
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ 3; 

2. Назва: Машини для земляних робіт; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4;  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,25; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Скоблюк Михайло петрович, к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання: Знати будову, роботу машин,область їх застосування, методики розрахунків і проектування 

нових машин, а також удосконалення існуючих конструкцій машин. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття лекції, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Математика, Фізика, Інтернет технології, 

Теоретична механіка, ТКМ, Опір матеріалів. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Теорія руйнування робочих 

середовищ, Машини для водного господарства, Гідро-пневмопривод. 

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про машини для земляних робіт. „Механізми машин. Землерийно-
транспортні машини”. Тема 1. Вступ. Загальні відомості про машини для земляних робіт. Класифікація машин для 

земляних робіт. Перспективи розвитку машин для земляних робіт. Тема 2. Механізми машин. Ходове обладнання. 

Приводи: теплові, електричні, гідравлічні, пневматичні, змішані. Силове обладнання. Тема 3. Бульдозери. Розпушувачі. 

Загальні відомості. Будова, класифікація, робочий процес бульдозерів, розпушувачів. Вибір і розрахунок основних 

параметрів. Тягові розрахунки. Розрахунки потужності, продуктивності. Параметричний ряд бульдозерів для ліквідації 

наслідків стихійних лих і техногенних аварій. Розрахунок параметрів та показників бульдозерів із захватами. Техніка 

безпеки. Охорона праці. Тема 4. Скрепери причіпні і самохідні. Автогрейдери. Загальні відомості, будова, класифікація і 

компоновка машини. Вибір та розрахунок основних параметрів. Тягові розрахунки. Розрахунки виконавчих механізмів. 

Потужність двигуна, скреперів та автогрейдерів. Продуктивність цих машин. Техніка безпеки. 

Змістовий модуль 2. Одноківшеві екскаватори. Багатоківшеві ланцюгові екскаватори. 
Тема 5. Одноківшеві екскаватори. Основні відомості та класифікація. Індексація. Конструктивні схеми, робочі 

процеси та умови, застосування екскаваторів з канатно-блочною системою керування. Пряма лопата, зворотна лопата, 

драглайн, грейфер. Загальний розрахунок одноківшевих екскаваторів. Визначення основних параметрів. Розрахунки 

механізмів. Потужність двигуна. Техніка безпеки. Тема 6. Одноківшеві гідравлічні екскаватори. Класифікація. 

Конструктивні схеми, робочі процеси. Особливості розрахунку гідравлічних екскаваторів. Стійкість одноківшевих 

екскаваторів. Продуктивність ЕО. Техніка безпеки. Тема 7. Багатоківшеві екскаватори. Класифікація. Індексація. 

Багатоківшеві ланцюгові екскаватори. Конструкції. Вибір та розрахунок основних параметрів. Розрахунок балансу 

потужності та вибір двигуна. Продуктивність екскаваторів. Техніка безпеки. 

Змістовий модуль 3. Багатоківшеві роторні екскаватори. Грунтоущільнюючі машини. Машини та обладнання для 

гідромеханізації. Тема 8. Багатоківшеві роторні екскаватори. Конструкції. Робота. Вибір та розрахунок основних 

параметрів. Розрахунок балансу потужності. Статичний розрахунок. Розрахунок продуктивності. Техніка безпеки. Тема 9. 

Машини і обладнання для ущільнення грунтів. Способи ущільнення грунтів. Класифікація грунтоущільнюючих машин. 

Вибір та розрахунок основних параметрів. Потужність двигуна базової машини. Продуктивність. Техніка безпеки. Тема 

10. Машини та обладнання для гідромеханізації. Загальні відомості. Робочі процеси. Розрахунки основних параметрів. 

Продуктивність. Техніка безпеки. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Машини для земляних робіт: підручник / Л.А. Хмара, С.В. Кравець, М.П. Скоблюк, В.Г. Нікітін, М.І. Дерев’янчук, 

В.М. Супонєв; за ред. проф. Л.А. Хмари та проф. В.С. Кравця. – Х.: ХНАДУ, 2014. 548 с. 

2. Машини для земляних робіт: Навчальний посібник / Хмара Л.А., Кравець С.В., Нічке В.В., Назаров Л.В., М.П. 

Скоблюк, В.Г. Нікітін. Під заг. ред. проф. Хмари Л.А. та проф. Кравця С.В. – Рівне-Дніпропетровськ-Харків, 2010. 557 с. 

3. Машини для земляних робіт / В.Л. Баладінський, О.П. Гаркавенко, С.В. Кравець та ін.. – Рівне: РДТУ, 1999. 228 с.. 

4. Дорожные машины. Ч. 1. Машины для земляных работ. / Алексеева Т.В., Артемьев К.А., Бромберг А.А. и др.. – М.: 

Машиностроение, 1972. 504 с. 

5. Проектирование машин для земляных работ / Под ред.. А.М. Холодова. – Харьков: Вища шк.. Изд-во при Харьк. ун-те, 

1986. – 272 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 14 практичних робіт, 97 год. самостійної роботи. Разом – 153 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 7 семестру.  

    Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Оцінювання курсового проекту здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Поточний контроль (60 балів): звіт про виконання розділів.  

    Підсумковий контроль (40 балів): захист проекту. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF DISCIPLINE 

1. Code: SRV 3;  

2. Name: Machines for earthworks;  

3. Type: obligatory;  

4. Level of higher education: I (Bachelor);  

5. Year of study, when the discipline is proposed: 4;  

6. Semester when studying discipline: 7;  

7. Number of established ECTS credits: 4.25;  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mikhail Petrovich Skoblyuk, Ph.D., associate 

professor;  

9. Learning outcomes:  To know the structure, work of machines, their area of application, methods of calculation and design of 

new machines, as well as improvement of existing structures of machines. 

10. Forms of organization of classes: lecture, independent work, practical training, control measures.  

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Mathematics, Physics, Internet technologies, Theoretical 

mechanics, TKM, Resistance of materials.  

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Theory of destruction of working 

environments, Machinery for water management, Hydraulic pneumatic actuator. 

12. Content of the course:  
Semantic module 1. General information about machines for earthworks. "Mechanisms of machines. Earth moving vehicles". 

Topic 1. Introduction. General information about machines for earthworks. Classification of machines for earthworks. Prospects 

for the development of machines for earthworks. Theme 2. Mechanisms of machines. Running equipment. Drives: thermal, 

electric, hydraulic, pneumatic, mixed. Power equipment. Theme 3. Bulldozers. Rippers General Information. Structure, 

classification, working procedure of bulldozers, rivets. Selection and calculation of basic parameters. Traction calculations. 

Calculations of power, productivity. Parametric series of bulldozers for the elimination of the consequences of natural disasters 

and man-made disasters. Calculation of gauge bulldozer parameters and indices. Safety. Occupational Health. Theme 4. Scrapers 

trailed and self-propelled. Motor graders General information, structure, classification and layout of the machine. Selection and 

calculation of basic parameters. Traction calculations. Calculations of executive mechanisms. Engine power, scrapers and motor 

graders. Performance of these machines. Safety. 

Semantic module 2. Single excavator excavators. Multi chain chainsaws. Topic 5. Single excavator excavators. Background and 

classification. Indexation Structural schemes, working processes and conditions, application of excavators with a cable-block 

control system. Direct shovel, back shovel, dragline, grapple. General calculation of single-hull excavator. Definition of basic 

parameters. Mechanism calculations. Engine power. Safety. Topic 6. Single excavator hydraulic excavators. Classification. 

Constructive schemes, work processes. Features of the calculation of hydraulic excavators. Stability of single-hull excavators. EO 

Performance. Safety. Theme 7. Multi-axle excavators. Classification. Indexation Multi chain chainsaws. Constructions Selection 

and calculation of basic parameters. Calculation of power balance and engine selection. Performance of excavators. Safety. 

Semantic module 3. Multi-engine rotary excavators. Soil compacting machines. Machines and equipment for hydromechanization. 

Theme 8. Multi-turn rotary excavators. Constructions Work. Selection and calculation of basic parameters. Calculation of power 

balance. Static calculation. Performance calculation. Safety. Topic 9. Machines and equipment for consolidating soils. Ways of 

sealing soils. Classification of soil compacting machines. Selection and calculation of basic parameters. Engine power of the base 

machine. Productivity. Safety. Topic 10. Machines and equipment for hydromechanization. General Information. Work processes. 

Calculations of basic parameters. Productivity. Safety. 

13. Recommended editions:  
1. Machines for earthworks: textbook / L.A. Khmara, SV Kravets, MP Skobule, VG Nikitin, MI Derevianchuk, V.M. Supaining; 

for ed. prof. L.A. Clouds and prof. VS Toe - X .: ХНАДУ, 2014 - 548 с.  

2. Earthmoving Machines: Textbook / Khmara L.A., Kravets S.V., Nichke V.V., Nazarov L.V., M.P. Skobule, VG Nikitin Under 

the congregation Ed. prof. Khmari L.A. and prof. Kravets SV - Rivne-Dnipropetrovsk-Kharkiv, 2010. - 557 p. 

3. Machines for earthworks / V.L. Baladinsky, O.P. Garkavenko, SV Kravets and others .. - Rivne: RDTU, 1999. - 228 s. 

4. Road vehicles. Part 1. Machines for earthworks. / Alekseeva T.V., Artemyev K.A., Bromberg A.А. and others. - M .: 

Mashinostroenie, 1972. - 504 p. 

5. Design of machines for earthworks / Ed. .. AM Cold war - Kharkiv: Higher School. Publishing house at Kharkov. Un-te 1986, 

272 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 28 years lectures, 14 hours laboratory works, 14 practical 

works, 97 hours. independent work. Together - 153 years. Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual 

tasks, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final examination (40 points): written exam 

at the end of the 7th semester. Current control (60 points): testing, questioning. The evaluation of the course project is carried out 

on a 100-point scale. Current control (60 points): performance report section. Final control (40 points): protection of the project.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


