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Вступ 
Анотація 

 
Навчальна дисципліна "Приводи будівельних машин та обладнання" є 

необхідною частиною підготовки магістрів спеціальності 133 – "Галузеве 
машинобудування" в галузі знань – 13 "Механічна інженерія", професійної 
спеціалізації: "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні 
машини і обладнання", "Обладнання хімічних виробництв та підприємств 
будівельних матеріалів", "Машини та обладнання сільськогосподарського 
виробництва". Знання, вміння і навички отримані при вивченні вказаної 
дисципліни необхідні для діяльності в якості магістра згідно професійної 
спеціалізації, а також для оцінки сучасного стану в даній галузі 
машинобудування в порівнянні з станом світової науки в сфері розробки, 
виготовлення і експлуатації приводів будівельних, сільськогосподарських 
машин та обладнання підприємств будівельних матеріалів з метою сприянню 
своєю професійною діяльністю суттєвому підвищенню технічного рівня 
вітчизняних приводів вказаних машин та обладнання. 

Ключові слова: приводи 
Аbstract 
Introduction Summary The educational discipline "Actuating devices 

machines and equipment" is an essential part of the preparation of masters of 
specialty 133 - "Sectoral Engineering" in the field of knowledge - 13 "Mechanical 
Engineering", professional specialization: "Lifting-transport, road, building, 
reclamation machines and equipment"  , "Equipment of chemical manufactures and 
enterprises of building materials", "Machines and equipment of agricultural 
production".  Knowledge, skills and abilities obtained in studying this discipline 
are necessary for the activity as a master's degree in accordance with professional 
specialization, as well as for a critical assessment of the current state of the art in 
the field of mechanicalOccasions of building machines and equipment engineering 
in comparison with the state of the world science in the field of development, 
manufacture and operation of drives of construction, agricultural machinery and  
Equipment of building materials enterprises with the purpose of promoting their 
professional activity to significantly increase the technical level of domestic drives 
of said machines and equipment. 

Key words: Actuating devices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Приводи будівельних машин та обладнання” 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої  
освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

заочна 
форма  

Кількість кредитів 
ЕСTS- 4 

Галузь знань 
13 “Механічна 

інженерія” 

За вибором 
Рік підготоки: 1-й 

Модулів – 1 Семестр: 2-й 
Змістових модулів - 4 Cпеціальність 133 

“Галузеве 
машинобудування” 

Лекції 
20 год. 6 год. 

Загальна кількість 
годин – 120 

Практичні 
Спеціалізації: 

„Підйомно-транспортні, будівельні, 
дорожні, меліоративні машини і 

обладнання”. “Обладнання хімічних 
виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів”, "Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва". 

20 год. 6 год. 
Тижневих годин: 
- аудиторних – 4 

Самостійна робота 
80 год. 108 год. 

Вид контролю – екзамен 
в 2-му семестрі Рівень вищої освіти другий 

(магістерський) 
 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостій-
ної роботи становить 33,3% до 66,7% для денної форми навчання та 10% до 
90% для заочної форми навчання. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни - вивчення і аналіз основних особливостей приводів 

сучасних будівельних машин і обладнання.  
Коло задач і об’єм інформації представлені в даній дисципліні  

складають значну частину питань, які потрібно вирішувати студентам 
практично в кожній магістерській роботі згідно освітньо-професійних 
програм: «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини 
і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів» а також в процесі своєї майбутньої професійної діяльності. 

Завдання дисципліни: 
- вивчення і аналіз конструктивних особливостей, переваг і недоліків, 

принципів дії, методик вибору і основних розрахункових залежностей 
механічних, електричних, гідравлічних, гідродинамічних та пневматичних 
приводів, що застосовуються в підйомно-транспортних, будівельних, 
дорожніх, меліоративних машинах і різноманітному обладнанні підприємств 
будівельних матеріалів; 

- набуття практичних навичок застосування знань здобутих в процесі 
вивчення даної дисципліни в реальних умовах виробництва. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 
- пристрій і структурні схеми різних типів приводів; 
- основні технічні характеристики приводів різних типів і область їх 
застосування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- методики основних розрахунків приводів різних типів; 
- знати на рівні розуміння : 
- системи керування приводами різних типів і технологічне призначення 
елементів цих систем; 
вміти: 
- самостійно розбиратися в принципових схемах приводів різних типів; 
- вибирати вид і розраховувати основні характеристики приводів 
будівельних машин і обладнання; 
- визначати тип систем керування приводами будівельних машин і 
обладнання. 
Робоча програма навчальної дисципліни розрахована на студентів, які 

навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки магістрів, а 
також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та інститутів після-
дипломної освіти. 

За результатами вивчення курсу проводиться тестування по змістових 
модулях і складається екзамен. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1.  Призначення, класифікація і структура приводів будівельних 
машин і обладнання (БМО) 

Загальні поняття, визначення, класифікація і структура приводів БМО. 
Силові установки БМО, одно-, багатомоторне і комбіноване силове облад-
нання. Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ)і електричні двигуни, що засто-
совуються в будівельних машинах. Їх порівняльна оцінка. Механічні характе-
ристики ДВЗ. Поняття про «жорсткість» приводу. Способи «пом'якшення» 
механічних характеристик ДВЗ.Сучасні тенденції розвитку і удосконалення 
приводів БМО.  

Тема 2.  Механічний привод  БМО 
Найбільш поширені механічні характеристики основних виробничих 

механізмів і БМ. Види механічних трансмісій БМ, їх вхідні, вихідні та 
внутрішні характеристики, принципові схеми. Редуктори, коробки 
передач,зменшувачі швидкості, карданні передачі, диференціали, мости, 
кінцеві передачі БМ. 

Комбіновані трансмісії БМ. Недоліки і переваги механічних приводів. 
Сучасні тенденції розвитку і удосконалення механічних трансмісій БМ. 

Тема 3. Електричний привод  БМО 
Рівняння руху електричного приводу. Асинхронні електричні 

двигуни,що застосовуються в БМ. Конструктивні особливості, 
електромагнітний момент, робочі і механічні  характеристики, пуск і 
регулювання частоти обертання асинхронних двигунів БМ. Сучасні тенденції 
розвитку і удосконалення асинхронних двигунів БМ. 

Тема 4. Електричний привод  БМО 
Електричні двигуни БМО постійного струму. Конструктивні 

особливості, електромагнітний момент, робочі і механічні характеристики, 
пуск і ре-гулювання частоти обертання електричних двигунів  постійного 
струму БМ. Сучасні тенденції розвитку і удосконалення асинхронних 
двигунів БМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Об'ємний гідравлічний привод  БМО 
Призначення, принцип дії і класифікація. Математична модель 

об'ємного гідропривода. Рівняння руху гідромашин і робочої рідини в 
мережах об'єм-ного гідропривода. Принципи і способи регулювання 
вихідних ланок об'ємних гідроприводів БМ. Основні типові схеми об'ємних 
гідроприводів обладнання і БМ. 

Тема 6. Слідкуючий об'ємний гідропривод БМ і О 
Принцип дії, структурна схема і основні характеристики слідкуючих  

об'ємних гідроприводів БМ і О. Оцінка регулювальних властивостей 
слідкуючих об'ємних гідроприводів БМ і О. Сучасні методики проектування і 
розрахунку об'ємних гідроприводів БМ і О.  

Тема 7. Гідродинамічні передачі БМ і О 
Класифікація, призначення, схеми, принципи дії. Робота гідромуфт і 

гідротрансформаторів з ДВЗ і асинхронними електродвигунами БМ і О, ана-
ліз і дослідження режимів їх роботи. Методика підбору ГДП для роботи з 
двигунами БМ.  Гідромеханічні системи приводів БМ і О. 

Тема 8. Сучасні системи об'ємних гідроприводів  БМ і О 
Системи регулювання об'ємних гідроприводів БМ і О на основі 

сервоклапанів і систем пропорційного керування, L - S (чутливі до 
навантажень) і пропорційні L - S системи регульованих об'ємних 
гідроприводів, принципи вторин-ного і сумарного регулювання потоків 
об'ємних гідроприводів БМ і О. Аналіз і дослідження режимів роботи. 
Переваги і недоліки. 

Тема 9. Пневматичні приводи БМ і О 
Загальні відомості, класифікація, призначення, схеми, принципи 

роботи, робоче середовище. Термодинамічні процеси пневматичних 
приводів. Загальні характеристики руху стиснутого повітря у 
повітропроводах. Рівняння швидкості руху повітря в трубопроводі і його 
масової витрати. 

Тема 10. Розрахунок пневматичних приводів 
Статичний і динамічний розрахунки пневматичних приводів і основи їх 

проектування. Інженерна методика розрахунку типового пневматичного 
привода: структура двостороннього пневмопривода; динамічний синтез 
пневмопривода; динамічний аналіз пневмопривода навантаженого постій 
ними силами. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо- 
го 

у тому  
числі 

усьо- 
го 

у тому 
числі 

л п с.р. л п с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Призначення, класифікація і 
структура приводів БМО. 

12 2 2 8 12 - - 12 

Тема 2. Механічний привод  БМО 12 2 2 8 12 1 1 10 
Тема 3. Електричний привод  БМО 12 2 2 8 12 - 1 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 4. Електричний привод  БМО.  12 2 2 8 12 1 1 10 
Тема 5. Об'ємний гідравлічний привод  
БМО.  

12 2 2 8 12 1 - 11 

Тема 6. Слідкуючий об'ємний 
гідропривод БМ і О 

12 2 2 8 12 - 1 11 

Тема 7. Гідродинамічні передачі БМ і О 12 2 2 8 12 -  11 
Тема 8. Сучасні системи об'ємних 
гідроприводів  БМ і О 

12 2 2 8 12 - 1 11 

Тема 9. Пневматичні приводи БМ і О. 12 2 2 8 12 1 1 10 
Тема 10. Розрахунок пневматичних 
приводів 

12 2 2 8 12 1 - 11 

Усього годин 120 20 20 80 120 6 6 108 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

 
Теми практичних занять 

Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 
1. Практична робота № 1. Розрахунок характеристик 

сумісної роботи ДВЗ і гідродинамічної передачі. 
Побудова характеристик ДВЗ і гідротрансформатора. 

2 2 

2. Практична робота № 2. Визначення параметрів 
вихідної точки суміщення характеристик ДВЗ і 
гідротрансформатора.  

2 1 

3. Практична робота № 3. Побудова графіка суміщення 

характеристик ДВЗ і гідротрансформатора. 
2 1 

4. Практична робота № 4. Визначення координат 
зовнішньої характеристики енергетичної системи ДВЗ – 
гідротрансформатор. 

2 1 

5. Практична робота № 5. Побудова характеристики 
енергетичної системи ДВЗ - гідротрансформатор і 
аналіз отриманих даних 

2 1 

6. Практична робота № 6. Динамічний синтез типового 
двостороннього пневмопривода. Умови отримання 
сталого руху поршня. 

2  

7. Практична робота № 7. Динамічний синтез типового 
двостороннього пневмопривода. Вибір параметрів 
пневмоприводу по заданій швидкості поршня і вибір 
елементів пневмоліній. 

2  

8 Практична робота № 8. Динамічний аналіз 
пневмопривода навантаженного постійними силами. 
Аналіз циклограми типового пневмопривода. 

2  

9. Практична робота № 9. Динамічний аналіз 
пневмопривода навантаженного постійними силами. 
Підготовчий період роботи пневмопривода. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 
10. Практична робота № 10. Динамічний аналіз 

пневмопривода навантаженного постійними силами. 
Період руху поршня. 

2  

 Всього: 20 6 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Самостійна робота студентів передбачена як засіб оволодіння навчаль-
ним матеріалом у вільний від аудиторних занять час. Така робота викону-
ється на основі вивчення студентом нормативно-законодавчої, навчальної та 
періодичної фахової літератури. Під час самостійної роботи студенти 
здійснюють підготовку до практичних занять, контрольних заходів, модулів. 

Назви змістових модулів і тем 
К-сть годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Тема 1. Призначення, класифікація і структура приводів 
БМО.  

8 12 

2 Тема 2. Механічні трансмісії БМО. 8 10 
3 Тема 3. Електричний привод БМО. 8 11 
4 Тема 4. Електричний привод БМО. 8 10 
5 Тема 5. Гідравлічні приводи БМО. 8 11 
6 Тема 6. Способи регулювання об’ємних гідроприводів. 8 11 
7 Тема 7. Гідродинамічні передачі 8 11 
8 Тема 8. Пневматичні приводи. 8 11 
9 Тема 9.Термодинамічні процеси пневматичних приводів. 8 10 
10 Тема 10. Розрахунок пневматичних приводів. 8 11 
 Усього годин 80 108 

 

7. МЕТОДИ  НАВЧАННЯ 
 

При викладанні лекційного курсу з дисципліни „Приводи будівельних 
машин і обладнання” застосовується мультимедійна програма супроводу, 
спеціально розроблений конспект лекцій з демонстрацією навчального 
матеріалу через кодоскоп і епідіаскоп, фолії, рисунки, а також приводяться 
потрібні терміни і визначення. 

На практичних заняттях студенти здобувають практичні навички 
розрахунку і аналізу параметрів зовнішньої характеристики енергетичної 
системи "ДВЗ - гідродинамічна передача" а також проектного і перевірочного 
розрахунків двосторонього типового пневмопривода. 

 

8. МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 
 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни „ Приводи будіве-
льних машин та обладнання ” здійснюється за результатами тестування по 
змістовим модулям, роботи на практичних заняттях і підсумкового 
екзаменаційного контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. РОЗПОДІЛ  БАЛІВ,  ЯКІ  ОТРИМУЮТЬ  СТУДЕНТИ 
 

Шкала оцінювання контролю знань 
Поточне тестування, бал. Самостійна робота студентів, бал. 

Е
кз

ам
ен

,б
а

л.
 

С
ум

а,
 б

ал
. 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Робота на практичних заняттях і захист 
звітів по практичних роботах 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2 2 2 2 2 

8/8 8/8 12/12 12/12 20/20 40/40 100/100 

 
Примітка. Максимальна кількість балів, які студенти можуть отримати за результатами 
здачі змістових модулів, роботи на практичних заняттях , захи-сту звітів по практичних 
роботах і екзамену наведені: для денної форми навчання - в чисельнику; для заочної 
форми навчання - в знаменнику. 

 
Оцінювання студентів здійснюється за системою ЕСТS. Переведення 

даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЕСТS 
здійснюється згідно нижче наведених даних. 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною школою 

90 – 100 відмінно 
82 − 89 дуже добре 
74 − 81 добре 
64 − 73 задовільно 
60 − 63 достатньо 
35 − 59 незадовільно 
0 − 34 незадовільно 

 
10. МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
1. Нестеренко В.П. Методичні вказівки до виконання практичної роботи 
"Розрахунок сумісної роботи двигуна внутрішнього згоряння і 
гідродинамічної передачі" з навчальної дисципліни "Приводи будівельних 
машин та обладнання" за спеціальністю 133 “ Галузеве машинобудування ” - 
Рівне: НУВГП, 2017. – 15 с. (02-01-390). Репозиторій НУВГП. Режим доступу 
ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/02-01-390.html 

2. Нестеренко В.П. Методичні вказівки до виконання практичної 
роботи "Розрахунок пневматичних приводів" з навчальної дисципліни 
"Приводи будівельних машин та обладнання" за спеціальністю 133 “Галузеве 
машинобудування” - Рівне: НУВГП, 2017. – 15 с. (02-01-391). Репозиторій 
НУВГП. Режим доступу ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/02-01-391.html 

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 
1. Башта Т.М. Гидравлика, гидромашини, гидроприводы: учебник / 
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423 с. 
2. Вильнер Я.М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и 

гидроприводам / Я.М. Вильнер, Я.Т. Ковалев, Б.Б. Некрасов; под. ред. 
Б.Б.Некрасова. – Минск, «Вышэйш. школа», 1976. – 416 с.: ил. 

3. Герц Е.В. Расчет пневмоприводов: справ. пособие / Е.В. Герц, Г.В. 
Крейкин. – М.: Машиностроение, 1975. – 272 с. 

4. Машини для земляних робіт: підручник / Л.А. Хмара, С.В. Кравець, 
М.П. Скоблюк та ін.; за заг. ред. д. т. н., проф. Л.А. Хмари та д. т. н., проф. 
С.В. Кравця. – Х.: ХНАДУ, 2014. – 548 с. 

5. Науменко І.І. Технічна механіка рідини і газу: підручник: – Рівне: 
РДТУ, 2000. – 528 с.  

6. Нестеренко В.П. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навч. 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 328 с. 

7. Федорець В.О.Технічна гідромеханіка. Гідравліка та 
гідропневмопривод: підручник / В.О. Федорець, М.Н. Педченко, О.О. 
Федорець та ін.; під ред. В.О. Федорця. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 412 с.: іл 

 
Допоміжна 

 
8. Півняк Г.Г. Електричні машини: навч. посібник / Г.Г. Півняк, Ф.П. 

Шкрабець, В.П. Довгань. – Дніпропетровськ: Національний гірничий у-т, 
2003. 

9. Шарипов В.М. Трансмиссии тракторов (конструкция) / В.М. 
Шарипов, И.М. Эглит, А.П. Парфенов и др.; под ред. В.М. Шарипова. – М.: 
МГТУ "МАМИ", 1999. – 245 с. 

 
Електронний репозиторій НУВГП  

1. Нестеренко В.П. Методичні вказівки до виконання практичної 
роботи "Розрахунок сумісної роботи двигуна внутрішнього згоряння і 
гідродинамічної передачі" з навчальної дисципліни "Приводи будівельних 
машин та обладнання" за спеціальністю 133 “ Галузеве машинобудування ” - 
Рівне: НУВГП, 2017. – 15 с. 

2. Нестеренко В.П. Методичні вказівки до виконання практичної 
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"Приводи будівельних машин та обладнання" за спеціальністю 133 “Галузеве 
машинобудування” - Рівне: НУВГП, 2017. – 15 с. 
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3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
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В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 
 

 
Програму склав: 
доцент кафедри БДМСГМО, к.т.н.    В.П. Нестеренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


