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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Вища математика 
2.Теоритична математика 
3.Опір матеріалів. 
4. Електротехніка 
5. Електрообладнання та автоматизоване керування ПТМ 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Монтаж, експлуатація і 

ремонт ПТМ, вантажопід'йомні машини 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: підготовка кваліфікованих інженерів-механіків здатних самостійно ставити та 
творчо вирішувати інженерні завдання у галузі експлуатації підйомно-транспортних, 
будівельних, дорожніх, меліоративних машин\ і обладнання..... 
Завдання ..................... 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  - формулювання та вирішення задач, виникаючих при модернізації або 

проектуванні МБТ;           
- визначення технічної та експлуатаційної продуктивності та інших експлуатаційних 
характеристик;        
- аналіз та вибір МБТ для побудови сучасної технологічної ланки з урахуванням наявної 
інформації.         
вміти: - використовувати сучасні загальні схеми пристрою машин для вдосконалення 

конструкції машин безперервного транспорту(МБТ)) та роботи з ними;   
         
- використовувати технологічні властивості МБТ при різноманітних режимах 
експлуатації;           
 - виконувати розрахунок основних параметрів МБТ;       
- проводити обґрунтований вибір МБТ.        

 
  

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Складові частини конвеєрів з гнучким тягловим органом 
1.  Вступ. Загальні відомості про використання машин безперервного транспорту. 

Загальна характеристика вантажів, що транспортуються, фізико-механічні та 
особливі властивості. 

2.  Класифікація машин безперервного транспорту 

3.  Техніко-економічні властивості МБТ 

4.  Складові частини конвеєрів з гнучким елементом. Принципові схеми конвеєрів 

Модуль 2. Загальна теорія транспортуючих машин 

5.  Основні положення теорії розрахунку МБТ. Розрахунок продуктивності, тяговий 
розрахунок, кінематика і динаміка цепного приводу, розрахунок натяжних 
пристроїв 

6.  Стрічкові конвеєри. Класифікація. Складові частини. Визначення тягового 
зусилля. Тормозні і стопорні пристрої. Завантажувальні та розвантажувальні 
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пристрої. Визначення швидкості пересування стрічки. Визначення ширини 
стрічки по заданій продуктивності. 

7.  Пластинчасті конвеєри. Облаштування пластинчастих конвеєрів. Визначення 
опорів пересуванню. Завантажувальні та розвантажувальні пристрої. 
Визначення швидкості пересування пластинчастого настилу. Визначення ширини 
настилу та висоти бортів по заданій продуктивності. 

8.  Скребкові конвеєри. Класифікація. Складові частини. Визначення тягового 
зусилля. Завантажувальні та розвантажувальні пристрої. Визначення 
швидкості пересування. Визначення ширини стрічки по заданій продуктивності. 

9.  Ковшові, скребково-ковшеві і люлечні конвеєри. Конструкції люлечних конвеєрів. 

Модуль 3. Транспорт заводських технологічних ланок 

10.  Підвісні конвеєри. 

11.  Візкові конвеєри. 

12.  Вантажоведучі конвеєри. 

13.  Елеватори. 

14.  Гвинтові конвеєри. 

15.  Роликові конвеєри. 

Модуль 4. Кар’єрний транспорт 

16.  Інерційні конвеєри 

17.  Штангові та шагові конвеєри. 

18.  Транспортуючі труби, що обертаються. 

19.  Пневматичний транспорт. 

20.  Гідравлічний транспорт. 

21.  Бункерні затвори, живильники. 

22.  Самотічні пристрої. 

23.  Навантажувальні машини непереривної дії 

24.  Підвісні канатні дороги. 

 Всього 

 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

№ 
п/п 

Найменування методичних матеріалів 
Рік  

виданн

я 
Автори 

1 2 3 4 

1.  
Машины непрерывного транспорта. - М.: 
Машиностроение, 1980. – 304с. 

1980 Зенков Р.Л., 
Ивашков И.И., 
Колобов Л.Н. 
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2.  Шагающие конвейеры. - М.: Машиностроение, 
1976. -  142с. 

1976 Вайсман В.Ф.  

3.  
Машины непрерывного транспорта / Под ред 
Плавинского – М.: машиностроение, 1969. - 
719 с. 

1969 Плавинский В.И. 

 
 

Допоміжна 
1. ...... 

№ 
п/п 

Найменування методичних матеріалів 
Рік  

виданн

я 
Автори 

1 2 3 4 

1 
Теоретические основы расчета ленточных 
конвейеров. – М.: Наука, 1977. – 157 с. 

1977 Спиваковский 
А.О. 

2 
Расчеты грузоподъемных и 
транспортирующих машин 

1988 Иванченко Ф.К. и 
др. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. ..... 
 

Примітки: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 
послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та 
засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  
розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) 
факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою 
циклової комісії), головою ради (методичній комісії) і затверджується 
проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної 
роботи. 

3. Формат бланка А4 (210×297 мм.). 
 


