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ВСТУП 

 

Ці методичні вказівки щодо виконання практичних робіт укладені на підставі 

навчальної та робочої  навчальної  програм  з  навчальної дисципліни  «Міцність і 

надійність конструкцій будівельних і дорожніх машин». 

Під час виконання практичних робіт студент набуває навичок: 

1) самостійного розв’язання практичних завдань; 

2) вибору найкращого методу розрахунку деталей за заданими завданнями; 

3) критичного оцінювання виконаних завдань з існуючими конструкціями. 

Під час виконання  практичних  робіт  використовують  робочі  креслення  

деталей. Усі необхідні розрахунки базуються на знаннях, отриманих під час 

вивчення таких навчальних дисциплін, як вища математика, фізика та механіка, 

матеріалознавство та технологічні основи створення машин, ТММ, деталі машин та 

основи  конструювання машин, вантажопідйомна транспортна техніка, технічні 

основи створення машин та ін. 

У результаті проведення практичних занять студент повинен: 

1) закріпити теоретичні знання з цієї дисципліни, а також тих, що вивчалися 

раніше; 

2) уміти користуватися довідковою та нормативною літературою та 

стандартами; 

3) навчитися оформляти текстову документацію. 
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1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

Й ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практичні роботи передбачають ознайомлення з конструкціями існуючих у 

машинобудуванні деталей, з методами розрахунку зварних конструкцій, 

болтових та заклепочних з’єднань, розвиток уміння перевіряти на міцність 

різноманітні з’єднання деталей та конструкцій. 

Варіанти числових значень студент вибирає з таблиць відповідно до 

останньої цифри шифру залікової книжки або за завданням викладача. 

Усі практичні роботи слід виконувати на аркушах форматом А4, обов’язково 

залишаючи поля для зауважень викладача. Сторінки та рисунки слід 

пронумерувати. Після виконання завдання необхідно навести список 

використаної літератури, указати дату виконання роботи, поставити свій шифр і 

підпис. Роботи мають бути оформлені акуратно. 

Виконуючи розрахунки, спочатку слід навести буквений вираз із вказівкою 

смислового значення параметрів, що належать до нього, а потім підставити 

цифрові величини значення та виконати розрахунок з точністю до одного знака 

після коми. 

Графічні роботи слід виконувати або вручну олівцем, з використанням 

креслярських інструментів, або за допомогою комп’ютерних програм, 

дотримуючись ДСТУ і вимоги ЄСКД. Заборонено додавати фотографії й інші 

копії з підручників. 

Після виконання повного практичного курсу  студенти  мають  оформити  

роботи підшиванням їх у брошуру з використанням титульної сторінки. 

У процесі захисту виконаних робіт студенти мають орієнтуватися у 

різноманітті видів деталей та конструкцій машин, методів обробки та перевірки 

на міцність, пояснити  методику розрахунку, уміти дати  логічне  обґрунтування  

виконаних  розв’язань.  Завдання  оцінюється диференційованою оцінкою. 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Перевірка міцності зварного з’єднання 

Мета роботи: ознайомитися з методами розрахунку та стандартами на 

елементи конструкції зварних конструкцій.  

Короткі теоретичні відомості 

Зварювання – процес отримання нероз’ємних з’єднань металевих виробів 

необхідної якості із застосуванням місцевого нагріву до плавлення або до 

пластичного стану. Оцінюється якістю зварного шва. 

Для з’єднання сталевих конструкцій найчастіше використовують 

зварювання, особливо способом електродугового зварювання (рис. 1). 

Під час дугового електрозварювання енергія, що йде на нагрівання і 

розплавлення металу, виділяється електричною дугою Петрова. Зварювальна дуга 

– стабільний і керований електричний розряд у газовому середовищі. Під час 

зварювання прагнуть до мінімальної напруги на дузі, тому регулювання 

потужності дуги проводять зміною струму зварювального джерела, управляючи 

його вольт-амперною характеристикою. 

Способи зварювання: ручний, автоматичний (під час його використання 

отримують найякісніші шви), напівавтоматичний. 

У будівельних конструкціях зустрічаються види зварювальних з’єднань: 

стикове, внапусток, комбіноване, таврове та кутове. 

Зварні з’єднання усіх будівельних металевих конструкцій розраховують за 

граничним станом. Розрахункові опори цих швів на розтягування приймають 

диференційовано залежно від способу зварювання та вимог до контролю швів. 

Розрахункові опори кутових швів приймають однаковими й на стиск, й на 

розтягування, і на зрізування. 

У процесі виконання ручного дугового зварювання покритим електродом 

зварник  управляє  електродом, підтримуючи задану довжину дуги,  проводячи 

 
6 



подачу електрода у міру його плавлення і переміщення по заготовці. Залежно від 

методів зварювання використовують вугільні, графітові, металеві й інші 

електроди з покриттям або без нього, різних розмірів. 

 
Рис. 1 – Просторове розташування швів та основні способи шовного 

зварювання 

Завдання до теми 

Розрахувати зварне з’єднання листа 1 з куточком 2.  

Вихідні дані 

Матеріал деталей Ст3. Зварювання ручне електродом звичайної якості. Сила 

F , кН, кут  , рад і розміри a  та b  задані. 

Таблиця 1 – Дані щодо вибору значень 

Варіанти 
Величина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F , кН 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a , мм 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 
b , мм 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 
 , мм 6  9  12  6  9  12  6  9  12  6  
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Рис. 2 – Схема зварного з’єднання листа 1 з куточком 2. 

Умовні позначення до рис. 2: 

F  – розрахункова сила, що діє на елементи з'єднання; P  – потужність, що 

передається;   – кутова швидкість; H , L , a , b , l  – лінійні розміри;   – кут, 

D , d  – діаметри. 
 

Обсяг, послідовність розрахунку 

Під час виконання роботи необхідно: 

1. Визначити катет і довжину шва (вона приймається такою, що дорівнює 

розміру пластини h ). 

Підберемо розміри листа 1 з розрахунку на вигин. Небезпечним є перетин ВС 

(Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Розрахункова схема зварного з’єднання 

1.1. Згинальний момент у цьому перерізі  ,M  ммН  : 
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HFM  ,       (1.1) 

де H  – перпендикуляр з центра ваги перерізу ВС на лінію дії сили F , який 

визначається з розгляду  123 (рис. 3 а): 

cos12lH  , мм                               btgalal  2412 , мм. 

1.2. Момент опору перетину ВС з рівняння міцності ,W  3мм : 

 и

MW


 ,       (1.2) 

де   160и  2ммН  – допустиме напруження на вигин для сталі Ст3. 

1.3. Розміри поперечного перерізу листа 1: 

6

2hW 

 ,      (1.3) 

звідки 

Wh 


6 , 

де   – товщина листа, що приймається конструктивно в межах 6…12 мм. 

2. Задавшись катетом шва (наприклад, таким, що дорівнює 3 мм), обчислимо 

діючі напруження і порівняємо їх з допустимими. 

2.1. Розкладемо силу F  на складові сили 1F  и 2F : 

cos1  FF , Н                       sin2  FF , Н. 

2.2. Користуючись принципом незалежності дії сил, визначимо напруги від 

кожного силового чинника окремо.  

Докладемо в центрі ваги перерізу ВС рівні та протилежно напрямлені сили 

1F  та 2F  (рис. 3 а). Сила 1F  викликає напруження 1  (МПа) під дією моменту 1M  

та напруження 2  (МПа), спрямовані вздовж лінії дії сили; епюри напружень 

(рис. 3 б): 

67,02 2
11

1
hk

aF
W
M

ш 


 ,    (1.4) 

hk
F

A
F

ш 


7,02
11

2 .     (1.5) 
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Сила 2F  викликає напруження 3  ( МПа) під дією моменту 2M  та 

напруження 4  ( МПа): 

67,02 2
22

3
hk

bF
W
M

ш 


 ,    (1.6) 

hk
F

A
F

ш 


7,02
22

4 ,     (1.7) 

де шW  – момент опору зварного шва, 3мм ; шA  – площа поперечного перерізу 

зварного шва, 2мм . 

2.3. Визначимо максимальні підсумкові напруження   в звареному шві 

найбільш навантаженою точкою «С» шва (рис. 2в), геометрично складаючи 

напруження 2  та 1 , 3 , 4 . 

   2
134

2
2 )( .    (1.8) 

2.4. Допустове напруження для матеріалу деталей, що зварюються під час 

зварювання електродами звичайної якості вибирають з довідкової літератури. 

Примітка: Розрахункове напруження в зварному шві не повинно 

перевищувати допустиме більш ніж на 5–6%. Для зменшення перенапруження 

слід замінити матеріал деталей, що зварюються, міцнішою сталлю, або виконати 

зварювання електродами підвищеної якості, або ввести в конструкцію додатковий 

прорізний шов. 

Контрольні питання 

1. Види зварних з’єднань. 

2. Переваги зварних конструкцій перед клепаними та литими. 

3. Рекомендації з конструювання зварних з’єднань. 

4. Вибір допустимих напружень у зварних швах. 

5. Принципова відмінність у розрахунках стикових і кутових зварних швів. 

6. Небезпечні перерізи в зварних з’єднаннях встик і кутових. 

Література: [3, с 21–32; 5, с. 91–101]. 
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Практична робота № 2 

Тема. Перевірка міцності заклепочних та болтових з’єднань 

Мета роботи: ознайомитися з методами розрахунку заклепочних з’єднань 

для стикового з’єднання двох листів. 

Короткі теоретичні відомості 

Заклепки як менш уживаний спосіб з’єднання використовують у 

конструкціях з дуже міцними перерізами та таких, що піддаються дії великих 

динамічних навантажень. 

Болтові з’єднання застосовують переважно під час монтажу металевих 

конструкцій. Болтові та заклепочні з’єднання не рекомендують використовувати в 

конструкціях зі сталей високої міцності, оскільки отвори не дають можливості 

повністю використовувати міцність сталі. 

У з’єднаннях металевих конструкцій застосовують болти грубої та 

нормальної точності, підвищеної точності, високоміцні і анкерні. 

 
а)   б)   в) 
Рис. 4 – Види заклепочних з’єднань: 

а) деформація стрижня заклепки; б) зріз стрижня заклепки; в) зминання 

з’єднувального елемента. 

Зовнішні зусилля в болтовому або заклепочному з’єднаннях прагнуть 

зрушити сполучувані елементи один щодо іншого (а). 

Болти або заклепки перешкоджають цьому зрушенню, у них виникають 

деформації.  У болтах і заклепках виникає дуже складний напружений стан: по 

площині зіткнення зсувних елементів виникають зрізувальні напруження; від 

поперечного тиску елементів виникають зминальні напруження; викривлення 

болта або заклепки викликає вигинальні напруження і, окрім цього, від 

початкового натягу залишаються напруження розтягування. 
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Розрахунок заклепочних та болтових з’єднань будівельних конструкцій 

виконується за граничним станом, а технологічних – за допустовим напруженням. 

На роботу заклепок та болтів великий вплив здійснює якість отворів, тому, 

наприклад, під час розрахунку заклепочних з’єднань передбачається, що діюче 

зусилля рівномірно розподіляється між усіма заклепками. 

Більш високу якість мають з’єднання групи В (заклепки та болти поставлені 

в отвори, свердлені по кондукторах або розсвердлені у зібраному пакеті), тому 

вони мають більш високі розрахункові опори. До групи С належать з’єднання, у 

яких заклепки поставлені в отвори, продавлені або свердлені без кондукторів в 

окремих деталях без наступного розсвердлення у зібраному вигляді. 

У разі взаємного зміщення сполучуваних елементів зрізування стрижнів 

заклепок і болтів може відбуватися по одній  або декільком площинах, тому 

заклепки і болти бувають однозрізні та двозрізні. 

Перевірка міцності за зрізання полягає у тому, що дотичні напруження в 

заклепках і болтах не повинні перевищувати розрахункових опорів їх матеріалів 

на зріз. 

Перевірка міцності на зминання полягає у тому, що нормальні напруження в 

сполучуваних елементах від зминання заклепками чи болтами не повинні 

перевищувати розрахунковий опір матеріалу листів на зминання. 

Розрахунок заклепочних і болтових з’єднань на зріз та зминання виконують 

одночасно та прикінцево приймається найбільш потрібна кількість заклепок 

(болтів), округлене до найближчого цілого числа у більший бік. 

Завдання до теми 

Визначити кількість заклепок для стикового з’єднання двох листів за 

допомогою двосторонніх  накладок і перевірити  міцність стика на розрив (рис. 5). 

Вихідні дані 

Діаметр заклепок d , переріз b , товщина накладок  . Розрахункова 

розтягувальна сила N , коефіцієнти умови роботи 1 cmm . 
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Матеріал листів, накладок і заклепок – сталь марки 3 (Ст3), отвори 

продавлені (з’єднання групи С). З’єднання працює на зміщення, заклепки є 

двозрізними. 

Таблиця 2 – Дані щодо вибору значень 

Варіанти 
Величина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1N , т 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 

d , мм 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 
b , мм 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 
a , мм 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 

1a , мм 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

2a , мм 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

 , мм 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 

1 , мм 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 
 

 
Рис. 5 – Розрахункова схема заклепочного з’єднання 

Обсяг, послідовність розрахунку 

Визначаємо необхідну кількість заклепок з умови міцності на зріз (дані з 

довідкової літератури): 
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n ≥ закл
cрccр Rmmdn

N
2
4


                                                  (2.1) 

Визначимо необхідну кількість заклепок з умови міцності на зминання. 

У розрахунок приймаємо товщину листа  , оскільки вона менше сумарної 

товщини накладок 12 : 

n ≥ закл
cмcRmmd

N


4                                                   (2.2) 

 Вирішальною є умова міцності на зріз, тому, округляючи, приймаємо, n  має 

бути цілим числом. 

Отже, з кожного боку стику необхідно поставити по (вказуєте кількість 

заклепок) ….. заклепки (-пок).  Розміщуємо їх у два ряди, як показано на рис. 5, 

призначаючи значення а, а1, а2. 

Міцність стика на розрив перевіряємо за одним з розрізів листів, ослаблених 

отворами (І–І). 

Як висновок, указуємо, забезпечена міцність з’єднання, чи ні. 

Контрольні питання 

1. Види заклепочних з’єднань. 

2. Переваги клепаних конструкцій перед зварними. 

3. Рекомендації з конструювання заклепочних і болтових з’єднань. 

4. Вибір допустимих напружень в заклепочних з’єднаннях. 

5. Небезпечні перерізи у заклепочних з’єднаннях. 

Література: [3, с. 43–56; 5, с. 102–114]. 
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Практична робота № 3 

Тема. Перевірка міцності конструкції пристрою 

Мета роботи: навчити перевіряти міцність захоплювача та його деталей для 

підйому металевої колони. 

Короткі теоретичні відомості 

Експериментальні дослідження показують, що в багатьох випадках 

розрахунку елементів конструкцій на міцність цілком достатньо визначити і 

перевірити, чи виникають у них найбільші нормальні напруги. Такі, наприклад, 

найпростіші розрахунки на розтягнення (стиснення). 

Однак нерідко зустрічаються і такі випадки, коли досить великими 

виявляються дотичні напруження, у результаті чого руйнування елемента (бруса) 

походить від взаємного зсуву його окремих частин. 

 У подібних випадках міцність перевіряється, виходячи з найбільших 

дотичних напружень. Сюди належать в основному розрахунки різних з’єднань 

(зварних, болтових, клепаних і т. д.), призначених для скріплення воєдино 

окремих елементів будівельних конструкцій і працює на зріз. 

 Зріз викликається дією двох рівних, близько розташованих один до одного 

сил, спрямованих в протилежні сторони перпендикулярно до осі бруса.  Для 

визначення величини напружень, що виникають під час зрізу, приймаємо метод 

перетинів. 

Під час підйому колони кожна щока розтягується силою PN 5,0  і може 

зруйнуватися від нормальних напружень у перерізах ab  й ba   (рис. 6 б), 

ослаблених отворами.  Найбільш небезпечним є переріз ba  , що має меншу 

ширину (b< B ). 

Умова міцності на розтягнення (стиснення) під час розрахунку за першим 

граничним станом полягає в тому, що найбільше нормальне напруження від 

розрахункових навантажень не повинне перевищувати встановленого нормами 

розрахункового опору – 
F
N

 . 
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