
1  

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  

 ІМЕНІ  МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ   

 

 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ    

ЩОДО  ВИКОНАННЯ  ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ  

З  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ    

«ВЗАЄМОДІЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ 

МАШИН  З СЕРЕДОВИЩЕМ, ЩО ОБРОБЛЮЄТЬСЯ»   

ДЛЯ  СТУДЕНТІВ  ДЕННОЇ   ФОРМИ  НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 – ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

      «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ, БУДІВЕЛЬНІ, ДОРОЖНІ,  

МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

  

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 

 



2  

Методичні   вказівки  щодо   виконання  лабораторних робіт   з 

навчальної дисципліни   «Взаємодія робочих органів будівельних і дорожніх 

машин з середовищем, що оброблюється»  для  студентів денної  форми  

навчання зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування   «Підйомно- 

транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладач  д. т. н., старщ. викл. О. Ф. Іткін 

Рецензент  д .т. н., проф. О. Г. Маслов 

 

 

Кафедра «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

Протокол    ____  від _______________2018  р. 

Голова методичної ради                                проф. В. В. Костін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

ЗМІСТ 

 

      Вступ  4 

 1   Перелік лабораторних робіт  6 

      Лабораторна робота № 1 Визначення фізико-механічних 

властивостей грунту 

 

6 

      Лабораторна робота № 2 Визначення експлуатаційних 

характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші  

 

1

3 

      Лабораторна робота № 3 Дослідження процесу різання грунту  1

8 

    Лабораторна робота № 4 Дослідження ступеня ущільнення 

ґрунту залежно від кількості проходів віброплити 

 

       

22 

      Лабораторна робота № 5  Визначення    коефіцієнта    

поздовжнього  зсуву  суміші 

 

       

26 

2    Критерії оцінювання знань студентів  3

3 

Список літератури  3

4 

Додаток А  Зразок оформлення титульної сторінки лабораторної 

роботи   

     

35 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

Лабораторні роботи проводять у лабораторії кафедри галузевого 

машинобудування з використанням макетів, робочих креслень машин, на 

натурних зразках. 

На лабораторних заняттях студенти вивчають процеси, будову і  

конструкцію окремих вузлів машин, які доповнюють і поглиблюють окремі 

розділи теоретичного курсу; набувають практичних навичок щодо 

настроювання машин на заданий режим роботи, вивчають прилади для 

вимірювання технологічних параметрів. 

Перед початком виконання робіт усі студенти повинні пройти інструктаж 

з техніки безпеки, після чого вони обов'язково розписуються в журналі. 

Експериментальні роботи проводяться під керівництвом викладача та за 

безпосередньої участі навчального майстра. Усі контрольно-вимірювальні 

операції, за винятком тих, що необхідно виконувати на увімкненій машині, 

проводять з вимкненим двигуном машини. 

Кожна лабораторна робота виконується на аркушах форматом А4 

(210х297). Необхідні креслення, рисунки і схеми виконують за допомогою 

лінійки й олівця. Після виконання лабораторного циклу роботи брошурують у 

звіт, на який студенти оформляють титульний аркуш. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:   
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– новітні досягнення науки, техніки і технологій та основні проблеми в 

галузі моделювання процесів взаємодії робочих органів з оброблюваним 

середовищем;  

– методи оцінювання ефективності та умови застосування моделей 

різного рівня;  

– методи організації досліджень робочих процесів машин; 

– методи наближеного моделювання систем, що працюють у звичайних і 

особливих умовах; 

– сучасні способи дослідження роботи металоконструкцій методами 

фізичного моделювання; 

– методи організації досліджень робочих процесів машин. 

уміти:  

– формувати і розв'язувати завдання, що виникають під час науково- 

дослідної роботи у разі побудови моделей процесів взаємодії робочих органів з 

середовищем;  

– будувати реологічні моделі різних підсистем, оцінювати їх і проводити 

аналіз ефективності процесів взаємодії, виходячи з конкретних завдань;  

– обробляти отримані під час чисельних розрахунків результати, 

аналізувати і осмислювати їх з урахуванням наявних даних; 

– розробляти і оформляти конструкторську та науково-технічну 

документацію під час проектування нової будівельної, дорожньої та підйомно-

транспортної техніки або модернізації існуючого спеціального обладнання; 

– виконувати проектувальні й уточнені розрахунки  на ЕОМ; 

– користуватися довідковою літературою і нормативною  документацією. 
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1  ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Визначення фізико-механічних властивостей грунту 

Мета роботи: отримання практичного досвіду експериментального 

визначення основних фізико-механічних властивостей грунту: щільності, 

вологості, питомого зчеплення і кута внутрішнього тертя, коефіцієнта тертя 

грунту об сталь. 

Обладнання: для визначення фізико-механічних властивостей грунту 

використовують зсувний прилад П-100 конструкції Литвинова, ваги, ударник 

ДорНДІ, мірну ємність, сушильну шафу, різальні кільця, ручний динамометр. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Властивості грунту впливають на опір різанню і копання і залежать від 

гранулометричного складу грунту, його щільності, вологості, температури і 

ряду інших параметрів. 

Гранулометричний склад. Під гранулометричним складом ґрунту 

розуміють відносний вміст у ньому (за вагою) частинок різної величини. Цей 

склад є одним з найважливіших чинників, що визначають фізичні властивості 

грунту.  

Грунт являє собою трифазну систему, що складається з грунтових 

частинок (тверда фаза), води (рідка фаза) і повітря (газоподібна фаза). Скелет 
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грунту становлять тверді мінеральні й органічні частинки різної форми та 

крупності. 

Тверді частинки грунту діляться на такі види: 

1) глинисті частинки – діаметром менше 0,005 мм; 

2) пилуваті частинки – діаметром від 0,05 до 0,005 мм; 

3) піщані частинки – діаметром від 2 до 0,05 мм; 

4) гравійні частинки – діаметром від 2 до 40 мм. 

Сили взаємодії між частинками грунту проявляються тим більше, чим 

менші частинки за розміром. Тому найбільший вплив на властивості грунту 

надають дрібні частинки, що містяться в ньому. Основні групи ґрунтів,  залежно 

від відсоткового вмісту в них глинистих, пилуватих і піщаних частинок, 

наведені в таблиці 1.1. 

Щільністю грунту ρ називають відношення маси ґрунту до займаного ним 

об'єму: 

                                                       
gV

G


  ,                                                  (1.1) 

де G – вага проби грунту; V – об'єм, який займає грунт; g – гравітаційне 

прискорення. 

Щільність грунту залежить від ступеня його ущільнення і вологості. Від 

нього залежать вагові навантаження на робоче обладнання. 

 

Таблиця 1.1 – Дорожня класифікація грунтів 

 

Найменування грунтів 

Тип частинок 
Піщані Пилуваті Глинисті 

Вміст частинок 

Піщаний – Менше 15 

% 

Менше 3 % 

Піщаний пилуватий – 15–50 % Менше 3 % 

Супіщаний 
Частинок 2-0,25 мм 

більше 50 % 
Менше, ніж 

піщаних 
3–12 % 

Супіщаний дрібний 
Частинок 2-0,25 мм 

більше 50 % 
Менше, ніж 

піщаних 
3–12 % 

Пилуватий – 
Більше, ніж 

піщаних 
Менш 12 % 
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Суглинний 
Більше, ніж 
пилуватих 

– 12–18 % 

Важкий суглинний 
Більше, ніж 
пилуватих 

– 18–25 % 

Суглинний пилуватий – 
Більше, ніж 

піщаних 
18–25 % 

Глинистий – – Більш  25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  100 

Пилуваті частинки, % 

Рисунок 1.1 – Трикутник Охтіна для визначення типу грунту 

 

Ваговою вологістю ґрунту називають виражене у відсотках відношення 

ваги води GВ , укладеної в порах грунту, до ваги сухого скелета грунту GС   у 

цій самій пробі: 
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                                                            100
C

B

G

G
                                 (1.2)           

 

Вологість значно впливає на фізико-механічні властивості ґрунтів. 

Особливо істотно це впливає на в'язкість грунтів. У разі підвищення вологості у 

глинистих ґрунтів різко знижується коефіцієнт тертя і зчеплення грунту, а 

також опір зовнішнім навантаженням. Піщані грунти менш схильні до такого 

впливу. 

Кут зовнішнього тертя 1  (кут тертя грунту об метал) залежить від 

типу і стану грунту і поверхні металу. Під кутом тертя розуміють кут, на який 

відхиляється рівнодійна зовнішніх сил R, що діють на тіло, від нормалі до 

поверхні ковзання (рисунок 1.2). 

Для переміщення металевої пластини вагою G по поверхні грунту до неї 

необхідно прикласти силу T, затрачену на подолання тертя і рівну 

    T  1  G ,      (1.3) 

де μ1 – коефіцієнт зовнішнього тертя (коефіцієнт тертя грунту об метал). 

Тоді можна отримати, що 

     а)  б) 

T 

G 

Рисунок 1.2 – Схема до визначення кута зовнішнього тертя (а) і її 

графічна інтерпретація (б) 

 

В основу опору ґрунтів зрушенню покладено закон Кулона про 

прямолінійну залежність граничних дотичних напружень на площі зсуву від 

нормальних тисків: 

       c    tg ,                                     (1.4) 

R 

φ1 

G 

T 

φ1 
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де  – граничне дотичне напруження;   – нормальний тиск;  φ – кут 

внутрішнього тертя;  с – питоме зчеплення ґрунту. 
 

Опір ґрунтів зрушенню обумовлюється двома причинами: тертям і 

зчепленням. З формули (1.5) видно, що навіть за відсутності нормальних 

тисків необхідно докласти якесь зусилля для руйнування ґрунту. Сила опору 

зсуву за відсутності зовнішнього навантаження називається силою зчеплення. 

Ця сила обумовлюється зв'язками між частками і пропорційна площі зсуву. 

Графічна інтерпретація закону Кулона зображена на рисунку 1.3.  

З рисунку видно, що опір ґрунтів зрушенню обумовлюють питоме 

зчеплення грунту с  і  кут внутрішнього тертя φ. 

τ 

 

 

                                                                   с 

    0        σ 

Рисунок 1.3 – Залежність дотичних напружень від нормальних під час  

зсуву грунту 

 

Професором А. Н. Зеленіним запропоновано розділити талі грунти за 

складністю розробки на категорії залежно від числа ударів ударника ДорНДІ. 

Ударник ДорНДІ являє собою стрижень з наконечником довжиною 100 мм, 

який має круглий поперечний переріз площею F = 1 см2. Вантаж вагою 25 Н 

падає з висоти 0,4 м на шайбу, приварену перед наконечником, здйснюючи за 

кожен удар роботу, рівну 10 Дж. 

За кількістю ударів СУ, необхідних для занурення наконечника в ґрунт, 

ґрунт ділиться на категорії (таблиця 1.2). Згідно з А. Н. Зеленіним, між 

питомим опором грунту різанню КР  і кількістю ударів ударника існує лінійна 

залежність. 

 

Таблиця 1.2 – Категорії ґрунту за кількістю ударів ударника 

 

 

φ 
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Категорія грунту I II III IV 

Кількість ударів СУ 1–4 5–8 9–15 16–34 

Питомий опір різанню 

КР, МПа 

0,025–0,05 0,05–0,1 0,1–0,25 0,25–0,5 

 

 

 

Порядок виконання роботи та зміст звіту 

 Для визначення щільності грунту необхідно:  

– заміряти вагу GК і визначити обсяг ріжальних кілець;  

– заповнити   різальне   кільце   грунтом   за рахунок  вдавлення кільця в 

випробовуваний грунт; 

– зважити кільце з грунтом; 

– визначити щільність грунту за формулою: 

   
     G  G

K   , (1.5) 
         VK  g 

де G – вага кільця з грунтом; 

– дані вимірювань занести в звіт і обчислити середню з трьох вимірів 

щільність грунта. 

 Для визначення вагової вологості грунту:  

– зважити проби з грунтом (не менше трьох) і поставити їх до сушильної 

шафи, попередньо нагріту до 100 – 105 ° С; 

– витримати проби в шафі до повного випаровування вологи (не менше   

5 годин); 

– визначити середню з трьох вимірів вологість грунту і занести дані у 

звіт. 

Визначення питомого зчеплення і кута внутрішнього тертя грунту 

здійснюється за допомогою зсувного приладу. Перед використанням такого 

приладу необхідно ознайомитися з його конструкцією і послідовністю 

вимірювань. За результатами вимірювань будується графік τ = с+σtgρ,  за яким 
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знаходяться шукані значення питомої зчеплення і кута внутрішнього тертя 

грунту. 

Під час визначення коефіцієнта тертя грунту об метал за допомогою 

динамометра вимірюється вага металевої пластини і опір її переміщенню по 

поверхні грунту. Коефіцієнт тертя підраховується за формулою (1.4). 

Результати вимірювань відображаються у звіті. 

Для визначення категорії ґрунту використовується ударник ДорНДІ. За 

кількістю ударів за таблицею 1.2 визначається категорія грунту і оцінюється 

опір випробовуваного ґрунту різанню із занесенням результатів до звіту. 

Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1 Які основні фізико-механічні властивості грунту?  

2 Як користуватися трикутником Охтіна? 

3 Що таке щільність ґрунту і як вона визначається? 

4 Що таке кут тертя? 

5. Як знайти кут зовнішнього тертя? 

6. Як визначається кут внутрішнього тертя? 

7 Чим обумовлюється і як знайти питоме зчеплення ґрунту?  

8 Як залежать дотичні напруження від нормальних під час зсуву  ґрунту? 

9 Як впливає вологість на властивості ґрунтів? 

Література: [1, 2, 3, 5]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для 

ущільнення бетонної суміші 

Мета роботи: ознайомитися з конструкцією  поверхневого вібратора та 

глибинного вібратора.  

Обладнання: поверхневий вібратор і глибинний вібратор.  

 

Короткі теоретичні відомості 

Бетонну суміш під час виготовленні залізобетонних виробів і конструкцій 

ущільнюють вібруванням, центрифугуванням, віброштампуванням, вібропро-

каткою і пресуванням. Вибір способу ущільнення бетонної суміші залежить від 

конфігурації, конструкції та призначення залізобетонного виробу і прийнятої 

технології  його виготовлення. 

Вібратори, які використовуються для ущільнення бетонної суміші, 

класифікуються за родом привода і за способом передачі коливань бетонної 

суміші.  

Залежно від типу привода вони поділяються на електричні, пневматичні та 

гідравлічні. За способом передачі коливань розрізняють поверхневі, зовнішні, 

глибинні. 

Джерелом коливань будь-якого вібратора є вібраційний механізм, 

конструкція якого залежить від призначення вібратора. Найбільш поширені 

дебалансні, електромагнітні та пневматичні вібраційні механізми. 
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Поверхневі вібратори передають коливання бетонної суміші своєю 

робочою частиною, яка встановлюється безпосередньо на поверхню шару, що 

ущільнюється. Ці вібратори використовуються під час влаштування дорожніх 

покриттів, підлог і т. д. 

Електромеханічний поверхневий вібратор складається з металевого корита 

і дебалансного вібраційного механізму, прикріпленого болтами до корита. 

Вібраційний механізм змонтований у корпусі і являє собою асихронний 

електродвигун з двома дебалансами. 

Глибинні вібратори передають коливання бетонної суміші своїм 

корпусом, занурюваним у суміш. Ці вібратори застосовуються для ущільнення 

великих мас бетонної суміші під час будівництва великих споруд з монолітного 

бетону. 

Глибинний вібратор з гнучким валом і дебалансним вібраційним 

механізмом складається з електродвигуна закритого типу з редуктором, 

гнучкого вала і вібронаконечника, усередині якого вміщено дебалансний 

вібраційний механізм. 

Для роботи використовують два типи промислових вібраторів: 

поверхневий електричний і глибинний з виносним електродвигуном. Їх схеми 

наведено на рис. 2.1, 2.2. 

 

Рис. 2.1. – Схема поверхневого вібратора: 
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1 – електродвигун; 2 – дебаланси; 3 – майданчик; 4 – корпус;                          

5 – електрокабель. 

Рис. 2.2 – Схема глибинного вібратора з виносним електричним двигуном: 

1 – електродвигун; 2 – мультиплікатор; 3 – вимикач; 4 – гнучкий вал; 

5 – стрижень; 6 – замок; 7 – бігунок; 8 – шпиндель; 9 – гнучка муфта;  

10 – вал; 11 – бігова доріжка. 

а – планетарний механізм із зовнішньою обкаткою;                            

б – планетарний механізм із внутрішньою обкаткою. 

 

Порядок виконання роботи та зміст звіту 

1. Ознайомитися з конструкцією поверхневого вібратора. Записати його 

вагу, потужність електродвигуна, кутову швидкість і напругу. 

2. Установити орієнтовано шляхом заміру ваги дебалансу, заміряти 

його ексцентрицитет. 

3. Зробити розрахунки: 

а) збурювальної сили вібратора, кН. 

                                              RmF  22  ,                                               (2.1) 
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де F – збурювальна сила вібратора, кН;  m – вага дебалансу, кН;   w – кутова 

швидкість обертання, рад/с;   R – ексцентриситет дебалансу, мм.  

б) амплітуди коливання, мм 

R
m

m
А 

1

, 

де А – амплітуда коливання вібратора, кН;   m – вага дебалансу, кН;   m1 – вага 

вібрувальних частин вібратора, кН;   R – ексцентриситет дебалансу, мм. 

4. Прийнявши розмір робочого майданчика вібратора 1 м2, глибину 

ущільнення 0,3 м, час перестановки вібратора 7 с і коефіцієнт використання 

0,75, розрахувати технічну продуктивність поверхневого вібратора, м3/год.: 
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.
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 , 

 

де Птех – технічна продуктивність вібратора, м3/год;  Р – розмір робочого 

майданчика, м2;   h0 – глибина ущільнення, м;   t1 – оптимальний час вібрації 

(беремо 30 с);   t2 – час перестановки вібратора. 

 Розрахунки і заміри записати до журналу. 

5. Ознайомитися з конструкцією планетарних  механізмів   вібрації 

глибинного вібратора з виносним електричним двигуном. 

6. Дослідити залежність кількість  коливань  наконечника  вібратора  від  

різниці діаметрів бігунка і бігункової доріжки за такими умовами: 

 –  кутова швидкість двигуна – 2900 об/хв; 

 –  діаметр бігунка – 25 мм: 

 –  діаметр бігової доріжки – 28, 31, 37, 41 мм; 

 –  обкатка зовнішня. 

7. Те саме виконати  для  механізму з внутрішньою обкаткою,  мінивши 

розміри бігунка і доріжки. 

Кількість коливань наконечника розрахувати за формулою, кол./хв. 

gб

б

RR

nR
N




 , 
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де N – число коливань наконечника вібратора за хвилину; Rδ – радіус бігунка, мм; 

Rg – радіус бігової доріжки, мм;  n – кількість обертів вала бігунка, об/с. 
 

Показники розрахунків і заміри записати до журналу. 

Таблиця 2.1. 

№ 
з/п 

Показники Од. виміру Кількість  Примітки 

   1 Вага поверхневого вібратора кН   

  2 Потужність електродвигуна кВт   

  3 Кількість обертів електродвигуна хв.-1, об/хв.   

  4 Напруга струму В   

  5 Вага дебалансу кн.   

  6 Ексцентриситет дебалансу мм   

  7 Збурювальна сила вібрації кн   

  8 Амплітуда коливаннь мм   

  9 Продуктивність поверхневого 

вібратора 

м3/год   

10 Кількість коливань   наконеч-

ника глибинного вібратора 

під час зовнішньої обкатки з 

діаметром бігової доріжки 

28 

31 

37 

41 

мм 

мм 

мм 

мм 

  

11 Кількість коливань 

наконечника глибинного 

вібратора під час внутрішньої  

обкатки й діаметрі бігунка 

28 

31 

37 

  41 

мм 

мм 

мм 

  мм 

  

 

Контрольні питання 

1. Як ущільнюють бетонну суміш під час виготовлення залізобетонних 

виробів і конструкцій? 

2. Як класифікуються вібратори, які використовуються для ущільнення 

бетонної суміші? 
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3 . Як розрізняють вібратори за способом передачі коливань? 

4. Описати поверхневі вібратори. 

5.  Описати глибинні вібратори. 

Література: [3, 4, 7, 8]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження процесу різання грунту 

Мета роботи: придбання навичок роботи на наявних установках і 

практичне визначення питомого опору ґрунту різанню під час різних видів 

різання. 

Обладнання:  лабораторне обладнання, ніж, ґрунт.  

 

Короткі теоретичні відомості 

Під різанням грунтів розуміється процес відділення грунту від масиву за 

допомогою робочого органу клиноподібної форми – ножа. 

Ніж, переміщаючись в грунті, чинить на нього тиск передньою 

поверхнею. За деякої величини цього тиску відбувається зсув ґрунту по 

поверхні, розташованій під кутом до горизонту. Якщо площа зсуву виходить на 

денну поверхню масиву, такий зсув називається великим, якщо ж вона виходить 

на поверхню попереднього зсуву (рисунок 3.1). 

Періодичний процес відділення стружки супроводжується коливаннями 

сили опору різанню. Опір досягає максимуму перед відділенням елемента 

стружки, після чого падає до мінімуму, тому що руйнується зчеплення ґрунту на 

площі зсуву. 

Сила опору грунтів різанню і амплітуда її коливань залежать від фізико-

механічних властивостей ґрунту, геометричних параметрів ножа, виду різання 

та параметрів, що характеризують режим різання. 
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                            Рисунок 3.1 – Схема різання грунту 

 

Зливна стружка має форму суцільної стрічки, гладкої з боку ножа і без 

істотних нерівностей на зовнішній поверхні. Така стружка характерна для 

вологих пластичних, а також задернованих грунтів. За такої стружки коливання 

сил опору різанню незначні, тому що не спостерігається явного зсуву грунту. 

Ступенева стружка є видозміною елементної. Відмінність полягає в тому, 

що елементи стружки після відділення від масиву з'єднуються знову. 

Елементна стружка складається з окремих елементів. Ступінчасті та 

елементні стружки виходять під час різання грунтів середньої вологості та 

зв'язності, тобто така форма стружкоутворення охоплює більшість грунтів у їх 

природному заляганні. 

Стружка відриву має вигляд окремих шматків грунту неправильної форми 

і характерна для сухих зв'язних грунтів. 

Розрізняють лобове і косе різання грунту. Косим різанням називається 

різання грунту ножем, поверненим під кутом φ < 900 до напрямку руху ножа 

(під кутом φ в плані), на відміну від лобового, де різальна кромка ножа 

розташована перпендикулярно. 

Р 

Р 

Рmax 

 

Рmin 

L 
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Під час повороту ножа в плані змінюються його геометричні параметри, що 

впливають на процес різання. До таких параметрів належать кут різання, довжина 

ножа в напрямку переміщення грунту і ширина різання. 

Свої особливості має і різання вертикальних масивів грунту. На відміну від 

лобового і косого різання, під час різання вертикальних масивів відсутнє 

переміщення зрізаного грунту по поверхні робочого органу, а отже, вага ґрунту не 

буде впливати на силу опору різання. З іншого боку, на величині цієї сили буде 

позначатися вплив верхніх шарів грунту. 

Для оцінювання якостей робочого органу і опірності грунтів у разі того чи 

іншого вигляду різання використовується питомий опір різанню, під яким мається 

на увазі сила опору різання, що припадає на одиницю площі проникнення 

різального інструменту:                                                 

Bh

r

F

r
Р


                                           (3.1) 

де  Р – сила опору різання; F – площа стружки, що зрізається; h – товщина 

стружки; B – ширина різання. 

Значення питомої опору різання визначають дослідним шляхом для 

грунтів різної категорії. Їх величина наведена в таблиці. 

 

Таблиця 3.1 – Значення питомої опору різання 

Категорія 

грунту 

                  Тип грунту Питомий опір різанню  

Кр, кПа 

I   Пісок, супісок, суглинок м'який 12–65 

II   Суглинок, дрібний гравій, глина легка 58–130 

III   Суглинок щільний, глина середньої міцності 120–200 

IV   Суглинок міцний, глина міцна 180–300 

 

Порядок виконання роботи та зміст звіту 

Експериментальна частина роботи виконується в такому порядку.  

Після приготування грунту його поверхня вирівнюється планувальним 

ножем і проводиться тарування вимірювального пристрою. 

Проводиться різання ґрунту за різних кутів різання і товщині стружки. 
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Під час кожного експерименту заміряються максимальні та мінімальні 

значення сили опору різання. 

У звіті наводяться результати вимірів і розрахунків (таблиця 3.2), а 

також будуються графіки )(fК р  . 

Отримані значення питомого опору різанню порівнюються з 

теоретичними значеннями, підрахованими на ЕОМ кафедральним програмним 

забезпеченням. 

Аналізуються отримані результати, робляться висновки. 

Таблиця 3.2 – Результати вимірів і розрахунків 

 

Категорія 

грунту 

Площа 

стружки, 

що 

зрізаєтьсяя 

F, см² 

  Кут          

різання 

α, град 

       Сила опору різання  

                        Р, Н 

     Питомий опір різанню      

                  К, кПа 

 максималь-   

на 

 мінімаль- 

на 

  середня    експеримен- 

тальний 

 теоретичний 

I 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Контрольні питання 

1. Що мається на увазі під різанням грунту? 

2. Чому під час різанні ґрунту відбуваються коливання сили опору 

різанню? 

3. Які типи стружок існують? 

4. Як впливає тип стружки на опір копанню?  

5. Які види різання існують? 

6. У чому полягають особливості косого різання ґрунту? 

Література: [1, 3, 5]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження ступеня ущільнення ґрунту залежно від  

кількості проходів віброплити 

Мета роботи: дослідження ступеня ущільнення ґрунту залежно від 

тривалості ущільнювального впливу, вивчення чинників, що впливають на 

ступінь ущільнення ґрунту.  

Обладнання: для виконання експериментальної частини роботи 

використовують:  ґрунтовий канал, ударник, віброплиту для ущільнення 

грунту і обладнання для вимірювання щільності грунту. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ущільнення грунту здійснюється машинами, дія яких основана на таких 

принципах (рисунок 4.1): 

– використання статичного тиску перекочувальних вальців, що мають 

різну форму робочої поверхні (гладку, ребристу, кулачкову), і ковзанок на 

пневматичних шинах; 

– надання коливань ущільнюваному грунту, близьких за частотою до 

власних коливань грунту (вібраційні машини); 

– динамічних ударів (трамбувальні машини). 

У процесі ущільнення відбувається відносне зміщення частинок грунту, 

витісняються газоподібна і рідка фази, створюється більш компактна 

структура грунту. Тиск на поверхні контакту робочих органів з грунтом не 

повинен перевищувати межу міцності грунту. Найбільш ефективне 

ущільнення грунту досягається при 

max   (0,8  0, 9)p ,     (4.1) 

де    σР – межа міцності грунту;  σmax – припустиме максимальне значення 

контактного тиску. 

Оскільки після кожного чергового проходу грунтоущільнювального 

пристрою межа міцності грунту на його поверхні зростає, то для підвищення 
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ефективності ущільнення доцільно збільшувати контактні тиску від проходу до 

проходу. 

а)      б)    в) 

а – укочуванням; б – віброущільненням; в – трамбуванням 

Рисунок 4.1 – Способи ущільнення грунтів 

 

Ступінь ущільнення ґрунтів оцінюють коефіцієнтом ущільнення kу, який 

дорівнює відношенню густини ґрунту до її максимального значення, 

отриманого на спеціальному приладі стандартного ущільнення за оптимальної 

вологості грунту (таблиця 4.1). 
   

Таблиця 4.1 – Оптимальні вологості та максимальні щільності грунтів 

 

Грунт 
Оптимальна вологість 

грунту, % 

Максимальна щільність за  

стандартного ущільнення ρ,  г/см3 

  Піщаний 8–12 1,80–1,88 

  Супіщаний 9–15 1,85–2,08 

  Пилуватий 16–22 1,61–1,80 

  Суглинистий 12–15 1,85–1,95 

  Важкий суглинок 16–20 1,67–1,69 

  Пилуватий суглинок 18–21 1,65–1,74 

  Глинистий 19–23 1,58–1,70 

 

h 
h 

H h 
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Залежно від відповідності земляної споруди коефіцієнт ущільнення 

призначають з меж від 0,9 до 1. 

Товщина шару ґрунту, що ущільнюється до необхідної щільності, 

залежить від величини площі контакту робочого органу з грунтом в плані і 

визначається його найменшим розміром за умови, що нормальні контактні 

напруження відповідають оптимальним значенням. 

Ефективність ущільнення грунту за інших рівних умов зростає зі 

збільшенням часу дії ущільнювального  навантаження. 

Під ущільнення ґрунтів часто використовують вібраційні плити, 

основними частинами яких є плита з встановленим на ній вібратором з 

двигуном. Самопересування віброплити відбувається за рахунок нахилу до 

вертикалі сумарної сили вібратора направленої дії або зміщення вібратора 

відносно центру інерції всієї системи. 

Кількість проходів або повторів прикладання навантаження n для 

досягнення необхідної щільності залежить від товщини ущільнюваного шару h 

(рисунок 4.2). Ґрунт ущільнюють шарами, товщина яких hmax не повинна 

перевищувати мінімальний розмір площі основи віброплити. Для отримання 

високої щільності (kу ≥ 0,98) товщину ущільнювального шару знижують у 2 

рази. В іншому випадку енергоємність процесу може зрости в 1,5 рази. 

      

     n 

 

 

 

 

 hma h 

Рисунок 4.2 – Залежність кількості повторів докладання навантаження  

від товщини шару, що ущільнюється 
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Порядок виконання роботи та зміст звіту 

Експериментальна частина роботи виконується в ґрунтовому каналі у такому 

порядку. Після завершення скопування ґрунту його поверхня вирівнюється 

планувальним ножем. Потім на грунт встановлюється віброплита з можливістю 

переміщення уздовж ґрунтового каналу. Після кожного проходу віброплити 

відбираються проби грунту і заміряється їх щільність. Одночасно заміряється 

кількість ударів за допомогою ударника (для цієї мети краще використовувати 

модель ударника з розширеним наконечником). Результати вимірювань заносяться 

до таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 – Результати вимірювань 

        Кількість проходів віброплити     Щільність грунту ρ, г/см3 Кількість ударів ударника 

1 2 3 

 

 

За результатами вимірювань будуються графіки зміни щільності ґрунту і 

кількості ударів ударника від кількості проходів віброплити. 

 

Контрольні питання 

1 Які методи застосовуються для ущільнення грунту? 

2 Які вимоги висуваються до величини тиску, що діє на поверхні 

ущільнювального робочого органу, що контактує з грунтом? 

3 Як необхідно змінювати тиск у процесі укатування і чому? 

4 Який показник використовується для визначення ступеня ущільнення 

грунтів? 

5 Виходячи з яких міркувань слід вибирати коефіцієнт ущільнення? 

Література: [1,2,4]. 
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Лабораторна робота  №  5 

Тема. Визначення   коефіцієнта   поздовжнього  зсуву   суміші 

Мета:  уточнення отриманих теоретичних виразів, що описують 

взаємодію лопатки бетонозмішувача із цементобетонною сумішшю різної 

консистенції; уточнення отриманих теоретичних залежностей для визначення 

основних параметрів одновального бетонозмішувача. 

Обладнання: спеціальний експериментальний стенд,  набір кутових мір 

МУ–1, медичні терези  зі  шкалою до 20 кг та точністю вимірювання  0, 01 кг. 

 

Короткі  теоретичні відомості 

У процесі перемішування під час переміщення лопатки 1 в суміші 

утворюється ядро ущільнення у вигляді тупого клина 2, який з достатнім 

ступенем точності може бути зображений у вигляді трикутника АВС  (рис. 6.1). 

Водночас форма клина буде визначатися шириною b  та товщиною лопатки 

KC  і кутом її нахилу  до напрямку руху  , а також кутом 1 , який 

створено  кожною бічною гранню клина та перпендикуляром до напрямку руху.  

Зсув суміші відносно утворюваного  ядра ущільнення буде відбуватися по його 

бічних гранях, тобто в бічному напрямку по різні боки від клина.   

Кут 1  може бути визначено з такого виразу: 

    






  1
2

111 ffarctg ;                          (5.1) 

де f 1
 – коефіцієнт внутрішнього тертя суміші, f 1

= 0,85…1,0 (менші значення 

приймаються для пластичних сумішей з осіданням конуса; при осіданні конуса  

3,5…4 см   f 1
= 0,9). 

За коефіцієнт інтенсивності бічного (поздовжнього) зсуву суміші 

лопаткою  Kпр  можна взяти відношення об'єму суміші, зміщуваного в 

поздовжньому напрямку, до загального об'єму суміші,  яка знаходиться перед 

лопаткою в поперечному напрямку, або через відношення проекції бічної грані 

АВ до проекції всієї лопаті на вісь, перпендикулярну до напрямку руху лопатки, 

тобто 
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 sincos
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1







b

l

lb

l
Kпр ,                        (5.2) 

де  b  і   – ширина та товщина лопатки: 

cos1 bb  ;   sin3 l . 

Для виразу коефіцієнта Kпр  через параметри створеного  ущільненого 

ядра, тобто залежно від фізико-механічних характеристик цементобетонної 

суміші та кута  нахилу лопатки, розглянемо розрахункову схему на рис.5.1.  

З розгляду правої частини площі ядра ущільнення знайдемо:  

   cos)sin( 21211  tgtgDDDEBDBE ll .   (5.3)  

З другого боку: 

   ).( 11  tgtgEGBGBE l                         (5.4) 

 Прирівнюючи праві частини виразів, отримаємо: 
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sincos
.             (5.5) 

Підставляючи   цю залежність до виразу 211 llb  , отримаємо  
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1

1

1
1

sin2

)cos(

2
cos







tg

tgtg
bl .                  (5.6) 

Використовуємо відоме математичне перетворення 

  










coscos

)sin(

1

1
1


 tgtg   та підставляючи його до виразу, отримаємо:  

                                  


 

1

11
1

sin2

)cos()sin( 


b
l .                          (5.7) 

З аналізу отриманого виразу  видно, що від'ємник правої частини 

перетворюється на нуль при  5,01  . З чого випливає, що товщина 

лопатки    має враховуватися тільки в тому випадку, якщо кут нахилу лопатки 

 15,0  . Отже, при куті нахилу лопатки   15,0   значення l1  буде 

визначатися з такої залежності:  

                                           


 


1

1
1

2
cos

tg

tgtg
bl


 .                                      (5.8) 
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Рисунок 5.1 – Розрахункова схема взаємодії лопатки із цементобетонною 

сумішшю 

 

Підставляючи значення  l1  до залежності, знайдемо коефіцієнт поздовжнього 

зсуву суміші Kпр : 

при куті  нахилу лопатки  15,0  : 

    


 

1

1

2tg

tgtg
Kпр


 ;                                         

при куті  нахилу лопатки  15,0  : 

                                   
)sincos(sin2

)cos()sin(

1

11













b

b
K пр .                         (5.9) 

Для проведення експериментальних  досліджень взаємодії лопатки 

бетонозмішувача із цементобетонною сумішшю використовувався спеціальний 

експериментальний стенд, фотографія якого подана на рис. 5.2. 
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                   4                                     8                      5                   6                   7 

 

                     10                     9                                1                  2            11 

Рисунок 5.2 –  Експериментальний стенд для дослідження процесу 

взаємодії лопатки із  цементобетонною сумішшю 

 

 Експериментальний стенд містить станину 1 та прямокутний короб 2 із 

плоским днищем, який установлено паралельно станині 1 і жорстко 

прикріплено до неї збоку.  

Станина 1 має напрямні,  паралельно яким за допомогою підшипникових 

опор 4 змонтована гвинтова передача 5, пов'язана з приводним  

електродвигуном 6 за допомогою клинопасової  передачі 7.   

Повзун 8 установлено на напрямних станини 1 та жорстко прикріплено до 

гайки гвинтової передачі 5.  

На повзуні 8 закріплено кронштейн 9, який розташовано 

перпендикулярно до напрямних та винесено у бік прямокутного короба 2.  

На кінці кронштейна у втулковій опорі закріплена лопатка 10 з 

можливістю повороту на 900.   

Для обмеження довжини переміщень повзуна  використовуються кінцеві 

вимикачі 11. 
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Таблиця 5.1 – Технічна характеристика експериментального стенда для 

дослідження процесу взаємодії лопатки зі цементобетонною сумішшю 

№ пор. Найменування показників Величина показників 

1 2            3 

1 Довжина робочого ходу лопатки, мм 940 

2 Розміри лопатки, мм: 

– ширина 

– висота 

– товщина 

       

      160 

        80 

        10 

3 Кут атаки лопатки до напрямку руху, град 20 - 60 

4 Розміри прямокутного короба в плані, мм: 

– довжина 

– ширина 

– висота 

 

1100 

520 

110 

5 Робоча швидкість руху лопатки, м/хв         3,8 

6 Установлена потужність привода, кВт         1,5 

7 Габаритні розміри, м : 

– довжина; 

– ширина; 

– висота;  

 

1170 

1100 

620 

 

Порядок  виконання роботи 

Робота експериментального стенда здійснюється таким чином.  

1. Кронштейн 9 зміщується в крайнє, початкове положення.  

2. Лопатка 10 установлюється під певним кутом  (кут атаки) до напрямку 

руху.  

3. Прямокутний короб заповнюється цементобетонною сумішшю. 

4. Умикається електродвигун, який через клинопасову передачу 7 обертає 

гвинт 5. Водночас  повзун 8 переміщається по напрямних станини 1, а разом з 

ним переміщається кронштейн 9 і, відповідно, лопатка 10. У результаті руху 
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перед лопаткою утворюється ядро ущільнення, яке і зміщує суміш у різні боки.  

За співвідношенням об'єму суміші, зміщеного в різні боки, визначався 

коефіцієнт подовжнього зсуву.  

5. Кут атаки лопатки встановлювався за допомогою набору кутових мір  

МУ–1. Для вимірювання маси суміші використовувалися медичні терези зі 

шкалою до 20 кг та точністю вимірювання 0, 01 кг. 

Під час проведення кожного експерименту визначалися та записувалися 

такі показники:  

– консистенція цементобетонної суміші; 

– кут  нахилу  лопатки   (кут атаки); 

– загальна маса суміші; 

– маса суміші, яка зміщена в різні боки 21, mm ; 

– коефіцієнт подовжнього зсуву, Kпр ; 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Отримані дані записати до таблиці. 

Таблиця 5.2 –  Зміна коефіцієнта подовжнього зсуву суміші  залежно від 

кута нахилу лопатки 

№ 

пор. 

 ,  

град 

1m ,  

кг 

2m ,  

кг 

Kпр  

1 20    

2 30    

3 40    

4 50    

5 60    

 

3. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні  питання 

1. З чого складається експериментальний стенд для проведення 

досліджень взаємодії лопатки бетонозмішувача із цементобетонною сумішшю? 

2. Як виконується робота експериментального стенда? 

3. Як визнається коефіцієнт подовжнього зсуву  Kпрсуміші? 

 Література [6, 8]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Для складання заліку 

Відвідування всього курсу лекцій – 10 балів. 

Відвідування й здача всіх лабораторних робіт – 30 балів: 

лаб. роб. № 1 – 6 балів (максимально),  

лаб. роб. № 2 – 6 балів (максимально),  

лаб. роб. № 3 – 6 балів (максимально),  

лаб. роб. № 4 – 6 балів (максимально),  

лаб. роб. № 5 – 6 балів (максимально). 

Відвідування й здача всіх практичних робіт – 40 балів. 

Залік – 30 балів (максимально). 

Підвищення балів (написання реферату) – 15 балів. 
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Додаток А 
 

Зразок оформлення титульної сторінки лабораторних робіт 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  

 ІМЕНІ  МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ   

 

 

Кафедра: «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНІ  РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ВЗАЄМОДІЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ 

МАШИН З СЕРЕДОВИЩЕМ, ЩО ОБРОБЛЮЄТЬСЯ» 

 

 

 

Виконав: ПІБ 

гр. 

Перевірив: ПІБ 

 

 

 

 

Кременчук, ….. рік 
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Методичні    вказівки  щодо   виконання лабораторних робіт    з 

навчальної дисципліни   «Взаємодія робочих органів будівельних і дорожніх 

машин з середовищем, що оброблюється»  для  студентів денної  форми  

навчання зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування   «Підйомно- 

транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладач  д. т. н., старш. викл.  О. Ф. Іткін  

 

Відповідальний за випуск  

зав. кафедри галузевого машинобудування  проф. О. Г. Маслов 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______прим.  

Зам. № __________.Безкоштовно. 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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