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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») необхідна підготовка до інженерної діяльності.  

Під час вивчення навчальної дисципліни «Машини безперервного 

транспорту» студенти знайомляться з основами теорії розрахунку й 

конструювання деталей і вузлів транспортувальних машин, а також основами 

інженерних знань і конструкторської підготовки. Вона формує майбутнього 

фахівця, здатного робити творчий внесок у проектування деталей і вузлів машин 

та створення високоефективних і малоенергоємних будівельних і дорожніх 

машин. 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. Цей 

вид роботи сприяє розвитку відповідальності та організованості, творчого підходу 

до розв’язання проблем навчального та професійного рівня, дозволяє сформувати 

досвід власної пошукової та науково-дослідної діяльності. 

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. 

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте, якщо 

студент  уміє проводити аналіз і виділяти основне, узагальнювати матеріал не 

тільки з лекцій, але і з різних прочитаних і вивчених джерел і з життя, показує 

позитивне власне ставлення, уміє застосовувати свої знання для відповіді на 

питання, то викладач може використовувати оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 

Допомогою студентові під час самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Машини безперервного транспорту» як удома, так і в аудиторії кафедри чи 

бібліотеці будуть ці методичні вказівки, навчальна програма навчального курсу, 
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конспект лекцій, підручники та книги, наведені у списку літератури у кінці 

методичних вказівок, наукові статті та монографії, журнали, різні довідники 

технічної тематики, бібліографічні покажчики. 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; 

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 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) систематичне вивчення періодичного друку, наукових монографій, пошук 

та аналіз додаткової інформації з навчальної дисципліни. 
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. 
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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 Конвеєри з гнучким тяговим органом 

1 Основні питання автоматизації 
транспортувальних машин 1 6   

2 Тягові елементи 1 6   
3 Розташування приводу та 

натяжного пристрою. 
Багатоприводні конвеєри 

2 6   

4 Стрічкові конвейєри спеціальних 
типів 2 6   

5 Розливні машини. Стрічково-
ланцюгові конвеєри 2 7   

6 Трубчасті скребкові конвеєри. 
Конвеєри із суцільними низькими 
шкребками. Конвеєри з контурними 
шкребками 

1 8   

7 Скребково-ковшові, ковшові та  
люлечні конвеєри 1 7   

8 Підвісні конвеєри 1 7   
9 Вертикально-замкнуті візкові  

конвеєри. Конвеєри ланцюгонесучі 1 7   

Змістовий модуль 2 Конвеєри без гнучкого тягового органа 
10 Вантажоведучі, штангові та 

крокуючі конвеєри 1 8   

11 Елеватори ковшові, полочні та 
люлечні 1 7   

12 Гвинтові транспортувальні труби 1 8   
13 Хитні інерційні конвейєри зі 

змінним тиском вантажу на дно 
жолоба 

2 7   

14 Роликові конвеєри 2 8   
15 Пристрої гідравлічного і 

пневматичного транспорту 1 7   

16 Допоміжні пристрої  1 8   

17 
Приклади застосування 
транспортувальних машин у 
комплексних системах 

1 7 
  

 Усьго 22 120   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Основні питання автоматизації транспортувальних машин 

1. Класифікація транспортувальних машин. 

2. Вибір типу транспортувальних машин. 

3. Основи автоматизації транспортувальних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію транспортувальних машин. 

2. В чому полягає вибір типу транспортувальних машин? 

3. Що використовується для автоматизації транспортувальних машин? 

Література: [1, с. 9 – 21; 7, с. 29–41]. 

 

Тема 2 Тягові елементи 

1. Види тягових елементів. 

2. Призначення тягових елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують тягові елементи? 

2. Для чого використовують тягові елементи? 

Література: [3, с. 15 – 27]. 
 

Тема 3 Розташування приводу та натяжного пристрою. Багатопривідні 

конвеєри 

1. Привод та його розташування. 

2. Розташування натяжного пристрою. 

3. Багатоприводні конвеєри: класифікація, особливості застосування. 

Питання для самоперевірки 

1. Яке розташування приводу використовується? 

2. Яке розташування натяжного пристрою можливе? 

3. Які існують види багатоприводних конвеєрів? 

Література: [2, с. 18 – 27; 3, 28 – 45; 6, с. 119 – 123]. 
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Тема 4 Стрічкові конвеєри спеціальних типів 
1. Конструкція стрічкового конвеєра. 

2. Типи спеціальних стрічкових конвеєрів. 

3. Види вантажів, що транспортуються стрічковими конвеєрами. 

Питання для самоперевірки 
1. З чого складається стрічковий конвеєр? 

2. Як і де використовують спеціальні типи стрічкових конвеєрів? 

3. Як і де використовують види вантажів, що транспортуються стрічковими 

конвеєрами? 

Література: [8, с. 239 – 247; 11,  с. 104 – 112]. 

 

Тема 5 Розливні машини. Стрічково-ланцюгові конвеєри 
1. Структура розливних машин. 

2. Види розливних машин. 

3. Види вантажів, що транспортуються розливними машинами. 

4. Особливості конструкції стрічково-ланцюгових конвеєрів. 

5. Види стрічково-ланцюгових конвеєрів. 

6. Види вантажів, що транспортуються стрічково-ланцюговими конвеєрами. 

Питання для самоперевірки 
1. З чого складається розливні машини? 

2. Які використовуються види розливних машин? 

3. Як і де використовують види вантажів, що транспортуються розливними 

машинами? 

4. З чого складаються стрічково-ланцюгові конвеєри? 

5. Які використовуються види стрічково-ланцюгових конвеєрів? 

6. Як і де використовують види вантажів, що транспортуються стрічково-

ланцюговими конвеєрами? 

Література: [3, с. 46 – 60; 11, с. 113 – 126]. 

 

Тема 6 Трубчасті скребкові конвеєри. Конвеєри із суцільними низькими 

шкребками. Конвеєри з контурними шкребками 

1. Конструкція трубчастих скребкових конвеєрів. 
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2. Види трубчастих скребкових конвеєрів. 
3. Види вантажів, що транспортуються скребковими конвеєрами. 
4. Особливості конструкції конвеєрів з суцільними низькими шкребками. 
5. Види вантажів, що транспортуються конвеєрами з суцільними низькими 
шкребками. 
6. Відмінність конструкції конвеєрів з контурними шкребками. 
7. Види вантажів, що транспортуються конвеєрами з контурними шкребками. 

Питання для самоперевірки 
1. З чого складаються трубчасті скребкові конвеєри? 
2. Які існують види трубчастих скребкових конвеєрів? 
3. Як і де використовують види вантажів, що транспортуються скребковими 
конвеєрами? 
4. У чому полягають особливості конструкції конвеєрів з суцільними низькими 
шкребками? 
5. Які види вантажів транспортуються конвеєрами з суцільними низькими 
шкребками? 
6. Яка відмінність конструкції конвеєрів з контурними шкребками? 
7. Які види вантажів транспортуються конвеєрами з контурними шкребками? 

Література: [12, с. 46 – 79; 13, с. 14 – 39]. 
 

Тема 7 Скребково-ковшові, ковшові та люлечні конвеєри 
1. Конструкція скребково-ковшових конвеєрів. 

2. Види вантажів, що транспортуються скребково-ковшовими конвеєрами. 

3. Особливості конструкції ковшових та люлечних конвеєрів. 

4. Види вантажів, що транспортуються ковшовими та люлечними конвеєрами. 

 

Питання для самоперевірки 
1. Що належить до конструкції скребково-ковшових конвеєрів? 

2. Як і де використовують вантажі, що транспортуються скребково-ковшовими 

конвеєрами? 

3. У чому особливості конструкцій ковшових та люлечних конвеєрів? 

4. Які  види вантажів транспортуються ковшовими та люлечними конвеєрами? 
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Література: [4, с. 13 – 31; 9, с. 116 – 149]. 
Тема 8 Підвісні конвеєри 

1. Конструкція підвісних штовхальнихючих конвеєрів. 

2. Види вантажів, що транспортуються штовхальними конвеєрами. 

3. Особливості конструкції підвісних штовхально-несучих конвеєрів. 

4. Особливості вантажів, що транспортуються штовхально-несучими конвеєрами. 

5. Відмінність конструкції підвісних вантажотягловими конвеєрів. 

6. Види вантажів, що транспортуються вантажотягнучими конвеєрами. 

Питання для самоперевірки 

1. Що належить до конструкції підвісних штовхальних конвеєрів? 

2. Які вантажі транспортують штовхальними конвеєрами? 

3. У чому полягають особливості конструкції підвісних штовхаюче-несучих 

конвеєрів? 

4. Які особливості вантажів, що транспортуються штовхально-несучими 

конвеєрами? 

5. У чому полягає відмінність конструкції підвісних вантажотяглових конвеєрів? 

6. Які види вантажів транспортують вантажотягловими конвеєрами? 

Література: [7, с. 46 – 79; 13, с. 54 – 79]. 

 

Тема 9 Вертикально-замкнуті візкові  конвеєри. Конвеєри ланцюгонесучі 

1. Структура та складові частини вертикально-замкнутих візкових конвеєрів. 

2. Види вантажів, що транспортуються вертикально-замкнутими візковими 

конвеєрами. 

3. Особливості конструкції ланцюгонесучих конвеєрів. 

4. Види вантажів, що транспортуються ланцюгонесучими конвеєрами. 

Питання для самоперевірки 

1. З чого складаються вертикально-замкнуті візкові конвеєри? 

2. Як і де використовують вантажі, що транспортуються вертикально-замкнутими 

візковими конвеєрами? 

3. У чому полягає особливість конструкції ланцюгонесучих конвеєрів? 
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4. Які види вантажів транспортують ланцюгонесучими конвеєрами? 

Література: [7, с. 80 – 99]. 

 

Тема 10 Вантажоведучі , штангові та крокуючі конвеєри 

1. Конструкція вантажоведучих конвеєрів. 

2. Види вантажів, що транспортуються вантажоведучими конвеєрами. 

3. Особливості конструкції штангових і крокуючих конвеєрів. 

4. Види вантажів, що транспортуються штанговими і крокуючими конвеєрами. 

Питання для самоперевірки 

1. З чого складаються вантажоведучі конвеєри? 

2. Які використовуються види вантажів, що транспортуються вантажоведучими 

конвеєрами? 

3. У чому полягають особливості конструкції штангових і крокуючих конвеєрів? 

4. Які використовуються види вантажів, що транспортуються штанговими і 

крокуючими конвеєрами? 

Література: [5, с. 141 – 145; 6, т. 1, с. 220 – 237]. 

 

Тема 11 Елеватори ковшові, полочні та люлечні 

1. Складові частини елеватора. 

2. Види елеваторів. 

3. Особливості конструкції ковшових елеваторів. 

4. Відміність конструкції полочних та люлечних елеваторів. 

5. Види вантажів, що транспортуються елеваторами. 

Питання для самоперевірки 

1. З чого складається елеватор? 

2. Як і де використовуються види елеваторів? 

3. У чому полягає особливість конструкції ковшових елеваторів? 

4. У чому полягає відміність конструкції полочних та люлечних елеваторів? 

5. Які використовуються види вантажів, що транспортуються елеваторами? 


