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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Промислові машини 

енергоємних виробництв» є поглиблення спеціальної підготовки інженера – 

електрика широкого профілю, надбання студентами цілісного підходу під час 

складання кінематичних схем промислових машин енергоємних виробництв та 

розрахунку статичних, динамічних навантажень, сприяння закріпленню і 

поглибленню теоретичних знань, одержання практичних навичок з цього 

питання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 класифікацію, призначення і галузь застосування промислових машин 

енергоємних виробництв;  

 кінематичні схеми та принцип дії;  

 основні конструктивні вузли та механізми;  

 принципи розрахунку основних параметрів, статичних і динамічних 

навантажень;  

 загальну характеристику допоміжного обладнання та особливості його 

вибору; 

уміти: 

 виконувати розрахунок елементів кінематичних схем; 

 проводити аналіз вихідних технологічних характеристик машин в 

залежності від умов роботи;  

 виконувати розрахунок статичних та динамічних навантажень;  

 здійснювати вибір допоміжного обладнання. 

Самостійна робота студентів передбачає додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку до лабораторних робіт і практичних занять, підготовку до 

модульного контролю. 
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1 ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

пор. 
Тема 

Денна  

форма навчання 

Кільк. год 

(лекції) 

Кільк. год  

СРС 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії механізмів безперервного 

транспорту 

1 Тема 1 Вступ 1 2 

2 Тема 2 Конвеєри 3 8 

Змістовий модуль 2 

Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії турбомеханізмів 

5 Тема 3 Насоси 2 10 

3 Тема 4 Вентилятори 2 10 

Модуль 2 

4 Тема 5 Компресори 2 10 

Змістовий модуль 3 

Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії механізмів циклічної дії 

6 
Тема 6 Підйомно-транспортні машини (ПТМ) 

циклічної дії 
2 16 

Модуль 3 

7 Тема 7 Енергоємні гірничодобувні машини 4 12 

8 Тема 8 Енергоємні машини в чорній металургії 2 12 

9 Тема 9 Механізми металорізальних станків 2 12 

Модуль 4 

10 Тема 10 Механізми промислових роботів 2 12 
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№ 

пор. 
Тема 

Денна  

форма навчання 

Кільк. год 

(лекції) 

Кільк. год  

СРС 

Змістовий модуль 4 

Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії енергоємних машин в 

агропромисловому комплексі 

11 Тема 11 Машини для приготування кормів 2 12 

12 Тема 12 Машини для обробки молока 2 12 

13 
Тема 13 Машини для післязбиральної обробки 

зерна 
2 12 

Змістовий модуль 5 

Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії енергоємних машин хімічної, 

текстильної та легкої промисловості 

14 
Тема 12 Енергоємні машини хімічної 

промисловості 
2 10 

15 
Тема 13 Механізми текстильної та легкої 

промисловості 
2 10 

Усього 32 240 

 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії 

механізмів безперервного транспорту 

Тема 1 Вступ 

Основні поняття і визначення. Класифікація промислових машин 

енергоємних виробництв. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення «промислова машина». 
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2. Які промислові машини використовують в енергоємних 

виробництвах? 

3. Наведіть класифікацію промислових машин енергоємних виробництв. 

4. Які промислові механізми належать до групи машин безперервної дії? 

5. Які промислові механізми належать до групи машин циклічної дії? 

Література: [1; 19; 27; 35–37; 41; 42; 44; 46; 49]. 

Тема 2 Конвеєри 

Класифікація. Призначення і галузь застосування конвеєрів, канатних 

доріг, ескалаторів та елеваторів. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні 

конструктивні вузли та механізми. Основні параметри та їх розрахунок. 

Розрахунок статичних і динамічних навантажень. Загальна характеристика 

допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію конвеєрів. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему конвеєра. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

конвеєрів? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми конвеєрів. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання конвеєрів. 

Література: [1; 16; 22; 23; 38; 43]. 

 

Змістовий модуль 2 Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії 

турбомеханізмів 

Тема 3 Насоси 

Класифікація. Призначення і галузь застосування відцентрових, осьових і 

поршневих насосів. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні конструктивні 

вузли та механізми. Основні параметри та паспортні характеристики. 

Розрахунок параметрів. Загальна характеристика допоміжного обладнання. 

Вибір насоса. Характеристика трубопровідної мережі. 
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Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію насосів. 

2. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми насосів. 

3. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

насосів. 

4. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання насосів. 

5. Як здійснити розрахунок і вибір насоса? 

6. Надайте характеристику трубопровідної мережі. 

Література: [7; 11; 15; 24; 25; 34; 48; 52]. 

Тема 4 Вентилятори 

Класифікація. Призначення і галузь застосування відцентрових та 

осьових вентиляторів. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні 

конструктивні вузли та механізми. Основні параметри та паспортні 

характеристики. Розрахунок параметрів. Загальна характеристика допоміжного 

обладнання. Вибір вентилятора. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію вентиляторів. 

2. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми вентиляторів. 

3. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

вентиляторів. 

4. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

вентиляторів. 

5. Як здійснити розрахунок і вибір вентиляторів? 

Література: [45; 52]. 

Тема 5 Компресори 

Класифікація. Призначення і галузь застосування поршневих, ротаційних, 

гвинтових і турбокомпресорів. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні 

конструктивні вузли та механізми. Основні параметри та паспортні 

характеристики. Розрахунок параметрів. Загальна характеристика допоміжного 

обладнання. Вибір компресора. 
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Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію компресорів. 

2. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми компресорів. 

3. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

компресорів. 

4. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

компресорів. 

5. Як здійснити розрахунок і вибір компресорів? 

Література: [32; 33; 52]. 

 

Змістовий модуль 3 Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії 

механізмів циклічної дії 

Тема 6 Підйомно-транспортні машини (ПТМ) циклічної дії 
Класифікація. Призначення і галузь застосування підйомників, ліфтів і 

кранів. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні конструктивні вузли та 

механізми. Основні параметри та їх розрахунок. Розрахунок статичних і 

динамічних навантажень. Загальна характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 
1. Наведіть класифікацію ПТМ циклічної дії. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему підйомника. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень ПТМ 

циклічної дії? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми ПТМ циклічної дії. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання ПТМ 

циклічної дії. 

Література: [1; 16; 23; 30; 31; 54]. 

Тема 7 Енергоємні гірничодобувні машини 

Класифікація. Призначення і галузь застосування екскаваторів і бурових 

машин. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні конструктивні вузли та 

механізми. Основні параметри та їх розрахунок. Розрахунок статичних і 

динамічних навантажень. Загальна характеристика допоміжного обладнання.  
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Питання для самоперевірки 
1. Наведіть класифікацію енергоємних гірничодобувних машин. 

2. Назвіть і поясніть кінематичну схему бурової машини. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

екскаватора? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми енергоємних 

гірничодобувних машин. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

енергоємних гірничодобувних машин. 

Література: [4–6; 10; 13; 14; 20; 50; 53]. 

Тема 8 Енергоємні машини в чорній металургії 

Класифікація. Призначення і галузь застосування дугової сталеплавильної 

печі. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні конструктивні вузли та 

механізми. Основні параметри та їх розрахунок. Розрахунок статичних і 

динамічних навантажень. Загальна характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію енергоємних машин у чорній металургії. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему дугової сталеплавильної печі. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень дугової 

сталеплавильної печі? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми дугової 

сталеплавильної печі. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання дугової 

сталеплавильної печі. 

Література: [17; 26; 47]. 

Тема 9 Механізми металорізальних станків 

Класифікація. Призначення і галузь застосування металорізальних 

станків. Кінематичні схеми та принцип дії. Основні конструктивні вузли та 

механізми. Основні параметри та їх розрахунок. Розрахунок статичних та 

динамічних навантажень. Загальна характеристика допоміжного обладнання. 
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Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію металорізальних станків. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему металорізального станка. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

металорізальних станків? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми металорізальних 

станків. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

металорізальних станків. 

Література: [44]. 

Тема 10 Механізми промислових роботів 

Класифікація. Призначення і галузь застосування промислових роботів. 

Кінематичні схеми та принцип дії. Основні конструктивні вузли та механізми. 

Основні параметри та їх розрахунок. Розрахунок статичних і динамічних 

навантажень. Загальна характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 
1. Наведіть класифікацію промислових роботів. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему промислових роботів. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

промислових роботів? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми промислових 

роботів. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

промислових роботів. 

Література: [2; 3; 8; 9; 18; 28; 29; 51]. 

 

Змістовий модуль 4 Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії 

енергоємних машин в агропромисловому комплексі 

Тема 11 Машини для приготування кормів 
Класифікація. Призначення і галузь застосування машин для 

змільчування кормів, безрешітних дробарок. Кінематичні схеми та принцип дії. 
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Основні конструктивні вузли та механізми. Основні параметри та їх 

розрахунок. Розрахунок статичних і динамічних навантажень. Загальна 

характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 
1. Наведіть класифікацію машин для приготування кормів. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для приготування 

кормів. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

машини для приготування кормів? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машин для 

приготування кормів. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

приготування кормів. 

Література: [12; 21]. 

Тема 12 Машини для обробки молока. 

Класифікація. Призначення і галузь застосування ротоційних вакуум-

насосів, холодильних машин, сепараторів молока. Кінематичні схеми та 

принцип дії. Основні конструктивні вузли та механізми. Основні параметри та 

їх розрахунок. Розрахунок статичних і динамічних навантажень. Загальна 

характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію машин для обробки молока. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для обробки молока. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

машини для обробки молока? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машини для 

обробки молока. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

обробки молока. 

Література: [12; 21]. 
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Тема 13 Машини для післязбиральної обробки зерна 

Класифікація. Призначення і галузь застосування. Кінематичні схеми та 

принцип дії. Основні конструктивні вузли та механізми. Основні параметри та 

їх розрахунок. Розрахунок статичних і динамічних навантажень. Загальна 

характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію машин для післязбиральної обробки зерна. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для післязбиральної 

обробки зерна. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень машин 

для післязбиральної обробки зерна? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машин для 

післязбиральної обробки зерна. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

післязбиральної обробки зерна. 

Література: [12; 21]. 

Змістовий модуль 5  

Тема 14 Енергоємні машини хімічної промисловості 

Класифікація. Призначення і галузь застосування механізмів підготовчих 

цехів (дробарки, млини, грохоти, обертові печі, сушарки). Черв'ячні машини і 

гумозмішувачі. Валкові машини (вальці та каландри). Мішалки, сепаратори, 

центрифуги. Механізми для виробництва штучного волокна. Потокові 

технологічні лінії. Шиноскладальні верстати. Кінематичні схеми та принцип дії. 

Основні конструктивні вузли та механізми. Основні параметри та їх 

розрахунок. Розрахунок статичних і динамічних навантажень. Загальна 

характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію енергоємних машин хімічної промисловості. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему енергоємної машини хімічної 

промисловості. 
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3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

енергоємних машин хімічної промисловості? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми енергоємних 

машин хімічної промисловості. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

енергоємних машин хімічної промисловості. 

Література: [44]. 

Тема 15 Механізми текстильної та легкої промисловості 

Класифікація. Призначення і галузь застосування машин прядильного, 

крутильного, ткацького, трикотажного виробництв, машини для виробництва 

нетканих матеріалів, машин і агрегатів оздоблювальних виробництв, машини і 

апарати для заключної обробки тканин, промивні машини. Кінематичні схеми 

та принцип дії. Основні конструктивні вузли та механізми. Основні параметри 

та їх розрахунок. Розрахунок статичних і динамічних навантажень. Загальна 

характеристика допоміжного обладнання. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію механізмів текстильної та легкої 

промисловості. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему механізмів текстильної та 

легкої промисловості. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

механізмів текстильної та легкої промисловості? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми механізмів 

текстильної та легкої промисловості. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання механізмів 

текстильної та легкої промисловості. 

Література: [44]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Наведіть класифікацію промислових машин енергоємних виробництв. 

2. Які промислові механізми належать до групи машин безперервної дії? 

3. Які промислові механізми належать до групи машин циклічної дії? 

4. Наведіть класифікацію механізмів неперервного транспорту. 

5. Наведіть і поясніть кінематичну схему конвеєра. 

6. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

конвеєрів? 

7. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми конвеєрів. 

8. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми канатних доріг. 

9. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми ескалаторів. 

10. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми елеваторів. 

11. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання механізмів 

неперервного транспорту. 

Змістовий модуль 2 

1. Наведіть класифікацію насосів. 

2. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми насосів. 

3. Охарактеризувати основні параметри та паспортні характеристики 

насосів. 

4. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання насосів. 

5. Як здійснити розрахунок і вибір насосу? 

6. Наведіть характеристику трубопровідної мережі 

7. Наведіть класифікацію вентиляторів. 

8. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми вентиляторів. 

9. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

вентиляторів. 

10. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

вентиляторів. 
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11. Як здійснити розрахунок і вибір вентиляторів? 

12. Наведіть класифікацію компресорів. 

13. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми компресорів. 

14. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

компресорів. 

15. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

компресорів. 

16. Як здійснити розрахунок і вибір компресорів? 

Змістовий модуль 3 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію ПТМ циклічної дії. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему підйомника. 

3. Наведіть і поясніть кінематичну схему ліфта. 

4. Наведіть і поясніть кінематичну схему крана. 

5. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень ПТМ 

циклічної дії? 

6. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми ПТМ циклічної дії. 

7. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання ПТМ 

циклічної дії. 

8. Наведіть класифікацію енергоємних гірничодобувних машин. 

9. Наведіть і поясніть кінематичну схему екскаватора. 

10. Наведіть і поясніть кінематичну схему бурової машини. 

11. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

екскаватора? 

12. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми енергоємних 

гірничодобувних машин. 

13. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

енергоємних гірничодобувних машин. 

14. Наведіть класифікацію енергоємних машин у чорній металургії. 

15. Наведіть і поясніть кінематичну схему дугової сталеплавильної печі. 
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16. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень дугової 

сталеплавильної печі? 

17. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми дугової 

сталеплавильної печі. 

18. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання дугової 

сталеплавильної печі. 

19. Наведіть класифікацію металорізальних станків. 

20. Наведіть і поясніть кінематичну схему металорізальних станків. 

21. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

металорізальних станків? 

22. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми металорізальних 

станків. 

23. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

металорізальних станків. 

24. Наведіть класифікацію промислових роботів. 

25. Наведіть і поясніть кінематичну схему промислових роботів. 

26. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

промислових роботів? 

27. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми промислових 

роботів. 

28. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

промислових роботів. 

Змістовий модуль 4 

1. Наведіть класифікацію машин для приготування кормів. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для приготування 

кормів. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

машини для приготування кормів? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машин для 

приготування кормів. 
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5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

приготування кормів. 

6. Наведіть класифікацію машин для обробки молока. 

7. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для обробки молока. 

8. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

машини для обробки молока? 

9. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машини для 

обробки молока. 

10. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

обробки молока. 

11. Наведіть класифікацію машин для післязбиральної обробки зерна. 

12. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для післязбиральної 

обробки зерна. 

13. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень машин 

для післязбиральної обробки зерна? 

14. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машин для 

післязбиральної обробки зерна. 

15. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

післязбиральної обробки зерна. 

Змістовий модуль 5 

1. Наведіть класифікацію енергоємних машин хімічної промисловості. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему енергоємної машини хімічної 

промисловості. 

3. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

енергоємних машин хімічної промисловості? 

4. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми енергоємних 

машин хімічної промисловості. 

5. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

енергоємних машин хімічної промисловості. 
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6. Наведіть класифікацію механізмів текстильної та легкої 

промисловості. 

7. Наведіть і поясніть кінематичну схему механізмів текстильної та 

легкої промисловості. 

8. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

механізмів текстильної та легкої промисловості? 

9. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми механізмів 

текстильної та легкої промисловості. 

10. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання механізмів 

текстильної та легкої промисловості. 

 
4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  

 
1. Навести класифікацію промислових машин енергоємних виробництв. 

2. Які промислові механізми належать до групи машин безперервної дії? 

3. Які промислові механізми належать до групи машин циклічної дії? 

4. Наведіть класифікацію механізмів неперервного транспорту. 

5. Наведіть і поясніть кінематичну схему конвеєра. 

6. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

конвеєрів? 

7. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми конвеєрів. 

8. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми канатних доріг. 

9. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми ескалаторів. 

10. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми елеваторів. 

11. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання механізмів 

неперервного транспорту. 

12. Наведіть класифікацію насосів. 

13. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми насосів. 

14. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

насосів. 

15. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання насосів. 
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16. Як здійснити розрахунок і вибір насоса? 

17. Навести характеристику трубопровідної мережі. 

18. Наведіть класифікацію вентиляторів. 

19. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми вентиляторів. 

20. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

вентиляторів. 

21. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

вентиляторів. 

22. Як здійснити розрахунок і вибір вентиляторів? 

23. Наведіть класифікацію компресорів. 

24. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми компресорів. 

25. Охарактеризуйте основні параметри та паспортні характеристики 

компресорів. 

26. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

компресорів. 

27. Як здійснити розрахунок і вибір компресорів? 

28. Наведіть класифікацію ПТМ циклічної дії. 

29. Наведіть і поясніть кінематичну схему підйомника. 

30. Наведіть і поясніть кінематичну схему ліфта. 

31. Наведіть і поясніть кінематичну схему крана. 

32. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень ПТМ 

циклічної дії? 

33. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми ПТМ циклічної дії. 

34. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання ПТМ 

циклічної дії. 

 
5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 
1. Наведіть класифікацію енергоємних гірничодобувних машин. 

2. Наведіть і поясніть кінематичну схему екскаватора. 

3. Наведіть і поясніть кінематичну схему бурової машини. 
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4. Як здійснити розрахунок статичних та динамічних навантажень 

екскаватора? 

5. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми енергоємних 

гірничодобувних машин. 

6. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

енергоємних гірничодобувних машин. 

7. Наведіть класифікацію енергоємних машин у чорній металургії. 

8. Наведіть і поясніть кінематичну схему дугової сталеплавильної печі. 

9. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень дугової 

сталеплавильної печі? 

10. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми дугової 

сталеплавильної печі. 

11. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання дугової 

сталеплавильної печі. 

12. Наведіть класифікацію металорізальних станків. 

13. Навести та пояснити кінематичну схему металорізальних станків. 

14. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

металорізальних станків? 

15. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми металорізальних 

станків. 

16. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

металорізальних станків. 

17. Наведіть класифікацію промислових роботів. 

18. Наведіть і поясніть кінематичну схему промислових роботів. 

19. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

промислових роботів? 

20. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми промислових 

роботів. 

21. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

промислових роботів. 
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22. Наведіть класифікацію машин для приготування кормів. 

23. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для приготування 

кормів. 

24. Як здійснити розрахунок статичних та динамічних навантажень 

машини для приготування кормів? 

25. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машин для 

приготування кормів. 

26. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

приготування кормів. 

27. Наведіть класифікацію машин для обробки молока. 

28. Навести та пояснити кінематичну схему машини для обробки молока. 

29. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

машини для обробки молока? 

30. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машини для 

обробки молока. 

31. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

обробки молока. 

32. Наведіть класифікацію машин для післязбиральної обробки зерна. 

33. Наведіть і поясніть кінематичну схему машини для післязбиральної 

обробки зерна. 

34. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень машин 

для післязбиральної обробки зерна? 

35. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми машин для 

післязбиральної обробки зерна. 

36. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання машин для 

післязбиральної обробки зерна. 

37. Наведіть класифікацію енергоємних машин хімічної промисловості. 

38. Наведіть і поясніть кінематичну схему енергоємної машини хімічної 

промисловості. 
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39. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

енергоємних машин хімічної промисловості? 

40. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми енергоємних 

машин хімічної промисловості. 

41. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання 

енергоємних машин хімічної промисловості. 

42. Наведіть класифікацію механізмів текстильної та легкої 

промисловості. 

43. Наведіть і поясніть кінематичну схему механізмів текстильної та 

легкої промисловості. 

44. Як здійснити розрахунок статичних і динамічних навантажень 

механізмів текстильної та легкої промисловості? 

45. Назвіть основні конструктивні вузли та механізми механізмів 

текстильної та легкої промисловості. 

46. Надайте загальну характеристику допоміжного обладнання механізмів 

текстильної та легкої промисловості. 
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