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1 
В полях Галузь знань/Спеціальність/Освітня програма: 

Для дисциплін професійно-практичної підготовки зазначається інформація відповідно до навчального плану. 

Для соціально-гуманітарних дисциплін вказується перелік галузей, спеціальностей, або «для всіх». 
2
 Електронна пошта викладача або інші контакти для зворотного зв’язку, можливо зазначити прийомні години або 

години для комунікації у разі зазначення контактних телефонів. Для силабусу дисципліни, яку викладає багато 

викладачів (наприклад, історія, філософія тощо) можна зазначити сторінку сайту де представлено контактну 

інформацію викладачів для відповідних груп, факультетів, інститутів. 



Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Транспортні та підйомні машини - це пристрої, що призначені для механізації вантажно-

розвантажувальних робіт та переміщення вантажів (матеріалів, сировини, виробів, товарів тощо) і 

людей у вертикальній, горизонтальній чи похилій площині. Вони є основним засобом механізації 

підйомно-транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт у промисловості, будівництві, на 

транспорті, гірничій справі та сільському господарстві. Транспортні та підйомні машини машини 

застосовують також для переміщення людей у багатоповерхових житлових, громадських й 

адміністративних будівлях, шахтах, на станціях метрополітенів тощо. 

Метою викладання курсу Транспортні та підйомні машини є підготовка фахівців, які 

володіють знаннями про будову, методи розрахунків, методи досліджень, тенденції розвитку, 

сфери застосування основних видів підйомно-транспортних і вантажно-розвантажувальних 

машин, які застосовуються в Україні та за кордоном, для комплексної механізації і автоматизації 

вантажно-розвантажувальних, будівельних і колійних робіт в тому числі і на залізничному 

транспорті, а також мають навички конструювання цих машин, їх вузлів і агрегатів 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Транспортні та підйомні машини» є 

отримання відомостей щодо різноманіття видів та конструкцій машин для виконання підйомно-

транспортних робіт, їх загальної класифікації та особливостей улаштування; набуття студентами 

теоретичних знань щодо особливостей розрахунку ТПМ та основних їх органів та вузлів; 

отримання базових відомостей щодо особливостей технології застосування ТПМ у різних галузях 

промисловості; набуття практичних навичок по конструюванню вузлів та агрегатів ТПМ і 

різноманітних вантажозахватних органів та пристосувань.. 

 В результаті вивчення дисципліни «Транспортні та підйомні машини» студенти отримують 

такі компетентності: 

загальні: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу(ЗК01); 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК02). 

- Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми(ЗК06). 

фахові: 

- Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого 

проектування і розрахунків (САПР)(ФК01). 

- Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов'язані з 

роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу (ФК05); 

- Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і 

технічного завдання(ФК07); 

- Здатність розробляти робочу проектну й технічну документацію з перевіркою 

відповідності розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, 

технічним умовам та іншим нормативним документам(ФК13); 

- Застосовувати методи контролю якості механізмів, електричних машин і 

електроенергетичного та електромеханічного устаткування у сфері професійної 

діяльності, проводити сертифікацію та експертизу об'єктів електротехніки та 

електромеханіки (СК14); 

та програмні результати навчання: 

- Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та 

електроенергетичних систем із заданими показниками (ПРН8); 

- Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем (ПРН09); 

- Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту 

інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, 

враховувати їх при прийнятті рішень (ПРН16). 

- Творчо застосовувати: базові знання в галузі інформатики і сучасних інформаційних 

технологій, мати навички програмування та використання програмних заходів і роботи 

в комп’ютерних мережах, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння 



розробляти алгоритми та програми в галузі створення новітніх машин та механізмів 

енергоємних виробництв (ПРН22). 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

Навчальна дисципліна «Транспортні та підйомні машини» викладається на основі знань та 

умінь, одержаних студентами під час вивчення таких дисциплін як «Технічна механіка», 

«Забезпечення якості елементів електромеханічних систем», «Основи забезпечення якості», 

«Забезпечення якості елементів об'єктів спеціального призначення», тощо. 

Знання та уміння, одержані в процесі вивчення кредитного модуля «Транспортні та 

підйомні машини», є необхідними для кожного фахівця даної спеціальності, які вирішують 

інженерні завдання у сфері електротехніки та при вивченні таких дисциплін: «Моніторинг, 

керування та захист електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів», «Моніторинг і 

діагностика електроенергегичних систем», «Ідентифікація параметрів в електромеханічних 

системах» тощо. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Транспортні та підйомні машини» складається з 3 розділів: 

 Розділ 1. Вантажопідйомні машини 

Тема 1. Загальні відомості про ТПМ. 

Тема 2. Домкрати. Конструкції та розрахунок. 

Тема 3. Лебідки та підйомники. Різновиди конструкцій. Основи розрахунку. 

Тема 4. Крани. Загальні відомості про конструкції і застосування. 

Тема 5. Режими навантаження та класи використання ВПМ та їх механізмів. 

Тема 6. Гнучкі тягові органи. Конструкції. Вибір за стандартами. 

Тема 7. Блоки, зірочки, барабани. Конструкції та розрахунок. 

Тема 8. Поліспасти. Конструкції та розрахунок. 

Тема 9. Зупинювачі і гальма. Конструкції та розрахунок. 

Тема 10. Приводи ВПМ. 

Тема 11. Механізм ліфта. Конструкції та розрахунок. 

Тема 12. Механізми підйомної машини. Конструкції та розрахунок. 

Тема 13. Механізми підйому  кранів. Конструкції та розрахунок. 

Тема 14. Механізми переміщення ВПМ. Конструкції та розрахунок. 

Тема 15. Вантажозахватні пристрої. 

Тема 16. Прилади безпеки кранів. Технічний огляд кранів. 

 

Розділ 2. Засоби вимірювання теплової, статичної і динамічної групи фізичних 

параметрів 

Тема 17. Вступ: Класифікація. Призначення. Особливості застосування. 

Тема 18. Машини для роботи із штучними вантажами: універсальні вилкові 

навантажувачі, крани маніпулятори. Улаштування і особливості розрахунку. 

Тема 19. Машини для роботи із сипкими вантажами:ківшевінавантажувачі та 

навантажувачі безперервної дії. 

Тема 20. Машини для розвантаження залізничного рухомого складу: вагоноперекидачі, 

інерційні машини. Конструкції та особливості застосування. 

Тема 21. Машини для очищення рухомого складу від залишків вантажу. Машини для 

розпушування вантажів, що змерзлися. 

 

Розділ 3. 

Тема 22. Транспортуючі машини. Загальні відомості. 

Тема 23. Складові частини конвеєрів із гнучким тяговим органом. 

Тема 24. Тяговий розрахунок конвеєрів з гнучким тяговим органом. 

Тема 25. Стрічкові конвеєри. Конструкції. Особливості застосування. 

Тема 26. Пластинчасті та скребкові конвеєри. Загальна будова та області застосування. 



Тема 27. Підвісні конвеєри. Загальна будова та різновиди конструкцій. 

Тема 28. Елеватори. Класифікація. Розрахунок. 

Тема 29. Вібраційні конвеєри. Класифікація. Конструкції. Особливості застосування. 

Тема 30. Гвинтові та роликові конвеєри. 

Тема 31. Пневматичні та гідравлічні транспортуючі машини. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

 

1. Колісник М.П., Шевченко Д.Ф., Мелашич В.В. Основи розробки, виробництва, 

монтажу, випробувань та обстежень підйомно-транспортних машин. Навчальний посібник. 

Дніпропетровськ: Пороги, 2007. 193 с.  

2.  Григоров О. В., Петренко Н. О. Вантажопідйомні машини: Навч. посібник. 

Харків : НТУ «ХПІ», 2005. 304 с. 

3.  Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини: Підручник. Київ : Вища 

школа, 1993.413 с. 

4.  Піпа Б.Ф., Хом’як О.М., Чабан В.В. Підйомно-транспортні пристрої. - 

Навчальний посібник. - К.:КНУТД, 2006. 143с. 

5.  Григоров О.В., Петренко О.В. Вантажопідйомні машини. Навчальний 

посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2006. 299 с.  

6.  Ракша С.В., Мелашич В.В., Колісник М.П. Розрахунки механізмів кранів 

мостового типу. Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 2006. 148 с.  

7.  Баладінський В.Л., Гаркавенко О.М., Вольтере О.Ю. та інш. Пристрої та 

механізми вантажопідйомних машин. Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2005. 131 с. 

8.  Підйомно-транспортні пристрої. Навчальний посібник / А. І. Тарасенко, Б. Ф. 

Піпа. Київ : КНУТД, 2008. 248 с.  

9. Ракша С.В. Довідник до розрахунків механізмів вантажопідйомних кранів. 

Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2005. 130 с.  

 

Допоміжна література: 

 

1. Проектування транспортуючих машин. Навчальний посібник / В. Ф. Рідний [та 

ін.]. Харків : Міськдрук, 2015. 415 с.  

2.  Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. Навчальний посібник / В. 

О. Малащенко [та ін.]. Рівне : НУВГП, 2017. 346 с.  

3.  Вікович І. А. Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби. 

Підручник. Львів : Вид-во Львів, політехніки, 2018. 678 с.  

4.  Козуб Ю. Г., Маслійов С. В. Підйомно-транспортні машини. Підручник. - 

Старобільск, 2018. 277 с. 

5.  Хмара, Л. А., Колісник М. П., Голубченко О. І. Будівельні крани: Конструкції 

та експлуатація. Київ : Техніка, 2001. 296 с.  

6. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідногообладнання: НПАОП0.00 -1.80-18: затв. 

7. Мінсоцполітики України 19.01.2018. // База даних "Законодавство України" / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0244 -18 

8.  Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській 

навчальній звітності. Текстова частина [Текст] / за загальною редакцією JI. М. Козара. - X. 

: УкрДАЗТ, 2014. - 56 с. (1595) 

9.  Коновалов, Є. В. Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у 

студентській навчальній звітності. Графічні конструкторські документи [Текст] / Є. В. 

Коновалов. X.: УкрДАЗТ, 2006. - 34 с. 

10. Александров, М.П. Грузоподъемные машины: Учебник для вузов [Текст] / 

М.П. Александров. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана - Высшая школа, 2000. - 552 с. 

11.  Мачульский, И. И. Погрузочно-разгрузочные машины. Москва: Желдориздат, 

2000. 476 с. 



 

 

 

Інформаційні ресурси 

https://www.library.kpi.ua/ - Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка 

https://sci-hub.st/ - перший в світі ресурс, який відкрив публічний і масовий доступ до 

десятка мільйонів наукових статей 

 

 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Зміст навчальної роботи 

Лекція 1. Вступна лекція. Ознайомлення із курсом ПТВРМ. Загальні відомості про 

ПТВРМ. 

Практичне заняття 1. Розрахунок та підбір канату. 

Лекція 2.  Лебідки та підйомники. Різновиди конструкцій. Основи розрахунку. . 

Практичне заняття 2. Розрахунок кріплення канату до барабану і до рами 

вантажопідйомного пристрою. 

Лабораторна робота 1. . Інструктаж по техніці безпеки. 

Лекція 3. Крани. Загальні відомості про конструкції і застосування.  

Практичне заняття 3. Розрахунок рейкового черв’ячного домкрату. 

Лекція 4. Режими навантаження та класи використання ВПМ та їх механізмів.   

Практичне заняття 4. Розрахунок гідравлічного приводу механізму перекидання 

платформи 

Лабораторна робота 2. Визначення коефіцієнта опору руху стрічки по роликоопорам 

Лекція 5. Блоки, зірочки, барабани. Конструкції та розрахунок. Поліспасти. 

Конструкції та розрахунок. 

Практичне заняття 5. Розрахунок механізму пересування електроталі 

 

Лекція 6. . Зупинювачі і гальма. Конструкції та розрахунок. Приводи ВПМ.  

Практичне заняття 6. Визначення потужності електротягача для переміщення 

візка 

Лабораторна робота 3. Вивчення підйомних канатів 

Лекція 7. Механізм підйому вантажу. Конструкції і розрахунок.  

Практичне заняття 7. Розрахунок механізму повороту крану. 

Лекція 8 Механізми зміни вильоту стріли кранів. Конструкції і розрахунок.  

Практичне заняття 8. Розрахунок гальмівного пристрою для ручної черв’ячної лебідки 

 

Лекція 9. Механізми пересування кранів. Конструкції і розрахунок.  

Практичне заняття 9.  «Бракування» сталевих канатів. 

Лабораторна робота 4. Колодкові гальма 

Лекція 10. Вантажозахватні пристрої. 

Лекція 11. Класифікація ВРМ. Призначення. Особливості застосування.  

Лабораторна робота 5. Гнучкий підвіс вантажу 

Лекція 12 Машини для роботи із сипкими вантажами: ківшеві навантажувачі та 

навантажувачі безперервної дії. 

https://www.library.kpi.ua/
https://sci-hub.st/


Лекція 13.  Складові частини конвеєрів із гнучким тяговим органом Стрічкові 

конвеєри. Конструкції. Особливості застосування.  

Лабораторна робота 6. Визначення сили гідравлічного преса за показанням манометра 

Лекція 14. Пластинчасті та скребкові конвеєри. Загальна будова та області 

застосування. 

Лекція 15. Вібраційні конвеєри. Класифікація. Конструкції. Особливості 

застосування. 

Лабораторна робота 7. 

Лекція 16. Гвинтові та роликові конвеєри. Конструкції. Особливості застосування.  

Лабораторна робота 8. Стрічкові конвеєра 

Лекція 17. Пневматичні та гідравлічні транспортуючі машини. Загальна будова та 

області застосування. 

Лабораторна робота 9. Підйомні машини 

Лекція 18. Трубопровідній транспорт. Лінійна частина. Основи технологічного рорахунку. 

6. Самостійна робота студента 

№ 

з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількі

сть 

годин 

СРС 

1 Тема 2.1.  Рейкові шляхи і вагонетки.  

Розрахунок опору руху вагонеток. 
3 

2 Тема 2.2  Локомотиви 

Розрахунок електровозної відкатки 
4 

3 Тема 3.2 Пластинчаті конвеєри 

Стрічки. Стави. Приводи 
4 

4 Тема 3.3 Стрічкові конвеєри 

Стрічки. Стави. Приводи 
4 

5 Тема 3.4 Завантажувальні та розвантажувальні пристрої. 

Динаміка стрічкових конвеєрів 
4 

6 Тема 3.5 Гвинтові конвеєри та транспортуючі труби. 

Розрахунок транспортуючої труби 
4 

7 Тема 4.1 Шахтні підйомні  установки. 

Підйомні посудини 
4 

8 Тема 4.2 Підйомні канати. 

Засоби підвищення довговічності канатів 
4 

9 Тема 4.3 Підйомні машини. 

Розрахунки канатоємкості барабанів підйомних машин 
4 

10 Тема 4.4 Геометричні параметрити підйомних установок. 

Розрахунок відстані від осі барабанів підйомної машини до осі ствола 

шахти 

4 

11 Тема 4.5 Кінематика і динаміка підйомних установок. 

Аналіз основного рівняння динаміки підйомної установки 
4 

12 Тема 4.6. Потужність привода ПУ. 

Багатодвигунний привід 
4 

13 Тема 5.2  Підйомно-транспортне обладнання в нафтогазовій галузі. 

Трубоукладачі 
4 

 



Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «Транспортні та підйомні машини» заснована на 

політиці КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського є вільним і автономним центром освіти, що покликаний давати 

адекватні відповіді на виклики сучасності, плекати й оберігати духовну свободу людини, що 

робить її спроможною діяти згідно з власним сумлінням; її громадянську свободу, яка є основою 

формування суспільно відповідальної особистості, та академічну свободу і доброчесність, що є 

головними рушійними чинниками наукового поступу. Внутрішня атмосфера Університету 

будується на засадах відкритості, прозорості, гостинності, повазі до особистості. 

Вивчення навчальної дисципліни «Транспортні та підйомні машини» потребує: виконання 

індивідуального завдання згідно з навчальним планом; опрацювання рекомендованої основної та 

додаткової літератури. 

Підготовка виконання індивідуального завдання передбачає: ознайомлення з програмою 

навчальної дисципліни та планами практичних занять; вивчення теоретичного матеріалу; 

виконання завдань, запропонованих для самостійного опрацювання. 

Результатом підготовки до заняття має бути здобуття вмінь та навичок застосування 

сучасної вимірювальної техніки. Відповідь здобувача повинна демонструвати ознаки 

самостійності виконання поставлених завдань, відсутність ознак повторюваності та плагіату. 

Присутність здобувачів вищої освіти на практичних заняттях є обов’язковою. Пропущені 

з поважних причин заняття мають бути відпрацьовані.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримувати навчально-академічної етики та графіка 

навчального процесу; бути зваженим, уважним. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

1. Рейтинг студента з кредитного модуля розраховується зі 100 балів. Рейтинг складається 

з балів, що студент отримує за: 

– виконання практичних робіт;  

– виконання розрахункової роботи; 

– написання модульної контрольної роботи.  

2. Критерії нарахування балів:  

2.1. Виконання практичних робіт:  

– чітко і правильно виконана робота – 9-8 балів;  

– є певні недоліки пов’язані з невідповідністю підбору методів і засобів вимірювання у 

підготовці та/або виконанні роботи – 7-5 бали.  

2.2. Виконання розрахункової роботи:  

– творча робота – 20 балів;  

– роботу виконано з помилками у розрахунках параметрів компонентів – 18-16 балів;  

– роботу виконано з помилками у виборі методу вимірювання – 15-13 балів:  

– роботу не зараховано (завдання не виконане або є грубі помилки) – 0 балів.  

2.3. Виконання модульної контрольної роботи:  

– чітко і правильно виконана робота – 10 балів;   

– є певні недоліки у підборі методу вимірювання при  виконанні роботи – 8-5 балів.  

За кожний тиждень запізнення з поданням розрахункової роботи на перевірку 

нараховується штрафний –1 бал (усього не менше –5 балів).  

3. Умовою першої атестації є отримання не менше 10 балів та виконання всіх практичних 

робіт (на час атестації). Умовою другої атестації – отримання не менше 27 балів, виконання всіх 

практичних робіт (на час атестації) та зарахування розрахункової роботи.  

4. Умовою допуску до заліку є зарахування всіх практичних робіт та розрахункової 

роботи.  

5. На заліку студенти виконують тестове завдання. Перелік запитань наведений у 

Рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. Тестове завдання оцінюється у 25 балів за такими 

критеріями:  

– «відмінно», повна відповідь, не менше 90% потрібної інформації (повне, безпомилкове 

розв’язування завдання) – 25-24 бали;  



– «дуже добре», достатньо повна відповідь, не менше 75% потрібної інформації або 

незначні неточності (повне розв’язування завдання з незначними неточностями) – 23-22 балів;  

– «добре», достатньо повна відповідь, не менше 65% потрібної інформації або незначні 

неточності (повне розв’язування завдання з незначними неточностями) – 21-20 балів;  

– «задовільно», неповна відповідь, не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки 

(завдання виконане з певними недоліками) – 19-18 балів;  

– «достатньо», неповна відповідь, менше 60% потрібної інформації та деякі помилки 

(завдання виконане з певними недоліками) –17 балів;  

– «незадовільно», відповідь не відповідає умовам до «задовільно» – 0 балів.  

6. Сума стартових балів та балів за тестове завдання на заліку переводиться до кінцевої 

оцінки згідно з таблицею: 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна 

оцінка в 

балах 

Практичні роботи 5 25 45 

Модульна контрольна 

робота 

1 5 10 

Розрахункова робота 1 13 20 

Залік 1 17 25 

Підсумковий рейтинг залік 60 100 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

  



9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Вивчення кредитного модуля «Транспортні та підйомні машини» передбачає виконання 

студентами розрахунково-графічної роботи. 

 

ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ 

Розробка транспортного комплексу з використанням ТПМ. 

Порядок виконання завдання: 

1. Розрахунок підйомної установки 

2. Розрахунок стрічкового конвеєра 

 

 

 

Питання для заліку з навчальної дисципліни  

«Транспортні та підйомні машини» 

 

1. 1. Які машини об'єднуються під загальною назвою ПТМ? Загальні відомості про 

ПТМ. Які види ПТМ використовуються в гірничому виробництві? 

2. Класифікація ПТМ. 

3. Основні принципи створення і експлуатації вантажопідіймальних машин (ВПМ). 

Стандартизація, уніфікація та нормалізація стосовно ВПМ. 

4. Класифікація ВПМ. 

5. Основні типи ВПМ і механізмів. Області їх раціонального застосування. 

6. Основні параметри ВПМ. 

7. Цикл роботи ВПМ. Охарактеризуйте основні складові циклу. 

8. Продуктивність вантажопідйомних машин 

9. Основні режими роботи ВПМ. Що визначає режим роботи ВПМ? 

10. Навантаження, які діють на ВПМ. Охарактеризуйте кожен вид. 

11. Навантаження від вагових і вітрових впливів. Формули для їх розрахунку. 

12. Навантаження від ваги снігу і льоду, інерційні навантаження. Формули для їх 

розрахунку. 

13. Стійкість кранів 

14. Можливі комбінації (поєднання) навантажень, розрахункові випадки 

навантаження конструкції (механізмів). Що вони визначають при розробці конструкції 

ПТМ? 

15. Матеріали і допустимі напруження (основних деталей, металоконструкцій). 

Критерії, що визначають вибір матеріалів для цих вузлів ВПМ. 

16. Розрахунок елементів ВПМ на міцність, витривалість, за граничним станом. 

Коротко охарактеризуйте кожен вид і взаємозв'язок з розрахунковими випадками 

навантаження. 

17. Типові кранові механізми. Типовий склад кожного механізму. 

18. Класифікація деталей і вузлів ВПМ (спеціальні і загального 

призначення).Конструктивні особливості основних спеціальних вузлів (на Ваш вибір). 

19. Механізми підйому (принципові схеми; схеми з'єднання канатного барабана з 

редуктором). Переваги та недоліки кожної схеми. 

20. Поліспасти кранових механізмів. Кратність. Області застосування різних 

типів поліспастів. 

21. Сталеві канати, що застосовуються в ВПМ (конструкція, вибір). 

22. Гаки і крюкові підвіски. Області застосування, конструкції, основні розрахункові 

залежності. 

23. Канатні барабани. Основні типи, конструкції, основні розрахункові залежності. 

Можливі схеми з'єднання редуктора і барабана. 

24. Розрахунок потужності і вибір двигуна механізму підйому. Типи двигунів, що 

застосовуються для механізмів підйому. Критерії, що визначають вибір типу двигуна. 

25. Розрахунок і вибір гальма. Типи і конструкція гальм, застосовуваних в кранових 

механізмах. 



26. Зупинники. Конструкція і розрахунок зупинників. 

27. Конструкція колодкового гальма. Яким чином здійснюється процес загальмування 

(розгальмування)? 

28. Компонувальні схеми механізму підйому. Переваги й недоліки.  29. З якою метою 

виконуються кінематичний; статичний і динамічний розрахунки кранових механізмів? 

30. Конструкція візків мостового крана. Прилади безпеки, що встановлюються на 

візку, їх призначення. 

31. Що таке тельфер? Конструктивні особливості. 

32. Що таке таль, кран-балка? Конструктивні особливості основних механізмів. 

33. Поняття Тривалості Включення. Розрахунок. В яких розрахунках враховується 

ТВ? 

34. Закріплення кінця каната на барабані (конструкції). Розрахунок закріплення. 

Можливі схеми з'єднання канатів з деталями машин. 

35. Типи і особливості конструкції ходових механізмів, що застосовуються в ПТМ. 

36. Типи вантажозахоплювальних пристроїв, які застосовуються в ВПМ. Конструкції 

гаків і вантажних підвісок. 

37. Прилади безпеки, що застосовуються в кранових механізмах. Чим визначається 

необхідність їх установки? 

38. Вибір редуктора для основних механізмів ВПМ. В яких випадках в приводах 

застосовують відкриті зубчасті передачі? 

39. Типи муфт, що застосовуються в основних механізмах ПТМ; їх конструктивні 

особливості. Вибір муфт. 

40. Класифікація механізмів пересування кранів. 

41. Колісний механізм пересування візка мостового крана (схеми і конструктивні 

особливості). 

42. Конструкції механізмів пересування з канатною тягою  

43. Опір пересуванню візків, основні складові, поняття. 

44. Розрахунок потужності і вибір двигуна, гальма механізму пересування візка. 

45. Ходові колеса і рейки (схеми установки, типи застосовуваних коліс, матеріали, 

особливості конструкції). 

46. Вибір і розрахунок ходових коліс візка. 

47. Пневмоколісне і гусеничне ходове обладнання кранів. Області раціонального 

застосування. 

48. Електродвигуни кранів (особливості конструкції, вибору по каталогу). Що таке 

перевірка на пусковий режим, з якою метою вона проводиться в різних кранових 

механізмах? 

49. Конструкції опорно-поворотних пристроїв кранів. 

50. Конструкції опорно-поворотних пристроїв кранів із розміщенням опор у 

вертикальній площині. 

51. Особливості механізмів обертання, їх конструктивні та компонувальні рішення. 

52. Визначення моменту опору повороту крана. 

53. Основні положення розрахунку і конструювання металевих конструкцій кранових 

візків. 

54. Основні положення розрахунку і конструювання металевих конструкцій кранів. 

55. Основні вимоги, що пред'являються до якості, улаштування та безпечної 

експлуатації ВПМ.  

56. Правила Держгірпромнагляду. Що вони регламентують при проектуванні ВПМ? 

57. Які етапи включає в себе виробництво ВПМ? 

58. Що розуміється під організацією і плануванням монтажних робіт? Що означають 

поняття - монтажна технологічність? 

59. Види технічного огляду ВПМ. 

60. Що розуміється під надійністю машини? Основні види руйнувань конструкцій 

ВПМ. 

61. З якою метою проводиться випробування ВПМ? Види випробувань. 

62. Основні види небезпек, пов'язані з експлуатацією кранів. 



63. Класифікація транспортних машин. 

64. Основні характеристики матеріалів, які переміщуються транспортними машинами 

65. Продуктивність транспортних машин безперервної дії 

66. Ланцюгові конвеєри. Область застосування, конструкція основних елементів, 

основи розрахунку. 

67. Ланцюгові підйомники (конвеєри). Область застосування, конструкція основних 

елементів, основи розрахунку. 

68. Гвинтові конвеєри. Область застосування, конструкція основних елементів, 

основи розрахунку. 

69. Крокові конвеєри. Область застосування, конструкція основних елементів, основи 

розрахунку. 

70. Будова лінійної частини трубопроводу. 
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