
 

Коефіцієнт корисної дії гідроциліндра 
 

т
г

т т

1
� � �

� �

− ∆ ∆
η = = − , 

 

де �∆  – втрати потужності на тертя та ін. 
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Порядок виконання роботи 

 

1. Ознайомитись з конструкцією гідроциліндра двосторонньої дії на 
натурному зразку і коротко описати її. 

Схему гідроциліндра двосторонньої дії показано на рис. 3.1. 
Гідроциліндр складається з поршня 1, конуса 2, кришок З та 6, гільзи 

циліндра 4, шайби 5, болта 7, шайби пружної 8, штока 9, грязез’ємника 10, 
кільця 12, гайок 13 та 20, втулок 14, 21 та 22, упора 18 і шайби стопорної 
19. Для забезпечення герметичності на поршні передбачено манжети 11 
та 17 і ущільнювальні кільця 15 та 16. Рідина надходить у штуцер  

діаметром трубd , а потім у штокову порожнину. Під дією тиску рідини 

поршень переміщається ліворуч. Щоб запобігати удару поршня по днищу 
гідроциліндра, застосовують демпферувальний пристрій. Для закріплення 
гідроциліндра на робочому обладнанні базової машини передбачено 
спеціальні провушини штока 23 та циліндра 24. 

 

 
Рис. 3.1. Штоковий гідроциліндр двосторонньої дії 

 
2. Виміряти геометричні параметри гідроциліндра двосторонньої дії: 

діаметри поршня D  і штока поршня d  (відповідно 80 мм і 55 мм). 
3. Визначити значення подачі гідроциліндра. 
Фактична подача гідроциліндра, м3/с: 

 

н г 0фQ Q= η η , 

 

де нQ  – подача насоса, м3/с; гη =  0,89 – гідравлічний ККД насоса;  

0η = 0,94 – об’ємний ККД насоса. Значення подачі насоса беремо для 

шестеренного насоса типу НШ-32А-3 нQ =1,2·10-3 м3/с. 
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4. Обчислити значення зусилля висування та втягування штока 
гідроциліндра. 

Зусилля висування штока гідроциліндра, Н: 
 

2
вис. 4F p D= π , 

 
зусилля втягування штока гідроциліндра, Н: 
 

2 2
втяг. ( ) 4F p D d= π − , 

 
де D  і d  – діаметри поршня і штока відповідно, м; p = 16·106 Па – 

величина тиску в гідроциліндрі. 
5. Розрахунок швидкостей переміщення поршня: 
– швидкість висування, м/с: 

 

ф
вис.

Q
v

S
= ; 

 
– швидкість втягування, м/с: 

 

ф
втяг. 2 2

4

( )

Q
v

D d
=
π −

 . 

 

 

Лабораторна робота 4 

 

Будова та параметри стрічкового транспортера 

 
Мета роботи: ознайомитись з конструкцією стрічкового 

транспортера, вивчити принцип дії, скласти його кінематичну схему, 
визначити передаточне відношення редуктора та ланцюгової передачі, 
діапазон зміни продуктивності, виміряти діаметри барабанів та ширину 
стрічки.  
 

Конструкція стрічкового транспортера 

 
Стрічковий транспортер – це встановлений на спеціальній зварній 

рамі автоматичний серійно випускний ваговий дозатор. 
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Ваговий дозатор (рис. 4.1) складається з рами 1, бункера 2, 
стрічкового живильника 3, що представляє собою короткий стрічковий 
транспортер, та системи автоматичного керування. Привід стрічкового 
живильника 3 здійснюється від електродвигуна 4 постійного струму за 
допомогою редуктора 5 та ланцюгової передачі 6. Один із барабанів 

стрічкового живильника є ведучим, а інший − натяжним. Обидва барабани 

огинаються транспортною стрічкою, довжиною 2485 мм. 

 

Рис. 4.1. Ваговий дозатор 

 

 
Рис. 4.2. Кінематична схема стрічкового живильника 
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На кінематичній схемі стрічкового живильника (рис. 4.2) позначено:  
1 – двигун; 2 – варіатор; 3 – редуктор; 4 – ланцюгова передача;  
5 – ведучий барабан; 6 – натяжний барабан; 7 – натяжний пристрій;  
8 – стрічка. 

Система автоматичного керування слугує для регулювання 
продуктивності живильника шляхом зміни частоти обертання вала 
електродвигуна залежно від ваги матеріалу, що надходить на стрічку. 

 
Порядок виконання роботи 

 

1. Вивчити конструкцію та принцип дії стрічкового живильника 
безперервної дії. 

2. Накреслити кінематичну схему стрічкового живильника (див. рис. 4.2). 
3. Визначити тип і характеристику електродвигуна. 
4. Визначити передаточне відношення редуктора і ланцюгової передачі. 
5. Виміряти діаметри барабанів живильника і ширину стрічки.  
6. Визначити діапазони зміни продуктивності живильника. 
 
Продуктивність стрічкового живильника, т/год: 

 
 3,6П Fv= ρ , 

 

де ρ  − щільність насипного вантажу, кг/м3, F  − площа поперечного 

перерізу вантажу на стрічці живильника, м2; v  − швидкість руху стрічки, 

м/с. 
Площа поперечного перерізу вантажу на стрічці живильника 

 

 2
00,25 tgF b= ϕ , 

 

де b  − ширина шару матеріалу на стрічці, м; 0ϕ  − кут природного укосу 

насипного вантажу. 
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Лабораторна робота 5 

 

Вивчення конструкції одноківшевого 

екскаватора на тренажері 
 

Мета роботи: вивчити конструктивні особливості тренажера 
екскаватора Э-652А, запасування канатів, механізму піднімання стріли, 
піднімання ковша і відкривання днища; ознайомлення з органами 
управління екскаватором; набуття індивідуальних навичок в управлінні 
машиною та визначення її продуктивності. 
 

Конструкція тренажера екскаватора 

 
Тренажер екскаватора Э-652А складається з робочого місця 

екскаваторника (рис. 5.1) та діючої моделі (рис. 5.2), які з’єднано кабелем. 
Робоче місце екскаваторника складається з основи 1, на якій 

встановлено: сидіння 2, тягу 3 увімкнення кранового механізму стріло-
підйомного барабана, важіль 4 включення ходового механізму та 
механізму повороту, важіль 5 увімкнення другої передачі обертання, 
важіль 6 опускання стріли, пристрій 7 пуску електродвигуна, важіль 8 
(правий) піднімання та розвантаження ковша і розвороту гусеничного 
ходу, важіль 9 увімкнення механізмів повороту та ходового механізму, 
ручку 10 регулювання частоти обертання двигуна, важіль 11 підготовки до 
повороту машини і піднімання стріли, важіль 12 підготовки до 
переміщення (не працює), важіль 13 підключення механізмів до двигуна 
(увімкнення живлення), педаль 14 утримання та опускання ковша,  
педаль 15 (ліва) напору рукояті. 

 

 
Рис. 5.1. Робоче місце екскаваторника 
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Рис. 5.2. Діюча модель екскаватора 

 
Діюча модель екскаватора Э-652А приводиться в рух від 

електродвигуна, а управління виконується за допомогою електромагнітів, 
які функціонують від механізмів управління. Діюча модель екскаватора 
(див. рис. 5.2) включає: ходовий гусеничний візок 1, опорно-поворотний 
пристрій 2, поворотну основу 3, стрілу 4, рукоять 5 та ківш 6.  

Поліспаст піднімання стріли (рис. 5.3, а) включає: рухомі блоки 1, 
закріплені на головній частині стріли, та нерухомі 2, закріплені на 
двоногому стояку. Канат 3 проходить через відхиляючий блок 4 та 
намотується на барабан лебідки. 

Лебідка механізму напору рукояті (рис. 5.3, б) складається з 
барабана 1, на який з одного боку намотується напірний канат 2, а з 

іншого − поворотний канат 3. Для підвищення зусилля напору канат 

роздвоєний і проходить через зрівняльний блок 4 на кінці рукояті. 
 

 

 а б в г 

Рис. 5.3. Схеми запасування: 
а – стрілового каната; б – напірного і зворотного канатів; в – піднімання 

ковша; г – каната для відкривання днища ковша 
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Поліспаст піднімання ковша (рис. 5.3, в) складається з рухомого 
блока 1, який з’єднаний з ковшем, обойми нерухомих блоків 2, закріпленої 
на головній частині стріли. Канат 3 закріплений на напірному барабані 4 і 
правому барабані 5 головної лебідки. Відкривання днища ковша 
виконується за допомогою каната 1 (рис. 5.3, г), який проходить через 
блок 2 і ролики 3 та намотується на напірний барабан. 

Після вивчення конструкції тренажера екскаватора студенти 
описують машину і пристрій та окремі механізми за завданням викладача. 

Технічну продуктивності екскаватора визначають за формулою: 
 

 н
техн

ц р

qk
П

t k
= , 

 

де q  − геометрична місткість ковша (вимірюється); нk  − коефіцієнт 

наповнення ковша; цt  − тривалість робочого циклу (вимірюється); рk  − 

коефіцієнт розпушування ґрунту. 
 

Порядок виконання роботи 

 
1. Вивчити конструкцію тренажера екскаватора. 
2. Скласти конструктивну схему екскаватора. 
3. Скласти експлікацію до конструктивної схеми. 
4. Накреслити схеми запасування канатів механізмів піднімання 

стріли напірної, ковша та відкриття днища. 
5. Зняти розміри ковша. 
6. Визначити тривалість робочого циклу методом хронометражу 

операцій екскавації ґрунту (піску). 
7. Визначити технічну продуктивність екскаватора. 
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Лабораторна робота 6 

 

Визначення параметрів продуктивності бульдозера 

 
Мета роботи: ознайомитись з конструкцією і принципом дії 

бульдозера, накреслити його схему, визначити продуктивність 
бульдозера. 

 

Технічна характеристика бульдозера 

 

Найбільше тягове зусилля, кН 32,5 
Швидкість переміщення, км/год: 

транспортна                                 
у процесі зрізання ґрунту                                        
під час зворотного ходу 

 
7,7…11,5 

4,5 
5,7 

Об’єм ґрунту перед відвалом, м3 1,5 
Потужність двигуна, кВт (к.с.) 54 (74) 
Базова машина гусеничний трактор Т-74-02 

 
Порядок виконання роботи 

 

1. Вивчити будову бульдозера, призначення основних механізмів. 
Накреслити схему бульдозера (рис. 6.1). Позначити на схемі: 1 – ніж;  

2 − відвал; 3 – козирок; 4 – кронштейн гідроциліндра; 5 – гідроциліндр;  

6 – трубопровід; 7 – подовжувач важеля керування розподільником;  
8 – поперечна балка. Для проведення роботи застосовують натурний 
зразок бульдозера Д-535. Для піднімання, опускання і заглиблення його 
відвала використовують гідросистему базового трактора, гідроциліндри і 
гнучкі шланги. 

 
Рис. 6.1. Схема бульдозера Д-535 
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2. Виміряти час циклу цT   бульдозера, що складається з величин, с: 

 

 ц к т звT T T T= + + , 

 

де кT  − час набирання ґрунту; тT   − час транспортування ґрунту; звT  − час 

зворотного ходу бульдозера. 
3. Визначити об’єм ґрунту в розпушеному стані перед відвалом 

бульдозера після його наповнення, м3: 
 

 
2

г
0 р2tg

lh
V

k
=

ϕ
, 

 

де l , h  − довжина і висота відвала відповідно, м; 0ϕ  − кут природного 

укосу ґрунту, град; рk  − коефіцієнт розпушування ґрунту, рk =1,2. 

4. Визначити технічну продуктивність бульдозера фактичними 
вимірюваннями. Фактична технічна годинна продуктивність, м3: 
 

 г
т

ц р

3600V
П

T k
= . 

 

Значення гV  і тП  визначають обмірюванням призми волочіння і 

хронометруванням. Для цього навчальний майстер зрізує ґрунт 
бульдозером, заповнює відвал і транспортує на задану відстань. 

5. Побудувати графік залежності коефіцієнта залежності ґрунту у 

відвалі сk  від довжини шляху транспортування тL . Для цього необхідно 

провести вимірювання призми волочіння тимчасово після наповнення 

відвала ґрунтом, а потім − після транспортування ґрунту на відстань  

тL =10; 20; 30; 40 і 50 м. 

6. За допомогою отриманих даних визначити коефіцієнти збереження 

ґрунту на окремих ділянках с1k ... сik : 

 

 г
с

г

i
i

V
k

V
= , 

 

де гiV  − об’єм призми волочіння після проходження визначених ділянок 

шляху, м3. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальні завдання виконують письмово на аркушах формату А4 
згідно із завданням викладача. 
 

Самостійні роботи 
 

Зміст завдання: використовуючи рекомендовану літературу, 
підготувати конспекти лекцій за наведеними темами і заняттями, в яких 
висвітлити такі питання. 
 

Тема 1. Загальні відомості про будівельні машини 
та автотракторний транспорт 

 

Заняття 1. Значення будівельної промисловості та будівельної 
техніки. Основні відомості про машини. Класифікація будівельної техніки. 
Продуктивність машин та її види. 

Заняття 2. Види навантажень та деформацій, нероз'ємні та роз'ємні 
з'єднання. Механічні передачі, основи їх розрахунків. Вали та осі, їх 
розрахунки, опори та муфти. Види труб та способи їх з'єднання. 

Заняття 3. Класифікація транспортувальних машин. Основи тягових 
розрахунків автотракторного транспорту. Транспортувальні машини 
безперервної дії, розрахунки продуктивності. Правила безпеки під час 
роботи транспортувальних машин. 

 
Тема 2. Будівельні машини та інструмент 

 
Заняття 4. Класифікація вантажопідйомних машин. Спеціальні 

деталі та складальні одиниці. Прості вантажопідйомні машини. Консольні 
та прольотні крани. Крани – трубоукладачі. Розрахунки продуктивності. 
Заходи із забезпечення охорони праці та навколишнього середовища. 

Заняття 5. Загальні відомості руйнування ґрунтів робочими 
органами землерийно-транспортних машин. Типи землерийно-тран-
спортних машин, конструктивні особливості, робота, продуктивність. 

Заняття 6. Типи екскаваторів, призначення та галузь їх 
використання. Одноківшеві екскаватори. Конструктивні особливості, 
робота, продуктивність. Багатоківшеві екскаватори у будівництві. 
Конструкція, технологічні вимоги, робота, продуктивність. 
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Заняття 7. Машини для ущільнення ґрунтів. Машини, що 
виробляють свердловини в ґрунті. Конструкція і робота. Машини, які 
занурюють палі в ґрунт під дією удару або вібрації.  

Заняття 8. Класифікація дробильно-сортувального устаткування. 
Щокові, конусні та валкові дробарки, дробарки ударної дії. Грохоти 
ексцентрикові та вібраційні. Розрахунки продуктивності. Шкідливі фактори 
та охорона навколишнього середовища. 

Заняття 9. Машини для приготування та транспортування бетонних 
сумішей та розчинів. Класифікація та конструкції устаткування, бетоно- та 
розчинонасоси. Змішувальні машини. Розрахунки продуктивності. Заходи 
із забезпечення охорони праці та навколишнього середовища.  

Заняття 10. Гідромеханізаційне обладнання для розробки ґрунтів. 
Типи машин і обладнання. Конструктивні особливості земснарядів та 
гідромоніторів. Продуктивність машин.  

Заняття 11. Трубообробна техніка. Методи перерізування та 
згинання труб. Виготовлення різьб. Трубовідрізні, трубозгинальні та 
різьбонарізні верстати. Кінематичні розрахунки приводу.  

Заняття 12. Механізований інструмент для будівництва. 
Пневматичний інструмент обертальної та ударної дії. Електрифікований 
інструмент, його конструктивні схеми. Умови застосування різних видів 
інструменту. Правила техніки безпеки. 

Заняття 13. Механічне обладнання для виготовлення сталевих 
повітропроводів. Класифікація обладнання. Загальні відомості про 
технологічний процес та установку обладнання вентиляційних цехів. 
Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища. 

Заняття 14. Обладнання для розрізування та вигинання листової 
сталі. Методи розрізування та вигинання сталі.  

Заняття 15. Прокатка та ущільнення фальців. Види фальців та їх 
прокатка. Конструкції верстатів для виготовлення та ущільнення фальців. 

Заняття 16. Верстати та стани для виготовлення повітропроводів. 
Верстати для виготовлення гофрованих відводів. Верстати та стани для 
виготовлення повітропроводів зі спіральними фальцевими та зварними 
швами. Поточні лінії для виготовлення прямих фальцевих 
повітропроводів. Обладнання для зварювання повітропроводів. 

Заняття 17. Обладнання для виготовлення і забортовки гнутих 
фланців. Конструкції установок та технологія виготовлення фланців. 
Фальцезгинальні верстати. Схеми і верстати для забортовки фланців. 
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Теми рефератів 

 

Зміст завдання: описати призначення та конструктивні особливості 
конкретних машин або обладнання, технологію робіт з використанням цих 
машин або обладнання, залежності для визначення їх продуктивності. 
Навести необхідні схеми та рисунки. 

Реферат виконується письмово на аркушах формату А4. Обсяг 
роботи 10…12 стор., тему призначає викладач. 

 
1. Автомобільний транспорт: автомобілі загального призначення, 

спеціальні автомобілі, самоскиди. 
2. Трактори гусеничні та колісні. 
3. Конвеєрний транспорт: стрічкові, гвинтові, вібраційні конвеєри; 

елеватори у будівництві. 
4. Засоби пневмотранспорту у будівництві. 
5. Лебідки і талі у будівництві, домкрати. 
6. Баштові крани загального призначення. 
7. Пролітні крани. 
8. Самохідні крани. 
9. Бульдозери у будівництві. 
10. Скрепери у будівництві. 
11. Одноківшеві екскаватори. 
12. Багатоківшеві екскаватори. 
13. Навантажувачі. 
14. Бурові машини та верстати. 
15. Котки. 
16. Корчувачі та розпушувачі ґрунту. 
17. Обладнання для заглиблення палей у ґрунт. 
18. Дробарки. 
19. Грохоти. 
20. Змішувачі бетону та розчину. 
21. Бетононасоси, розчинонасоси і укладальники бетонних сумішей. 
22. Обладнання для ущільнення бетонних сумішей. 
23. Обладнання для опоряджувальних робіт. 
24. Будівельний механізований інструмент. 
25. Обладнання та верстати для різання стальних труб. 
26. Обладнання та верстати для згинання стальних труб. 
27. Різьбонарізні верстати та обладнання. 
28. Механічне обладнання для виготовлення сталевих повітропроводів. 
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29. Обладнання для розрізування та вигинання листової сталі. 
30. Прокатка та ущільнення фальців. 
31. Верстати та стани для виготовлення повітропроводів. 
32. Обладнання для виготовлення і забортовки гнутих фланців. 

 

 

Контрольні запитання 
 

1. Роль будівельної техніки у промисловому та цивільному будівництві. 
2. Розкрийте зміст поняття «машина». 
3. Охарактеризуйте види механізації і автоматизації будівельного 

виробництва. 
4. Розкрийте зміст поняття «продуктивність машин» та назвіть види. 
5. Охарактеризуйте основні поняття із курсу про деталі машин (деталь, 

механізм, вузол, агрегат). 
6. Як визначають передаточне відношення в передачах, зокрема – в 

зубчатих, фрикційних, пасових, черв'ячних? 
7. Що таке «модуль зубчатого зачеплення»? 
8. Порівняйте розрахунки осі і вала. 
9. Які підшипники використовують в трансмісіях? Як розраховують 

підшипники ковзання та кочення? 
10. Які функції виконують муфти? Наведіть приклади умовних позначень 

муфт на схемах. 
11. Наведіть конструктивні схеми автомобіля і трактора. 
12. Як визначити кількість причепів автомобільного та транспортного 

потягів? 
13. Наведіть схеми конвеєрів, конструкції яких ви вивчили. 
14. Напишіть формули продуктивності конвеєрів. 
15. Поясніть фізичну суть роботи пневмотранспортних пристроїв. 
16. Як визначити потужність конвеєрів? 
17. Назвіть види кранів та особливості їх конструкцій. 
18. Які робочі органи кранів ви знаєте? 
19. Наведіть конструкції самохідних стрілових кранів. 
20. Опишіть конструкцію канатного самохідного крана. 
21. Які є види баштових кранів та типи їх стріл? 
22. Як визначити продуктивність баштового пересувного крана? 
23. Які є типи прольотних кранів, їх будова? 
24. Опишіть особливості взаємодії з ґрунтом робочих органів машин для 

земляних робіт. 
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25. Наведіть конструкції бульдозерів. Які відмінності в конструкціях 
приводів робочих органів бульдозерів? 

26. Як визначити продуктивність бульдозера? 
27. Як підвищити продуктивність бульдозера? 
28. Опишіть робочий цикл скрепера. 
29. Як визначити продуктивність скрепера? 
30. Коли використовують штовхачі для скрепера? 
31. Опишіть роботу автогрейдера і грейдер-елеватора. 
32. Наведіть схеми канатного і гідравлічного екскаваторів прямого і обер-

неного копання. 
33. На яких роботах використовують екскаватори з грейферним ковшем? 

Опишіть робочий процес копання ґрунту цією машиною. 
34. Опишіть конструкції екскаватора драглайна і його робочий процес. 
35. Наведіть конструктивні особливості траншеєкопачів. Як визначити 

продуктивність цих машин? 
36. Наведіть конструктивні особливості ковшів екскаваторів. 
37. У яких випадках рекомендується використовувати кущорізи та 

корчувачі? 
38. Наведіть схеми розпушників ґрунту. 
39. Які котки використовуються у будівництві? 
40. Наведіть схеми гідромонітора та земснаряда. 
41. Як визначається продуктивність гідромеханічних розробників ґрунту? 
42. Методи переміщення земснаряда по водоймищу. 
43. Яка різниця між шпуром, свердловиною, шурфом і котлованом? 
44. Як визначити продуктивність бурової машини? 
45. Наведіть схеми інструменту для буріння. 
46. Накресліть схему копрового пристрою і поясніть призначення його 

окремих частин. 
47. Поясніть роботу дизель-молота та вібромолота. 
48. Накресліть схеми дробарок. Поясніть їх роботу. 
49. Напишіть формули для розрахунку продуктивності дробарок. 
50. Як визначають необхідну зведену довжину бетоновоза? 
51. Охарактеризуйте конструкцію і роботу бетонороздатчиків та 

бетоноукладачів. 
52. Наведіть схеми та поясніть роботу віброзбуджувальних пристроїв. 
53. Охарактеризуйте операції, які виконуються за допомогою ручних 

машин. 
54. Наведіть схеми приводів у ручних машинах. 
55. Опишіть конструкції робочих органів ручних машин. 
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56. Наведіть основні правила техніки безпеки під час користування 
механізованим інструментом. 

57. Які види регламентних робіт обов'язкові для будівельної техніки? 
58. Опишіть конструктивну схему самопідйомного крана. Які функції 

виконує пересувна обойма крана? 
59. Охарактеризуйте основні методи руйнування ґрунтів машинами. 
60. Які (за формою) робочі органи землерийних машин ви знаєте? 
61. Які зусилля діють на ріжучий орган землерийної машини? 
62. Які машини розроблені для роботи з ґрунтом у стислих умовах? 
63. Які є методи перерізання сталевих труб? 
64. Накресліть схему перерубання чавунних каналізаційних труб. 
65. Чим відрізняється принцип перерізання сталевих труб на одно- і 

дводискових трубовідрізних верстатах? 
66. Які відрізання можна здійснювати на повітряно-плазменній 

установці? 
67. Які є методи виготовлення різьб на трубах? 
68. Опишіть методи згинання сталевих труб без нагріву. 
69. Який принцип дії верстата для згинання  сталевих труб плунжерним 

методом? 
70. Накресліть схему верстата для згинання сталевих труб методом 

обкатування. 
71. Які особливості принципу дії верстатів для згинання сталевих труб 

методом намотування? 
72. Яка існує класифікація обладнання вентиляційного цеху? 
73. З яких матеріалів виготовляють елементи вентиляційних систем? 
74. Яка послідовність операцій під час виготовлення прямої фальцевої 

ланки повітропроводу круглого перерізу? 
75. Яке обладнання використовується для виготовлення прямої 

фальцевої ланки повітропроводу круглого перерізу? 
76. Яка послідовність операцій під час виготовлення прямої фальцевої 

ланки повітропроводу прямокутного перерізу. 
77. Яке обладнання використовується для виготовлення прямої 

фальцевої ланки повітропроводу прямокутного перерізу? 
78. Яка послідовність операцій під час виготовлення зварної ланки 

повітропроводу круглого перерізу? 
79. Яке обладнання використовується для виготовлення зварної ланки 

повітропроводу круглого перерізу? 
80. Яке обладнання використовується під час різання листової сталі? 
81. Які є методи різання листової сталі? 
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82. Наведіть схему гільйотинних ножиць. 
83. Наведіть схему роликових ножиць. 
84. Наведіть схему вібраційних ножиць. 
85. Які різи можна робити на віброножицях без розмітки? 
86. Якими ножицями можна вирізати фасонні отвори у листі сталі без 

заходу з кромки? 
87. Яке обладнання використовується під час згинання сталі у 

циліндричну обичайку? 
88. Яке обладнання використовується під час згинання сталі у конусну 

обичайку? 

89. На якому верстаті можна вигинати листову сталь на кут 90°? 

90. Які конструкції фальцевих з’єднань? 
91. Яким чином ущільнюють фальцеві з’єднання на картинах, обичайках 

та корпусах? 
92. Як прокатують криволінійні фальці? 
93. Як осаджують криволінійні фальцеві з’єднання? 
94. Які роботи виконує зигмашина? 
95. Які переваги мають защепочні фальцеві з’єднання? 
96. Які переваги мають гофровані відводи порівняно з відводами, що 

виготовляють на зигмашинах? 
97. Від яких факторів залежить продуктивність верстатів для спірально-

шовних повітропроводів? 
98. Назвіть обладнання для зварювання повітропроводів. 
99. Які роботи можна виконувати на зварювальному маніпуляторі? 
100. Чому гнуті прямокутні фланці кращі порівняно зі зварними? 
101. Які переваги та недоліки пластмасових труб? 
102. Який принцип дії верстата для перерізання пластмасових труб? 
103. Який принцип дії верстата для знімання фасок на кінцях труб? 
104. Який принцип дії верстата для згинання відводів із пластмасових 

труб? 
105. Для чого призначено та який принцип дії круглопильного верстата? 
106. Як побудовано стрічкопильний верстат? 
107. Яким чином зварюють вініпластові повітропроводи? 
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Тести 
 

01. За ступенем рухомості будівельні машини поділяють на: 

а − самохідні, причіпні, навісні, переносні, стаціонарні 
б − самохідні, причіпні, напівпричіпні, переносні, стаціонарні 
в − самохідні, причіпні, напівпричіпні, навісні, стаціонарні 
г − самохідні, причіпні, навісні, переносні, об’єктові 
 

02. Під час визначення показника технічної продуктивності 
будівельних машин враховуют: 

а − усі види перерв у роботі машини 
б − ”чистий час” роботи машини 
в − перерви в роботі машини на технічне обслуговування і ремонт 
г − перерви в роботі машини на технічне обслуговування, ремонт і 

відпочинок оператора 
 

03. Передача – це: 

а − пристрій для передачі крутного моменту на відстань 
б − пристрій для передачі енергії на відстань 
в − пристрій для передачі обертового руху на відстань 
г − пристрій для зміни величини крутного моменту 
 

04. Механічні передачі розрізняють: 

а − тертям, зачепленням, поступального руху 
б − тертям, зачепленням, зворотно-поступального руху 
в − тертям, зачепленням, обертового руху 
г − фрикційні, зачепленням, зворотно-поступального руху 
 

05. За формою та розташуванням зубців на зубчатому колесі 
розрізняють передачі: 

а − прямозубі, косозубі, кривозубі, спіральні, гвинтові 
б − прямозубі, косозубі, кривозубі, шевронні 
в − прямозубі, косозубі, спіральні, гвинтові, хвильові 
г − прямозубі, косозубі, шевронні гвинтові, реєчні 
 

06. Карданні передачі належать до групи  муфт: 

а − постійних 
б − зчіпних 
в − фрикційних 
г − рухомих 
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07. Механічна трансмісія вантажного автомобіля нормальної 

прохідності включає: 

а − зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною 

опорою, диференціал 

б − зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною 

опорою, головну передачу, напівосі 

в − зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною 

опорою, задній міст 

г − зчеплення, коробку зміни передач, карданний вал із проміжною 

опорою, диференціал, напівосі 
 

08. Кратність зображеного поліспаста дорівнює: 

а − двом 

б − трьом 

в − чотирьом 

г − п’яти 

 
09. Конструктивно баштові крани поділяють на: 

а − рухомі, приставні, самопересувні 

б − пересувні, висотні, самопідйомні 

в − пересувні, приставні, самопідйомні 

г − рухомі, висотні, самопересувні 

 
10. Перша цифра за буквами ”КБ” в індексації баштового крана 

позначає 

а − розмірну групу за вантажопідйомністю 

б − розмірну групу за вантажним моментом 

в − порядковий номер базової моделі 

г − порядковий номер виконання 

 
11. Виліт робочого органа в баштовому крані з балковою стрілою 

змінюється за рахунок: 

а − підіймання (опускання) стріли 

б − підіймання (опускання) стріли і пересування вантажного візка 

в − пересування вантажного візка 

г − пересування вантажного візка і підйому (опускання) гака 
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12. Виконання стрілового обладнання самохідних кранів може бути: 

а − з канатною підвіскою, шарнірне, телескопічне 

б − з гнучкою підвіскою, жорстке, телескопічне 

в − з гідравлічною підвіскою, жорстке, телескопічне 

г − з гідравлічною підвіскою, жорстке, висувне 

 
13. До прольотних кранів відносяться: 

а − козлові, опорні, кабельні 

б − балкові, мостові, канатні 

в − козлові, мостові, кабельні 

г − опорні, мостові, канатні 

 
14. Стрічкові конвеєри поділяють на: 

а − короткі, довгі, стаціонарні 

б − короткі, пересувні, стаціонарні 

в − рухомі, напівстаціонарні, стаціонарні 

г − пересувні, напівстаціонарні, стаціонарні 

 
 

15. Навантажувачі поділяють на: 

а − одноківшеві, багатоківшеві, спеціальні, щелепні 

б − одноківшеві, спеціальні, автонавантажувачі, снігові, торф’яні 

в − одноківшеві, багатоківшеві, автонавантажувачі, спеціальні 

г − одновідвальні, автонавантажувачі, спеціальні, щелепні 

 
16. За принципом дії розпушувачі поділяють на: 

а − статичні і безперервної дії 

б − статичні й ударної дії 

в − тягові (статичні) і динамічної дії 

г − тягові (статичні) і ударної дії 

 
17. Бульдозери призначені для: 

а − риття котлованів та розрівнювання ділянок місцевості 

б − пошарової розробки, переміщення та планування ґрунту 

в − засипання траншей, риття котлованів і їх зачищення 

г − пошарового зрізання і планування ґрунту 
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18. Робочий орган бульдозера – це: 

а − ківш 
б − лопата 
в − відвал 
г − ківш вигнутого типу 
 

19. За способами завантаження ковша ґрунтом скрепери поділяють 
на ті, що завантажуються: 

а − примусово або стрічковим конвеєром 
б − тяговим зусиллям тягача або з механізованим елеваторним 

завантаженням 
в − опусканням днища з ножами або з механізованим елеваторним 

завантаженням 
г − тяговим зусиллям тягача або стрічковим конвеєром 

 
20. За способом розвантаження ковша скрепера від ґрунту їх 

поділяють на ті, що розвантажуються: 

а − перекидним, напівпримусовим і примусовим розвантаженням 
б − перекидним, елеваторним і примусовим розвантаженням 
в − вільним, напівпримусовим і примусовим розвантаженням 
г − вільним, елеваторним і примусовим розвантаженням 
 

21. Основне призначення автогрейдера: 

а − розрівнювання земляного полотна доріг, відсипок і насипів 
б − профілювання дорожнього земляного полотна 
в − переміщення ґрунту і відсипок для їх розрівнювання 
г − розробки і переміщення ґрунту у відвал або насип 
 

22. Одноківшеві екскаватори призначені для: 

а − риття котлованів, траншей, роботи в кар’єрах 
б − розробки ґрунту та риття котлованів, насипів і гребель 
в − риття котлованів, траншей, дорожніх виїмок 
г − розробки і переміщення ґрунту у відвал або транспортний засіб 
 

23. Види робочого обладнання вітчизняних одноківшевих 
екскаваторів: 

а − бокова лопата, обернена лопата, грейдер 
б − пряма лопата, обернена лопата, грейфер і драглайн 
в − бокова лопата, обернена лопата, драглайн 
г − пряма лопата, обернена лопата, грейфер і драглайн 
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24. Види робочого обладнання багатоківшевих екскаваторів: 

а − ланцюг зі скребками або ножами, ротор із ковшами або фрезами 

б − ланцюг із скребками або ножами, ротор із фрезами або 

скребками 

в − ланцюг із ковшами або скребками, ротор із ковшами або фрезами 

г − ланцюг зі скребками або фрезами, ротор із ковшами або 

скребками 
 

25. За видом руху робочого обладнання багатоківшеві екскаватори 

розрізняють: 

а − похилого, поздовжнього і радіального копання 

б − поздовжнього, поперечного й аксіального копання 

в − поздовжнього, поперечного і радіального копання 

г − похилого, поперечного і радіального копання 

 
26. Землесосні снаряди: 

а − розмивають ґрунт під водою і поглиблюють дно рік, водойм 

б − розробляють ґрунт під водою і добувають нерудні будівельні 

матеріали 

в − розробляють ґрунт під водою і переміщують його до місця 

укладання або завантаження 

г − розмивають ґрунт під водою і перекачують його у відвали або 

дамби 
 

27. Для утворення свердловин застосовують такі способи буріння: 

а − шнековий, ударний, термічний, термомеханічний 

б − гвинтовий, ударний, ударно-обертальний, термічний 

в − колонковий, ударний, обертальний, термічний 

г − обертальний, ударно-обертальний, ударний, термічний 

 
28. За принципом дії і конструктивними ознаками дробильні машини 

бувають: 

а − щокові, гвинтові, валкові, молоткові, обертові 

б − щокові, конусні, валкові, молоткові, роторні 

в − щокові, конічні, вальцеві, молоткові, роторні 

г − обертові, конусні, валкові, молоткові, роторні 
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29. В будівельній промисловості найбільше застосовуються грохоти 

з: 

а − зворотно-поступальним та інерційним приводами 

б − ексцентриковим та зворотно-поступальним приводами 

в − ексцентриковим та інерційним приводами 

г − круговим, ексцентриковим та вібраційним приводами 

 
30. Ґрунти ущільнюють такими способами 

а − котками, пресуванням, вібрацією, комбінованими 

б − котками, трамбуванням, вібровкоченням 

в − укоченням, пресуванням, вібрацією, комбінованими 

г − укоченням, трамбуванням, вібрацією, комбінованими 

 
31. Під час буріння свердловин колонкові бури руйнують ґрунт: 

а − гвинтами 

б − по колу 

в − шарошковими долотами 

г − шнеками 

 
32. Максимальні кути повороту основного відвала автогрейдера у 

плані та різання становлять: 

а − 90° та 30° 

б − 180° та 45° 

в − 360° та 45° 

г − 360° та 90° 

 
33. В тягових розпушувачах зусилля розпушування ґрунту 

створюється: 

а − механічним приводом 

б − гідравлічним приводом 

в − силою тяги базової машини або тягача 

 
34. Фрезерні розпушувачі розподіляються на: 

а − ланцюгові, роторні, дискові, скребкові 

б − барові, ланцюгові, роторні, щілинні 

в − барові, ланцюгові, дискові, ковшові 

г − барові, ланцюгові, роторні, дискові 
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35. Під час визначення показника експлуатаційної продуктивності 

будівельних машин враховують 

а − всі види перерв у роботі машини 

б − ”чистий час” роботи машини 

в − перерви в роботі машини на технічне обслуговування і ремонт 

г − перерви в роботі машини на технічне обслуговування, ремонт і 

відпочинок оператора 
 

36. За типом робочого органа котки виготовляють: 

а − гладкими, сегментними, ромбічними, пневмоколісними 

б − гладкими, кулачковими, сегментними, ромбічними, пневмоколісними 

в − гладкими, кулачковими, сегментними, ґратчастими, пневмоколісними 

г − гладкими, штировими, сегментними, ромбічними, пневмоколісними 

 
37. За кількістю складових частин (мас), що коливаються, 

віброплити виготовляють: 

а − одномасними з підпружинним баластом 

б − одномасними та двомасними 

в − тільки двомасними 

г − одномасними без додаткового баласту 

 
38. Гідромонітор призначено для: 

а − формування водяного струменя з високою кінетичною енергією з 

метою розмивання і транспортування ґрунту 

б − формування направленого водяного струменя з метою 

транспортування водоґрунтової суміші з ґрунтового кар’єра 

в − формування водяного струменя з високою кінетичною енергією і 

направлення його у необхідну точку забою у ґрунтовому кар’єрі 
 

39. У стрічкових конвеєрах прогумована стрічка переміщується за 

рахунок: 

а − зчеплення між стрічкою і привідним барабаном 

б − тертя між стрічкою і приводним барабаном 

в − обертання привідного барабана 

г − обертання привідного і натягнутого барабанів 
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40. Фізико-механічні властивості ґрунту, які визначають складність 
його розроблення і переміщення: 

а − щільність, кускуватість, кут нахилу відвала, вологість, зчеплення, 
розпушуваність 

б − щільність, пористість, кут нахилу відвала, вологість, 
розпушуваність, абразивність 

в − щільність, пористість, кут природного укосу, вологість, зчеплення, 
розпушуваність 

г − щільність, абразивність, пористість, кут природного укосу, 
вологість, розпушуваність 

 
41. Експлуатаційна продуктивність бульдозера 

а − прямо пропорціональна товщині шару зрізаного ґрунту і зворотно-
пропорціональна часу циклу роботи бульдозера 

б − прямо пропорціональна часу циклу роботи бульдозера і зворотно 
пропорціональна об’єму ґрунту перед його відвалом 

в − прямо пропорціональна об’єму ґрунту перед відвалом бульдозера 
і зворотно пропорціональна часу циклу його роботи 

 
42. Палезаглиблювальні машини і механізми поділяють на групи: 

а − ударні, пресувальні, вдавлювальні 
б − ударні, вібраційні, вдавлювальні 
в − пресувальні, вібраційні, вдавлювальні 
г − ударні, вібраційні, пресувальні 
 

43. Копрові установки призначають для: 

а − піднімання дизель-молотів і паль та спрямування дизель-молотів 
під час їх застосування 

б − піднімання дизель-молотів і спрямовування паль під час їх 
заглиблення у ґрунт 

в − піднімання і спрямовування паль під час їх заглиблення у ґрунт 
г − піднімання дизель-молотів і паль та спрямування паль під час їх 

заглиблення у ґрунт 
 

44. Вібромолоти застосовуються для заглиблювання паль у ґрунти: 

а − незв’язні 
б − ущільнені 
в − незв’язні водонасичені 
г − попередньо розпушені 
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45. Рухомі грохоти за формою просіювальної поверхні поділяють 

на: 

а − плоскі, криволінійні, барабанні 

б − плоскі, пірамідальні, барабанні 

в − горизонтальні, криволінійні, пірамідальні 

г − плоскі, барабанні 

 
46. В інерційних грохотах із круговими коливаннями короб із ситами 

коливається під дією: 

а − ексцентрикового вала 

б − віброзбуджувача 

в − вала з дебалансами 

г − електромагніту 

 
47. В яких вібраційних грохотах просіювальні сита можна 

встановлювати горизонтально? 

а − в грохотах з ексцентриковим приводом 

б − в інерційних грохотах із направленими коливаннями 

в − в інерційних грохотах із круговими коливаннями 

 
48. Вібраційні грохоти можуть мати приводи: 

а − ексцентриковий та динамічний 

б − кривошипно-шатунний та динамічний 

в − дебалансний та ексцентриковий 

г − ексцентриковий та інерційний 

 
49. Палезаглиблювальні машини ударної дії поділяють на: 

а − напрямні та трубчасті дизель-молоти, гідромолоти 

б − напрямні та трубчасті дизель-молоти, вібромолоти 

в − штангові та трубчасті дизель-молоти, гідромолоти 

г − штангові та трубчасті дизель-молоти, вібромолоти 

 
50. Мостові крани переміщаються по підкранових коліях, які 

закріплені: 

а − до верхніх частин колон цеху 

б − до прольотної частини цеху 

в − на консольних виступах колон цеху 

г − на додаткових колонах цеху 



 113

51. Конусні дробарки подрібнюють кам’яні матеріали з 
використанням переміщення: 

а − внутрішнього конуса, який здійснює зворотно-поступальний рух 
б − зовнішнього конуса, який здійснює круговий коливальний рух 
в − внутрішнього конуса, який здійснює вібраційні коливання 
г − внутрішнього конуса посадженого на ексцентриковий вал 
 

52. Електричні ручні ножиці поділяють на: 

а − ножові, листові, вирубні, прорізні 
б − ножові, вирубні, прорізні 
в − ножові, вирубні, поздовжні, листові 
г − прорізні, поздовжні, вирубні 
 

53. Електричні ручні молотки поділяють на: 

а − електромагнітні та компресійно-вакуумні 
б − електромагнітні та компресійні 
в − електротягові та вакуумні 
г − електромагнітні, компресійні та вакуумні 
 

54. В пневматичних ручних молотках ударник переміщується з 
використанням: 

а − стиснутого і розрідженого повітря та клапанного механізму 
б − стиснутого повітря та клапанного механізму 
в − розрідженого повітря та клапанного механізму 
г − стиснутого повітря та кулькового механізму 
 

55. В інерційних грохотах із направленими коливаннями короби з 
ситами коливаються під дією: 

а − вала з дебалансами 
б − ексцентрикового вала 
в − віброзбуджувача 
г − електромагніту 
 

56. Сталеві труби перерізують методом втискування без утворення 
стружки на трубовідрізних верстатах 

а − однодискових, дводискових, з дисковими пилками 
б − однодискових, з ножівковими полотнами, дисковими пилками 
в − однодискових, дводискових 
г − однодискових, дводискових, з абразивними кругами 
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57. Сталеві труби перерізують шляхом утворення стружки на 

трубовідрізних верстатах з використанням: 

а − ножівкових полотен, дисків, дискових пилок 

б − абразивних кругів, дискових пилок, ножівкових полотен 

в − абразивних кругів, ножівкових полотен, дисків 

г − ножівкових полотен, абразивних кругів, дисків 

 
58. Плунжерним методом труба вигинається на верстаті під дією 

зусилля, яке створюється: 

а − згинальним роликом щодо труби, яку встановлено на ролики, що 

можуть повертатися 

б − згинальним роликом щодо труби, яку встановлено на опори 

в − згинальним сектором щодо труби, яку встановлено на ролики, що 

можуть повертатися 

г − згинальним сектором щодо труби, яку встановлено на ролики, що 

не можуть повертатися 
 

59. Методом обкатування закріплена з однієї сторони труба 

вигинається на верстаті під дією зусилля, яке створюється: 

а − обертанням згинального ролика навколо нерухомого ролика 

б − обертанням стола зі згинальним роликом навколо нерухомого 

ролика 

в − обертанням стола зі згинальним сектором навколо нерухомого 

ролика 

г − обертанням згинальним сектором навколо нерухомого ролика 

 
60. Методом намотування труба з введеним дорном вигинається на 

верстаті під дією зусилля, яке створюється: 

а − обертанням стола зі згинальним роликом навколо нерухомого 

ролика 

б − обертанням стола зі  згинальним хомутом навколо нерухомого 

ролика 

в − обертанням стола зі згинальним сектором навколо нерухомого 

ролика 

г − обертанням згинального ролика навколо нерухомого ролика  

 
 
 



 

61. На будівельних машинах застосовують такі силові агрегат

а − двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

двигуни, електричні двигуни, дизель

б − двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні і пневматичні двигуни

в − двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

двигуни, електричні двигуни

г − двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

двигуни, електричні двигуни, дизель
комбіновані двигуни

 
62. Компресор – це агрегат, який

а − перетворює енергію потоку стиснутого повітря у механічну 

енергію 

б − перетворює гідравлічну енергію стиснутого по

механічну енергію

в − перетворює механічну енергію від стороннього джерела 

потоку стиснутого повітря

г − перетворює теплову енергію горючої суміші палива з повітрям 

всередині циліндра
 
63. Яку зубчасту передач

 

а − циліндричну з зовнішнім зачепленням

б − циліндричну з внутрішнім зачепленням

в − конічну 

г − черв’ячну 

д − з шевронними зуб’ями

 
64. Визначте передаточне число 

ведуче колесо якої має 17 зубців, а ведене

 

а − 2 

б − 0,5 

в − 1 

г − 4 
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61. На будівельних машинах застосовують такі силові агрегат

двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

двигуни, електричні двигуни, дизель-електричні двигуни

и внутрішнього згоряння, гідравлічні і пневматичні двигуни

двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

двигуни, електричні двигуни 

двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

двигуни, електричні двигуни, дизель-електричні двигуни, 
комбіновані двигуни 

це агрегат, який: 

перетворює енергію потоку стиснутого повітря у механічну 

рює гідравлічну енергію стиснутого по

механічну енергію або навпаки 

перетворює механічну енергію від стороннього джерела 

потоку стиснутого повітря 

перетворює теплову енергію горючої суміші палива з повітрям 

всередині циліндра у механічну енергію колінчастого вала

передачу зображено на малюнку? 

з зовнішнім зачепленням 

з внутрішнім зачепленням 

з шевронними зуб’ями 

Визначте передаточне число циліндричної зубча

ведуче колесо якої має 17 зубців, а ведене – 34: 

61. На будівельних машинах застосовують такі силові агрегати: 

двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

електричні двигуни 

и внутрішнього згоряння, гідравлічні і пневматичні двигуни 

двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічні двигуни, пневматичні 

електричні двигуни, 

перетворює енергію потоку стиснутого повітря у механічну 

рює гідравлічну енергію стиснутого потоку рідини у 

перетворює механічну енергію від стороннього джерела в енергію 

перетворює теплову енергію горючої суміші палива з повітрям 

у механічну енергію колінчастого вала 

циліндричної зубчастої передачі, 
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65. Визначте передаточне число циліндричної зубчастої передачі, 
ведуче колесо якої має 34 зубці, а ведене – 17: 
 

а − 2 
б − 0,5 
в − 1 
г − 4 
 

66. Коефіцієнт корисної дії зубчастої передачі знаходиться в межах: 

а − [0; +∞] 
б − [0; 1] 
в − [-1; 1] 
г − [-∞; +∞] 
 

67. Зубчастий редуктор – це: 

а − серія однотипних зубчастих передач 
б − серія тільки циліндричних прямозубих передач 
в − серія пасових передач, виконаних у вигляді самостійного агрегата 

в корпусі 
г − серія зубчастих передач, виконаних у вигляді самостійного 

агрегата в корпусі 
 

68. Який редуктор зображено на схемі? 
 

а − циліндричний прямозубий двоступеневий 
б − циліндричний косозубий одноступеневий 
в − циліндричний прямозубий одноступеневий 
г − конічний одноступеневий 
д − циліндричний косозубий двоступеневий 
 
 

 
69. Який редуктор зображено на схемі? 

 
 
а − конічно-циліндричний двоступеневий 
б − конічний прямозубий одноступеневий 
в − черв’ячний одноступеневий 
г − циліндричний прямозубий одноступеневий 
д − циліндричний косозубий одноступеневий 
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70. Який редуктор зображено на схемі? 

 

а − конічно-циліндричний двоступеневий 

б − конічний прямозубий одноступеневий 

в − черв’ячний одноступеневий 

г − циліндричний прямозубий одноступеневий 

д − циліндричний косозубий одноступеневий 

 

71. Який редуктор зображено на схемі? 

 

а − циліндричний косозубий двоступеневий 

б − конічний прямозубий одноступеневий 

в − черв’ячно-циліндричний двоступеневий 

г − циліндричний прямозубий двоступеневий 

д − конічно-циліндричний двоступеневий 

 

72. Який редуктор зображено на схемі? 

а − конічно-циліндричний двоступеневий 

б − конічний прямозубий одноступеневий 

в − черв’ячно-циліндричний двоступеневий 

г − циліндричний прямозубий одноступеневий 
д − циліндричний косозубий двоступеневий 

 
73. Яку пасову передачу зображено на схемі? 

 
а − квадратнопасову 
б − клинопасову 
в − круглопасову 
г − плоскопасову 

 
74. Яку пасову передачу зображено на схемі? 
 

а − плоскопасову 
б − клинопасову 
в − круглопасову 
г − квадратнопасову 
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75. Вісь призначено для: 
 

а − передачі крутного моменту 
б − підтримки деталей, які обертаються 
в − підтримки деталей та передачі крутного моменту 
г − підтримки деталей, які поздовжньо рухаються 
 

76. Для жорсткого з’єднання кінців валів застосовують такі муфти: 

а − зчіпну 
б − рухому 
в − постійну та зчіпну 
г − постійну 
 

77. До складу гусеничних машин входить: 

а − диференціал 
б − бортові фрикціони 
в − пневмоколеса 
г − крокуючий рушій 
 

78. Трансмісія колісних машин має: 

а − диференціал 
б − бортові фрикціони 
в − гусениці 
г − крокуючий рушій 
 

79. Трансмісія – це 

а − сукупність механізмів, що призначені для передачі механічної енергії 
від двигуна до ходового, робочого та допоміжного обладнання 

б − сукупність силового обладнання та систем керування 
в − сукупність механізмів, що призначені для управління робочим 

органом 
г − сукупність механізмів, що призначені для управління силовим 

обладнанням 
80. Яке ходове обладнання створює менший тиск на ґрунт? 

а − гусеничне ходове обладнання 

б − пневмоколісне ходове обладнання 

в − рейкове ходове обладнання 

 
 
 



 

81. Основним видом робочого обладнання автонавантажувача є:

а − роторне колесо

б − кульова головка

в − ковшовий елеватор

г − вилочний підхват

 
82. На рисунку зображено конвеєр

 

а − стрічковий 

б − пластинчатий 

в − скребковий 

г − шнековий 

д − вібраційний 

 
83. На рисунку зображено конвеєр

 

а − стрічковий 

б − пластинчатий 

в − скребковий 

г − шнековий 

д − вібраційний 

 
 
 

84. На рисунку зображено конвеєр

 

а − стрічковий 

б − пластинчатий 

в − скребковий 

г − шнековий 

д − вібраційний 

 
85. Для збільшення тягового зусилля 

необхідно: 

а − зменшити потужність двигуна
б − збільшити кут обхвату барабана стрічкою
в − збільшити довжину конвеєра
г − надати стрічці жолобчастої форми
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робочого обладнання автонавантажувача є:

 

кульова головка 

ковшовий елеватор 

вилочний підхват 

82. На рисунку зображено конвеєр: 

зображено конвеєр: 

84. На рисунку зображено конвеєр: 

85. Для збільшення тягового зусилля стрічкового конвеєра 

зменшити потужність двигуна 
збільшити кут обхвату барабана стрічкою 
збільшити довжину конвеєра 
надати стрічці жолобчастої форми 

робочого обладнання автонавантажувача є: 

стрічкового конвеєра 
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86. Вантажопідйомні машини – це: 
а − машини циклічної дії 
б − машини безперервної дії 
в − машини циклічної та безперервної дії 
г − машини кругової дії 
 

87. Визначте кратність поліспаста, зображеного на схемі: 
 
а − 2 
б − 3 
в − 4 
г − 5 
д − 6 
 
 
 
 
88. Будівельні підйомники – це: 

а − крани 
б − машини для підготовчих робіт 
в − поліспасти 
г − прості вантажопідйомні машини 
 

89. Індексація яких кранів має букви кс 
а − самохідних стрілових кранів 
б − баштових кранів 
в − самопідйомних кранів 
г − козлових кранів 
 

90. Час робочого циклу крана за суміщення робочих операцій: 
а − зменшиться 
б − збільшиться 
в − не зміниться 
г − або збільшиться, або зменшиться 
 

91. Землерийно-транспортні машини призначено  для: 
а − відокремлення ґрунту і його захоплювання та транспортування в 

межах зони робочого обладнання 
б − прокладання в ґрунті ліній комунікацій 
в − розчистки території майбутнього будівництва 
г − відокремлення ґрунту і його захоплювання та транспортування на 

деяку відстань 
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92. На рисунку зображено: 

а − машину для пошарового фрезерування 
ґрунту 

б − бульдозер 
в − скрепер 
г − автогрейдер 
д − грейдер-елеватор 
 
 

93. Виберіть тільки землерийно-транспортні машини: 

а − розпушувач, машина пошарового фрезерування, бульдозер, 
скрепер, автогрейдер 

б − бульдозер, скрепер, автогрейдер, грейдер-елеватор 
в − розпушувач, скрепер, автогрейдер, грейдер-елеватор 
г − бульдозер, скрепер, автогрейдер, розпушувач 
 

94. Виберіть машини для підготовчих робіт: 

а − розпушувач, машина пошарового фрезерування, автогрейдер 
б − розпушувач, бульдозер, кущоріз 
в − розпушувач, машина пошарового фрезерування, автогрейдер 
г − розпушувач, машина пошарового фрезерування, кущоріз 
 

95. Бульдозери розробляють та переміщують ґрунт на відстань до: 

а − 10 000 м 
б − 1000 м 
в − 100 м 
г − 10 м 
 

96. Бульдозери застосовують: 

а − з поворотним та неповоротним відвалом 
б − з поворотним відвалом 
в − з неповоротним та обертовим відвалом 
г − з обертовим відвалом 

97. Екскаватори – це машини: 

а − циклічної дії 

б − безперервної дії 

в − циклічної та безперервної дії 

г − кругової дії 
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98. Який одноківшевий екскаватор розробляє і навантажує ґрунт 

вище рівня стоянки екскаватора? 

а − одноківшевий екскаватор зі зворотною лопатою 

б − одноківшевий екскаватор із прямою лопатою  

в − драглайн 

 
99. Найменший час циклу роботи має одноківшевий екскаватор із: 

а − прямою лопатою 

б − боковою лопатою 

в − зворотною лопатою 

г − оборотною лопатою 

д − драглайн 

 
100. Бульдозер – це: 

а − машина для підготовчих робіт 

б − землерийно-транспортна машина 

в − машина для розпушування ґрунту 

г − машина для гідромеханізації земляних робіт 

 
 

101. На рисунку зображено кран: 

 

а − баштовий 

б − самохідний 

в − козловий 

г − мостовий 
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Правильні відповіді 

 
01-в 02-б 03-б 04-в 05-б 06-г 07-в 08-в 09-в 10-б 
11-б 12-б 13-в 14-г 15-в 16-в 17-б 18-в 19-б 20-в 
21-б 22-г 23-г 24-в 25-в 26-в 27-г 28-б 29-в 30-г 
31-б 32-г 33-в 34-г 35-а 36-в 37-б 38-в 39-б 40-в 
41-в 42-б 43-г 44-б 45-г 46-в 47-б 48-г 49-в 50-в 
51-г 52-г 53-а 54-б 55-в 56-в 57-б 58-в 59-б 60-б 
61-в 62-в 63-д 64-а 65-б 66-б 67-г 68-в 69-б 70-в 
71-а 72-в 73-г 74-б 75-б 76-г 77-б 78-а 79-а 80-а 
81-г 82-в 83-б 84-д 85-б 86-а 87-д 88-г 89-а 90-д 
91-г 92-б 93-г 94-в 95-а 96-в 97-в 98-а 99-б 100-в 
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