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ВСТУП 
 

Для успішної підготовки майбутнього фахівця, студентам-магістрам зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна програма 

«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та 

обладнання») необхідне професійне підгрунтя для створення нового типу машин 

(високоефективних і малоенергоємних будівельних і дорожніх машин) і 

модернізації існуючого обладнання.  

Під час вивчення навчальної дисципліни «Взаємодія робочих органів 

будівельних і дорожніх машин з середовищем, що оброблюється» закладається 

підґрунтя необхідного ступеня підготовленості. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення та використання 

економіко-математичних методів, моделей і засобів автоматизації для 

вироблення обґрунтованих рішень, оволодіння навичками виконання 

професійних, науково-дослідних і науково-педагогічних завдань у сфері теорії та 

сучасних методів моделювання процесів взаємодії робочих органів будівельних і 

дорожніх машин з оброблюваним середовищем на підставі системного підходу. 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих 

питань, які не викладаються, або викладаються частково викладачем в основному 

теоретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу, який повністю 

або частково було викладено на лекціях і  практичних заняттях за завданням і під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої  участі, а також 

оволодіти навичками самостійної науково-дослідної, науково-педагогічної 

діяльності у галузі моделювання процесів. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та 

професійного рівня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової, науково-

дослідної діяльності. 

Приступаючи до самостійного вивчення навчального курсу, варто 

ознайомитися з програмою  навчального  курсу, її  змістом, обсягом  теми  та 
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послідовністю включених до неї питань.  

Допомогою студентові під час самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Взаємодія робочих органів будівельних і дорожніх машин з середовищем, що 

оброблюється» будуть ці методичні вказівки, підручники та книги, наведені у 

списку літератури у кінці методичних вказівок. Також студент може отримати 

консультації та рекомендації у викладача, який керує його самостійною роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі й до тих, на яких 

вивчатиметься новий, незнайомий матеріал. Така підготовка припускає вивчення 

навчальної програми, установлення зв’язку з раніше отриманими знаннями, 

виділення найбільш значущих і актуальних проблем, на вивчення яких слід 

звернути особливу увагу та ін.; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій з осмисленням 

інформації, що повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, а 

також своєчасне доопрацювання конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та за необхідності конспектування 

рекомендованих джерел з цієї навчальної дисципліни; 

4) з'ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під 

час консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та іспиту; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) участь у наукових дослідженнях, що проводяться у масштабі кафедри, 

факультету, інституту та університету загалом; 

8) виробнича практика та практика зі спеціальності, яку набувають в 

університеті; 

9) систематичне вивчення періодичного друку, наукових монографій, пошук 

та аналіз додаткової інформації з навчальної дисципліни. 
Ці види самостійної роботи не є обов’язковими та виконуються студентами 

за власною ініціативою за попереднім узгодженням з викладачем. 
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Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінювання поточної роботи викладач ураховує результат засвоєння знань, що 

набуло студенти у позааудиторний час. Також викладач може використовувати (і, 

зазвичай, використовує) оцінку самостійної роботи як заохочувальну складову 

під час проведення заліку. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання самостійної 

роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз і виділяти основне; 

б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але і з різних 

прочитаних і вивчених джерел і з життя; 
в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у навчальному предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання; та деякі інші. 
Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного навчального курсу: 

– навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо практичних 

занять (лабораторних робіт) та інших; 

– конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, перелік яких 

указаний у цих методичних вказівках; 

– навчальні посібники з окремих тем; 

– наукові статті в періодичному технічному друці; 

– наукові монографії, журнали, дисертації, різні довідники технічної 

тематики, бібліографічні покажчики. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал  допоможе  список  літературних  джерел. Питання 

для самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 

Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в аудиторії 

ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у бібліотеці. У 

разі виникнення питань з приводу вивчення певної теми, студенти можуть 

отримати консультацію у викладача згідно з графіком, який розміщено на дошці 

розкладу занять кафедри. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

№ 
пор. Тема К-сть 

год. 
(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1 Взаємодія робочих органів вібраційних майданчиків та 

бетонозмішувачів 

1 Основні конструкції вібраційних робочих 
органів 2 12   

2 
Визначення напружень у пружному 
середовищі під час дії вібраційного робочого 
органа 

2 12   

3 Основні конструкції вібраційних 
майданчиків для ущільнення бетонних 
сумішей 

2 12   

4 Визначення напружень у пружному 
середовищі під час вертикально направлених 
коливаннях вібромайданчика 

2 12   

5 Визначення закономірностей руху 
вібраційного робочого органу для 
ущільнення бетонних сумішей 

2 12   

6 Визначення теоретичних й 
експериментальних значень амплітуди 
коливань вібраційного бетонозмішувача 

2 12   

7 Визначення теоретичного і 
експериментального закону руху 
вібраційного бетонозмішувача 

2 12   

 Підготовка до диф. заліку  6   
Змістовий модуль 2 Взаємодія робочих органів дробарок і транспортерів 

1 Основні конструкції вібраційних дробарок 2 12   
2 Моделювання процесу дроблення гірських 

порід вібраційними дробарками 1 12   

3 Дослідження вібраційного процесу 
дроблення 1 12   

4 Аналіз динамічних явищ, що відбуваються у 
процесі вібраційного дроблення 2 12   

5 Основні конструкції вібраційних 
транспортерів 2 12   

6 Реологічна модель процесу вібраційного 
транспортування сипучих вантажів 2 12   

7 Дослідження процесу вібраційного 
транспортування сипучих середовищ 2 12   

 Підготовка до іспиту  6   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

Тема 1 Основні конструкції вібраційних робочих органів 

1. Робочі органи вібраційних майданчиків. 

2. Робочі органи поверхневих вібраційних машин. 

3. Конструкції робочих органів вібраційних катків. 

4. Вібраційні робочі органи асфальтоукладчиків. 

5. Робочі органи вібраційних пустотоутворювачів для формування 

багатопустотних панелей перекриттів. 

Питання для самоперевірки 

1. Яку роль під час роботи вібраційної машини виконує її робочий орган? 

2. Які переваги мають нові конструкції робочих органів поверхневих вібраційних 

машин? 

3. Особливості конструкції робочих органів вібраційних катків. 

4. Який виникає ефект під час використання в конструкціях асфальтоукладчиків 

вібраційних робочих органів? 

5. Який має вигляд вібраційний робочий орган пустотоутворювача для 

формування багатопустотних панелей перекриттів? 

Література: [5, с. 20 –21, с. 33-34, с. 43-44, с. 51-52, с. 70-72, с. 80-83; 7, с. 105 –106, с. 

120-122, с. 132-133]. 

 

Тема 2 Визначення напружень у пружному середовищі під час дії 

вібраційного робочого органа 

1. Складання розрахункової схеми динамічної системи «вібромашина – 

цементобетонне або асфальтобетонне середовище». 

2. Вибір реологічної моделі цементобетонної або асфальтобетонної суміші. 

3. Хвильове рівняння коливань і граничні умови. 

4. Закон руху поверхні ущільнювального шару цементобетонної або 

асфальтобетонної суміші. 
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5. Напруження, що виникають в ущільнювальному шарі під час вібраційного 

впливу. 

Питання для самоперевірки 

1. Як складається розрахункова схема для динамічної системи «вібромайданчик – 

цементобетонне або асфальтобетонне середовище». 

2. Які використовують реологічні моделі цементобетонної або асфальтобетонної 

суміші? 

3. Яке диференційне рівняння руху приймається для середовища як системи з 

розподіленими параметрами? 

4. Що необхідно виконати для знаходження фазової швидкості розповсюдження 

та коефіцієнта загасання вимушування в ущільнювалььному шарі? 

5. Що необхідно виконати для знаходження напружень, що виникають в 

ущільнювальному шарі під час вібраційного впливу? 

Література: [5, с. 20 –24; 7, с. 105 –111]. 

 

Тема 3 Основні конструкції вібраційних майданчиків для ущільнення 

бетонних сумішей 

1. Вібраційні майданчики з вертикально напрямленими коливаннями. 

2. Вібраційні майданчики з жорстко-пружними обмежувачами. 

3. Вібраційні майданчики з вертикально напрямленими коливаннями та 

привантажувачем. 

4. Вібраційні майданчики з одночастотними горизонтально напрямленими 

коливаннями. 

5. Вібраційні майданчики з двочастотними горизонтально напрямленими 

коливаннями. 

6. Вібраційні майданчики з двочастотними горизонтально напрямленими 

коливаннями та привантажувачем. 

Питання для самоперевірки 

1. Для чого використовують вібромайданчики? 

2. Як класифікують вібромайданчики? 
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3. Чим відрізняються вібромайданчики з горизонтально напрямленими 

коливаннями від віброплощадок з вертикально напрямленими коливаннями? 

4. З чого складається вібраційний майданчик з жорстко-пружними 

обмежувачами? 

5. Чим відрізняються вібромайданчики з двочастотними горизонтально 

напрямленими коливаннями від одночастотних? 

Література: [5, с. 20 –21, с. 33-34, с. 43-44, с. 51-52, с. 70-72, с. 80-83; 7, с. 105 –106, с. 

120-122, с. 132-133]. 

 

Тема 4 Визначення напружень у пружному середовищі під час 

вертикально направлених коливань вібромайданчика 

1. Складання розрахункової схеми динамічної системи «вібромайданчик – 

цементобетонне середовище» під час вертикально направлених коливаннях 

вібромайданчика. 

2. Вибір реологічної моделі цементобетонної суміші. 

3. Диференційне рівняння руху ущільнювальної суміші та граничні умови. 

4. Фазова швидкість розповсюдження, коефіцієнт загасання вимушування в 

ущільнювальному шарі, коефіцієнт непружного опору та приведена маса. 

5. Закон руху поверхні ущільнювального шару цементобетонної суміші. 

6. Напруження, що виникають в ущільнювальному шарі під час вібраційного 

впливу. 

Питання для самоперевірки 

1. Як складається розрахункова схема для динамічної системи «вібромайданчик – 

цементобетонне середовище» під час вертикально направлених коливаннях 

вібромайданчика? 

2. Чим відрізняється розрахункова схема у випадку, коли розглядається 

динамічна система «вібромайданчик – цементобетонне середовище – 

привантажувач»? 

3. Які використовують реологічні моделі цементобетонної суміші? 

4. Яке диференційне рівняння руху приймається для середовища як системи з 

розподіленими параметрами? 



 11 

5. Чим відрізняються граничні умови у випадку, коли розглядається динамічна 

система «вібромайданчик – цементобетонне середовище – привантажувач»? 

6. Як визначається фазова швидкість розповсюдження та коефіцієнт загасання 

вимушування в ущільнюючому шарі? 

7. Як знаходяться напруження, що виникають в ущільнювальному шарі під час 

вертикально направлених коливаннях вібромайданчика? 

Література: [5, с. 20 –32, с. 43-46; 7, с. 105 –111, с. 132-137]. 

 

Тема 5 Визначення закономірностей руху вібраційного робочого органа 

для ущільнення бетонних сумішей 

1. Визначення питомого коефіцієнта непружного опору залежно від коефіцієнта 

відносної пластичної деформації, товщини ущільнювального шару та 

консистенції цементобетонної суміші. 

2. Амплітуда коливань рухомої рами вібромайданчика та напружень в 

ущільнювальному шарі залежно від коефіцієнта відносної пластичної деформації, 

товщини ущільнювального шару та консистенції цементобетонної суміші. 

3. Визначення щільності цементобетонної суміші залежно від тривалості 

вібраційного впливу, консистенції та товщини ущільнювального шару. 

4. Визначення величини пружного відпору з нульовим  та певним зазором між 

ударними та пружними елементами обмежувачів. 

5. Пружна характеристика динамічної системи. 

6. Закон переміщення рухомої рами вібромайданчика та зміна напружень у 

основи ущільнювального шару цементобетонної суміші. 

7. Амплітуда напружень біля основи ущільнювального шару і на поверхні 

цементобетонної суміші від коефіцієнта відносної пластичної деформації. 

8. Визначення амплітуди еквівалентних напружень, що виникають на заключній 

стадії процесу ущільнення. 

9. Закон руху рухомої рами вібромайданчика залежно від співвідношення низької 

та високої кутових частот. 

Питання для самоперевірки 
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1. Як змінюється питомий коефіцієнт непружного опору залежно від коефіцієнта 

відносної пластичної деформації, товщини ущільнювального шару та 

консистенції цементобетонної суміші? 

2. Як змінюється амплітуда коливань рухомої рами вібромайданчика та 

напружень в ущільнювальному шарі залежно від коефіцієнта відносної 

пластичної деформації, товщини ущільнювального шару та консистенції 

цементобетонної суміші? 

3. Як змінюється щільність цементобетонної суміші залежно від тривалості 

вібраційного впливу, консистенції та товщини ущільнювального шару? 

4. Як визначається величина пружного відпору з нульовим та певним зазором між 

ударними та пружними елементами обмежувачів? 

5. Опишіть пружну характеристику динамічної системи. 

6. Дайте пояснення закону переміщення рухомої рами вібромайданчика та зміни 

напружень біля  основи ущільнювального шару цементобетонної суміші? 

7. Як змінюється амплітуда напружень у основи ущільнюючого шару і на 

поверхні цементобетонної суміші від коефіцієнта відносної пластичної 

деформації? 

8. Як змінюється амплітуда еквівалентних напружень, що виникають на 

заключній стадії процесу ущільнення? 

9. Дайте пояснення закону руху рухомої рами вібромайданчика залежно від 

співвідношення низької та високої кутових частот. 

Література: [5, с. 25 –29, с. 37-40, с. 46-49, с. 59-63, с. 79-80; 7, с. 111 –114, с. 122-126, с. 

137-141]. 

 

Тема 6 Визначення теоретичних та експериментальних значень 

амплітуди коливань вібраційного бетонозмішувача 

1. Дослідження взаємодії вібраційної заслінки бетонозмішувача з оброблюваним 

середовищем. 

2. Одновальні бетонозмішувачі примусової дії. 

3. Дослідження взаємодії вібраційної заслінки з бетонною сумішшю та лопатки 

бетонозмішувача з віброактивованим оброблюваним середовищем. 
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4. Визначення теоретичних значень амплітуди коливань вібраційного 

бетонозмішувача. 

5. Визначення експериментальних значень амплітуди коливань вібраційного 

бетонозмішувача. 

Питання для самоперевірки 

1. Що необхідно дослідити для визначення характеру взаємодії вібраційної 

заслінки бетонозмішувача з оброблюваним середовищем? 

2. Які конструкції бетонозмішувачів досліджувалися? 

3. З яким оброблюваним середовищем досліджувалась взаємодія вібраційної 

заслінки з бетонною сумішшю та лопатки бетонозмішувача? 

4. Як визначаються теоретичні значення амплітуди коливань вібраційного 

бетонозмішувача? 

5. Що необхідно для визначення експериментальних значень амплітуди коливань 

вібраційного бетонозмішувача? 

Література: [7, с. 32 – 37]. 

 

Тема 7 Визначення теоретичного та експериментального закону руху 

вібраційного бетонозмішувача 

1. Розрахункова схема для динамічної системи «вібраційна заслінка – 

оброблювальне середовище». 

2. Хвильове рівняння для представлення закону руху оброблювального 

середовища. 

3. Хвильове число та коефіцієнт загасання вимушування. 

4. Визначення еквівалентного коефіцієнта опору. 

5. Визначення теоретичного закону руху вібраційного бетонозмішувача. 

6. Визначення експериментального закону руху вібраційного бетонозмішувача. 

Питання для самоперевірки 

1. Як складається розрахункова схема для динамічної системи «вібраційна 

заслінка – оброблювальне середовище»? 

2. Яке хвильове рівняння використовується для представлення закону руху 

оброблювального середовища? 
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3. Що необхідно для визначення хвильового числа та коефіцієнта загасання 

вимушування? 

4. Як визначається еквівалентний коефіцієнт опору? 

5. Що необхідно для визначення теоретичного закону руху вібраційного 

бетонозмішувача? 

6. Як визначається експериментальний закон руху вібраційного 

бетонозмішувача? 

Література: [7, с. 32 – 37]. 

 

Тема 8 Основні конструкції вібраційних дробарок 

1. Конструктивна схема та принцип дії конусної інерційної дробарки. 

2. Основи теорії та розрахунку дробарки. 

3. Щокова ударно-вібраційна дробарка. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть принцип дії вібраційної конусної інерційної дробарки. 

2. Як розраховують силу, що дробить (матеріал)? 

3. У чому відмінність роботи щокових дробарок від інерційних? 

Література: [11, с. 376 – 379]. 

 

Тема 9 Моделювання процесу дроблення гірських порід вібраційними 

дробарками 

1. Способи руйнування гірських порід. 

2. Управління процесом руйнування руди для отримання оптимальних 

гранулометричних  характеристик руди на виході з дробарки. 

3. Підготовка матеріалу для дроблення. 

4. Основні розрахунки та дія сил на шматок гірської породи. 

5. Побудова моделі геометрії розташування частинок породи між валками 

дробарки. 

Питання для самоперевірки 
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1. Які способи руйнування гірських порід вам відомі? Зробіть короткий перелік 

основних видів дробарок. 

2. Схематично зобразіть процес підготовки гірських порід для дроблення. 

3. Як впливають розміри шматків породи на їх пружні характеристики? 

4. Зобразіть діаграму «напруження – деформація» зразків серії гірських порід, 

випробуваних під час одноосьового стискання. 

5. У чому полягає сутність моделювання силової дії на породу? 

Література: [3, с. 81 – 93]. 

 

Тема 10 Дослідження вібраційного процесу дроблення 

1. Аналіз процесу дроблення на вібраційних дробарках різного типу. 

2. Визначення оптимальних параметрів процесу дроблення різних порід. 

3. Дослідження та розрахунок технологічних параметрів конусних дробарок 

крупного дроблення. 

Питання для самоперевірки 

1. Які параметри найбільше впливають на процес вібраційного дроблення? 

2. Чому деякі матеріали неможливо дробити вібраційними дробарками? 

3. Опишіть процес дроблення крупношматкової породи. 

4. Як виконують процес дроблення дрібношматкової породи? 

5. Назвіть основні формули, за якими визначають роботу дроблення шматка 

матеріалу? 

Література: [3, с. 97 – 112] 

 

Тема 11 Аналіз динамічних явищ, що відбуваються у процесі 

вібраційного дроблення 

1. Моделювання процесу взаємодії робочих органів дробарок на оброблюване 

середовище. 

2. Оцінювання стійкості синхронно-протифазного руху щік дробарки. 

3. Практичне застосування ефекту резонансу у дробарці. 

Питання для самоперевірки 
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1. Укажіть, як впливають статичні та динамічні параметри на процес взаємодії 

робочих органів дробарок на оброблюване середовище? 

2. За допомогою чого виконують оцінювання стійкості синхронно-протифазного 

руху щік дробарки? 

3. Зобразіть графік стійкості синхронного режиму роботи дробарки. 

4. За якого інтервалу можлива висока механічна надійність, але неможлива 

робота дробарки? 

5. Який інтервал є основним у роботі дробарок? 

Література: [2, с. 141–147; 3, с. 116 – 121]. 

 

Тема 12 Основні конструкції вібраційних транспортерів 

1. Основні типи та сфери застосування вібраційних транспортерів. 

2. Класифікація та сфера застосування вібротранспортних машин. 

3. Переваги та недоліки вібраційних транспортерів. 

4. Пристрій та основні елементи вібраційних транспортерів. 

5. Динамічні режими роботи вібраційних транспортерів. 

6. Конструктивні особливості та основні параметри вібраційних транспортерів. 

Питання для самоперевірки 

1. Де застосовуються вібраційні транспортери? 

2. Назвіть, за якими параметрами поділяються вібротранспортні машини? 

3. Які переваги та недоліки вібраційних транспортерів вам відомі? Укажіть. 

4. Які основні елементи вібраційних транспортерів вам відомі? Зобразіть 

схематично будь-який вібротранспортер. 

5. Розкрийте поняття динамічних режимів роботи вібраційних транспортерів. 

6. У чому відмінність основних вібраційних транспортерів (за конструкцією та 

особливостями)? 

Література: [3, с. 122 – 125]. 
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Тема 13 Реологічна модель процесу вібраційного транспортування 

сипучих вантажів 

1. Аналіз методів моделювання та математичних моделей сипучих матеріалів. 

2. Реологічна модель процесу вібраційного транспортування сипучих матеріалів. 

3. Методи розрахунку вібраційних конвеєрів. 

4. Математична модель сипучого матеріалу. 

5. Непружні зіткнення в потоці сипучого матеріалу. 

6. Рівняння, що описують рух середовища. 

7. Система рівнянь, що описують рух сипучого середовища. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть суть математичної моделі сипучих матеріалів. 

2. Зробіть перелік основних методів розрахунку вібраційних конвеєрів. 

3. Якими є зіткнення в потоці сипучого матеріалу? 

4. Запишіть рівняння, що описують рух середовища. 

5. Запишіть систему рівнянь, що описують рух середовища. 

Література: [3, с. 126 – 132]. 

 

Тема 14 Дослідження процесу вібраційного транспортування сипучих 

середовищ 

1. Вплив фізико-механічних властивостей сипучих матеріалів на процес 

транспортування. 

2. Експериментальні дослідження процесу транспортування. 

3. Порівняльний аналіз результатів експерименту і чисельного моделювання. 

Питання для самоперевірки 

1. Як впливають фізико-механічні властивості сипучих матеріалів на процес 

транспортування? 

2. Як проводять експерименти відносно процесу транспортування сипких 

вантажів? 

3. Що таке чисельне моделювання? 

Література: [3, с. 136 – 142] 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Робочі органи вібраційних майданчиків. 

2. Робочі органи поверхневих вібраційних машин. 

3. Конструкції робочих органів вібраційних катків. 

4. Вібраційні робочі органи асфальтоукладчиків. 

5. Робочі органи вібраційних пустотоутворювачів для формування 

багатопустотних панелей перекриттів. 

6. Складання розрахункової схеми динамічної системи «вібромашина – 

цементобетонне або асфальтобетонне середовище». 

7. Вибір реологічної моделі цементобетонної або асфальтобетонної суміші. 

8. Хвильове рівняння коливань та граничні умови. 

9 Закон руху поверхні ущільнюючого шару цементобетонної або 

асфальтобетонної суміші. 

10. Напруження, що виникають в ущільнюючому шарі під час  вібраційного 

впливу. 

11. Вібраційні майданчики з вертикально напрямленими коливаннями. 

12. Вібраційні майданчики з жорстко-пружними обмежувачами. 

13. Вібраційні майданчики з вертикально-напрямленими коливаннями та 

привантажувачем. 

14. Вібраційні майданчики з одночастотними горизонтально напрямленими 

коливаннями. 

15. Вібраційні майданчики з двочастотними горизонтально напрямленими 

коливаннями. 

16. Вібраційні майданчики з двочастотними горизонтально напрямленими 

коливаннями та привантажувачем. 

17. Розрахункова схема динамічної системи «вібромайданчик – цементобетонне 

середовище» під час вертикально направлених коливань вібромайданчика. 

18. Вибір реологічної моделі цементобетонної суміші. 

19. Диференційне рівняння руху ущільнювальної суміші та граничні умови. 
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20. Фазова швидкість розповсюдження, коефіцієнт загасання вимушування в 

ущільнювальному шарі, коефіцієнт непружного опору та приведена маса. 

21. Закон руху поверхні ущільнювального шару цементобетонної суміші. 

22. Напруження, що виникають в ущільнювальному шарі під часвібраційного 

впливу. 

23. Визначення питомого коефіцієнта непружного опору. 

24. Амплітуда коливань рухомої рами вібромайданчика та напружень в 

ущільнювальному шарі. 

25. Визначення щільності цементобетонної суміші. 

26. Визначення величини пружного відпору з нульовим та певним зазором між 

ударними та пружними елементами обмежувачів. 

27. Пружна характеристика динамічної системи. 

28. Закон переміщення рухомої рами вібромайданчика та зміна напружень біля 

основи ущільнювального шару цементобетонної суміші. 

29. Амплітуда напружень біля основи ущільнювального шару і на поверхні 

цементобетонної суміші від коефіцієнта відносної пластичної деформації. 

30. Визначення амплітуди еквівалентних напружень, що виникають на заключній 

стадії процесу ущільнення. 

31. Закон руху рухомої рами вібромайданчика залежно від співвідношення 

низької та високої кутових частот. 

32. Дослідження взаємодії вібраційної заслінки бетонозмішувача з оброблюваним 

середовищем. 

33. Одновальні бетонозмішувачі примусової дії. 

34. Дослідження взаємодії вібраційної заслінки з бетонною сумішшю та лопатки 

бетонозмішувача з віброактивованим оброблюваним середовищем. 

35. Визначення теоретичних значень амплітуди коливань вібраційного 

бетонозмішувача. 

36. Визначення експериментальних значень амплітуди коливань вібраційного 

бетонозмішувача. 
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37. Розрахункова схема для динамічної системи «вібраційна заслінка – 

оброблювальне середовище». 

38. Хвильове рівняння для представлення закону руху оброблювального 

середовища. 

39. Хвильове число та коефіцієнт загасання вимушування. 

40. Визначення еквівалентного коефіцієнта опору. 

41. Визначення теоретичного закону руху вібраційного бетонозмішувача. 

42. Визначення експериментального закону руху вібраційного бетонозмішувача. 

 

Модуль 2 

1. Конструктивна схема та принцип дії конусної інерційної дробарки. 

2. Основи теорії та розрахунку дробарки. 

3. Щокова ударно-вібраційна дробарка. 

4. Способи руйнування гірських порід. 

5. Управління процесом руйнування руди для отримання оптимальних 

гранулометричних  характеристик руди на виході з дробарки. 

6. Підготовка матеріалу для дроблення. 

7. Основні розрахунки та дія сил на шматок гірської породи. 

8. Побудова моделі геометрії розташування частинок породи між валками 

дробарки. 

9. Аналіз процесу дроблення на вібраційних дробарках різного типу. 

10. Визначення оптимальних параметрів процесу дроблення різних порід. 

11. Дослідження та розрахунок технологічних параметрів конусних дробарок 

крупного дроблення. 

12. Моделювання процесу взаємодії робочих органів дробарок на оброблюване 

середовище. 

13. Оцінка стійкості синхронно-протифазного руху щік дробарки. 

14. Практичне застосування ефекту резонансу у дробарці. 

15. Основні типи і сфери застосування вібраційних транспортерів. 

16. Класифікація та сфера застосування вібротранспортних машин. 
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17. Переваги та недоліки вібраційних транспортерів. 

18. Пристрій і основні елементи вібраційних транспортерів. 

19. Динамічні режими роботи вібраційних транспортерів. 

20. Конструктивні особливості та основні параметри вібраційних транспортерів. 

21. Аналіз методів моделювання та математичних моделей сипучих матеріалів. 

22. Реологічна модель процесу вібраційного транспортування сипучих матеріалів. 

23. Методи розрахунку вібраційних конвеєрів. 

24. Математична модель сипучого матеріалу. 

25. Непружні зіткнення в потоці сипучого матеріалу 

26. Рівняння, що описують рух середовища. 

27. Система рівнянь, що описують рух сипучого середовища. 

28. Вплив фізико-механічних властивостей сипучих матеріалів на процес 

транспортування. 

29. Експериментальні дослідження процесу транспортування. 

30. Порівняльний аналіз результатів експерименту і чисельного моделювання. 
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