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- В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З АНАЛІЗОМ 

ПРИСТРОЇВ МАШИН З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ СХЕМ, 

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНІВ СТАТІЧНОЇ НЕВИЗНАЧНОСТІ СИСТЕМ, 

МЕТОДАМИ РІШЕННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВНУТРІШНІХ 

ЗУСІЛЬ В ЕЛЕМЕНТАХ МАШИНИ ПРИ СТАТИЧНИХ И РУХОМИХ 

НАВАНТАЖЕННЯХ, ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ РОЗРАХУНКУ 

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАЛКОВИХ, РАМНИХ, 

СТРИЖНЕВИХ І ПЛАСТИНЧАСТИХ КОНСТРУКЦІЙ У РАЗІ ДІЇ  ЯК 

НЕРУХОМИХ, ТАК І РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ, РОЗРАХУНКУ І 

ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МАШИН 
 

- Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Інженерна графіка, Вища математика, 

Теоретична механіка, Математичні методи рішення інженерних задач, Опір матеріа-

лів,  Деталі маши, Будівельна техніка (1, 3), Автотранспортні засоби 1. 
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Програмні результати навчання: 

Знати:  

- методи розрахунку елементів металоконструкцій машин;   

- основи проектування з’єднань в металоконструкціях машин;  

- медодику визнання розрахункових положень для основних будівельних            

машин; 
 

володіти: 

     -     принципами побудови розрахункових схем механічних систем машин; 

     -     методами розрахунку металоконструкцій машин на статичні, динамічні і   

           рухомі навантаження; 

     -     розрахунками на міцність і жорсткість елементів механічних систем машин; 
 

вміти: 
- розкривати статичну невизначність механічних систем методом сил; 

- виконувати перевірочні та проектні розрахунки елементів машин на міцність 

           та жорсткість, на дію статичних, динамічних та рухомих навантажень; 

- розробляти складальні і деталювальні креслення машин.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
прак

тичні 

лабор

аторн

і 

само

стійн

а 

  
   

 

 

1 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА   МЕХАНІЧНИХ 

    СИСТЕМ МАШИН.  

2 2 
- 4 

2 2. СТАТИЧНО ВИЗНАЧНІ КОНСТРУКЦІЇ    2 2 - 4 

3 3. РОЗРАХУНКИ НА РУХОМЕ НАВАНТАЖЕННЯ   4 4 - 8 

4 4. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕМИ ПРО ПРУЖНІ СИСТЕМИ         2 4 - 8 

5 5.  СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧНІ СИСТЕМИ 4 6 - 12 

6 6. ПРОСТОРОВІ СТРИЖНЕВІ СИСТЕМИ 2   - 

Блок 2. Mеталоконструкції  машин 
7 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ В РОЗРАХУНКАХ  НА 

    МІЦНІСТЬ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ МАШИН        

6 2 - 4 

8 8. РОЗРАХУН0К І ПРОЕКТУВАННЯ  ГРАТЧАСТИХ 

       МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ БАШТОВИХ КРАНІВ                  

6 8 - 16 

9 9. РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛОКОН- 

        СТРУКЦІЙ  МОСТОВИХ  КРАНІВ 
2 2 - 4 

 Всього 30 30 - 60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

       Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді усного заліку.  

Мінімальний рівень оцінювання щодо здачі «заліку» за навчальною дисципліною 

«Будівельна механіка та металоконструкції машин» складає 60 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

Блок1. Основи будівельної механіки металоконструкцій машин 
 



 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 10 20 

Практичні задачи (виконання та захист) 6 10 20 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань 

(стандартизовані тести), або 
2 16 20 

- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань-залік 
1         24 

40 

Разом  60 100 

Контрольна робота охоплює усі теми курсу «Будівельна механіка та 

металоконструкції машин» і складається з двох частин: розрахункової, в якій 

вирішується задача визначення зусиль у стрижнях заданого перерізу балкової стріли 

баштового крана, навантаженої силами тиску катків вантажного візка, 

розташованого в одному з небезпечних положень на стрілі, та відповідей на три 

питання з курсу і оформляється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки,  

        Рекомендації  щодо  виконання  контрольної роботи наведені в методичних 

вказівках  [3]. 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо виконання контрольної роботи з 

навчальною дисципліни «Будівельна механіка та металоконструкції машин» складає 60 і 

100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1   

Виконання  контрольної роботи  40 60 

Захист контрольної роботи  20 40 

Разом  60 100 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань), наприклад 

1. Що собою являє розрахункова схема механічної системи? 

     А) Схематичне зображення стрижневий системи з нанесенням розмірів, позначенням     

           вузлових з'єднань, місць прикладання і напрямків дії зовнішнього навантаження. 

     Б) Фотографічне зображення машини. 

     В) Схема механічної системи в одну лінію.       

     2. Як співвідносяться ступінь статичної невизначуваності плоскої системи і число  

          канонічних рівнянь методу сил? 

     А) Число канонічних рівнянь дорівнює ступеню статичної невизначності. 



     Б) Число канонічних рівнянь на три перевищує ступінь статичної невизначності. 

     В) Число канонічних рівнянь методу сил в три рази більше ступеня статичної  

           невизначності. 

Перелік питань до контрольної роботи з навчальної дисципліни «Будівельна 

механіка та металоконструкції машин»: 

 

     1. Що таке будівельна механіка? Предмет і об'єкт будівельної механіки. 

     2. Розрахункова схема споруди, машини. Умовні позначення на розрахунковій схемі 

   з'єднань елементів і oпорних пристроїв?     

     3. Класифікація розрахункових схем машин, споруд? Основні типи плоских  

         стрижневих систем? 

     4. Діскі, в'яззі розрахункових схем машин, споруд. Варіанти зображення в'яззів   

         плоских систем.     

     5. Механічни системи геометрично незмінні, що змінюються і миттєво змінні. 

     6. Елементи розрахункових схем: балка, рама, вал (види балок, рам, валів,  

         розрахунови схеми). 

     7. Що собою являє ферма, види ферм. Розрахункові схеми ферм. 

     8. Нарисуйте і поясніть діаграму розтягування сталевого зразка. Які  механічні  

         характеристики матеріалу можна оцінити за діаграмою розтягування сталевого    

         зразка.     

     9. Нарісуйте і поясніть діаграму стиску чавунного зразка. Які механічни  

         характеристики матеріалу з крихким руйнуванням можна оцінити в результаті   

         випробувань на стиск?     

   10. Назовите і охарактеризуйте основні групи розрахункових рівнянь будівельної   

         механіки.       

   11. Основні гіпотези і припущення будівельної механіки. 

   12. Дайте характеристику зовнішніх навантажень і впливів, внутрішніх сил,  

деформацій і переміщень. 

   13. Метод розрахунку конструкцій за допустимим напруженням. 

   14. Метод розрахунку конструкцій за допустимим навантаженням. 

   15. Метод розрахунку конструкцій за граничними станами. Перший граничний  

         стан. 

   16. Метод розрахунку конструкцій за граничними станами. Друге і третє граничні  

         стани.          

   17. Які механічні системи називаються «статично визначні», а які «статично 

         невизначні»? 

   18. Як визначається ступінь статичної невизначності системи? 

   19. Методи розкриття статичної невизначності механічних систем і поясніть їх  

         сутність.       

   20. Назвіть послідовність етапів розкриття статичної невизначності методом сил.          

   21. Запишіть систему канонічних рівнянь методу сил для двічі статично невизнач- 

         ної механічної системи і поясніть фізичний зміст цих рівнянь. 

   22. Як визначаються коефіцієнти системи канонічних рівнянь методу сил (питомі  

         і вантажні переміщення)?       

   23. Запишіть загальний вигляд інтеграла Максвелла-Мора. Формула Верещагіна.  

         Формула Корнаухова-Сімпсона, узагальнену формулу трапецій.       



   24. В яких випадках не можна користуватися графо-аналітичним методом обчислення 

 інтеграла Максвелла-Мора при визначенні питомих і вантажних   переміщень методу 

 сил? Запишіть формулу Верещагіна.       

    25. Перевірка правильності визначення питомих і вантажних переміщень в методе сил? 

    26. Методи розв'язання системи канонічних рівнянь методу сил. 

    27. Як виконується і що показує статична перевірка при вирішенні статично  

  невизначніх систем? 

    28. Як виконується і в чому суть деформаційній перевірки при розкритті статич-  

          ної  невизначності механічних систем методом сил?       

    29. Рухоме навантаження. Особливості розрахунку елементів конструкцій на  

          рухоме навантаження.       

    30. Что називається лінією впливу силового фактору? Статичний метод побудови  

          ліній впливу.     

     31. Побудова ліній впливу опорних реакцій двоопорної балки. 

     32. Побудова лінії впливу зусилля в верхньому поясі в небезпечних перетинах  

           вертикальної ферми балочної стріли баштового крана.       

     33. Побудова лінії впливу зусилля в нижньому поясі в небезпечних перетинах  

   вертикальної ферми балочної стріли баштового крана 

     34. Побудова лінії впливу в розкосі вертикальної ферми балочної стріли  

           баштового крана.       

     35. З яких матеріалів виготовляють несучі конструкції будівельних машин?  Що  

   є  визначальним при виборі маркі стали для виготовлення тієї чи іншої  

   конструкції? 

36. Сортамент прокатних профілів для конструктивних елементів машин, що  

           працюють на розтяг-стиск? 

37. Прокатні профілі для конструктивних елементів машин, що працюють на  

       вигин? 

38. Які прокатні профілі використовують в конструктивних елементах машин, 

      працюючих на кручення.  

39. Які стали застосовують для виготовлення підйомних кранів північного  

      виконання? 

40. Які стали застосовують для виготовлення підйомних кранів тропічного  

       виконання? 

 41. Позначення і області застосування сталей звичайної якості? 

42. Якісні вуглецеві сталі: склад, маркування, основні області застосування? 

43. Леговані стали: склад, властивості, маркування, основні області  

      застосування? 

44. Алюмінієві сплави, склад, властивості, основні області застосування. 

45. Механічні властивості металів, застосовуваних у машинобудуванні. 

46. Види з'єднань металевих елементів механічних систем: балок, рам, ферм,  

 пластин і оболонок. 

47. Види опорів елементів механічних систем. Умови міцності, жорсткості. 

48. Розрахунки на міцність і жорсткість при розтягуванні-стисненні, проектування  

      елементів ферм балкової стріли баштового крана.       

49. Розрахунки на міцність і жорсткість при згині, проектування головних балок   

      мостових  кранів.       

50. Розрахунки на міцність з'єднань на високоміцних болтах, проектування  

      з'єднань  поясів ферм. 



51. Розрахунок на міцність, проектування з'єднань поясів ферм (вухо-проушина). 

52. Розрахунок на міцність, проектування фланцевих з'єднань поясів ферм. 

53. Розрахунок на міцність, проектування пальцевих з'єднань поясів ферм. 

54. Розрахунок і проектування зварних з'єднань. 

55. Зварювальні матеріали. 

56. Види зварювальних швів 

57. Розрахунок і проектування флангових зварних швів. 

58. Розрахунок і проектування стикових зварних швів. 

59. Розрахунок і проектування флангових зварних швів. 

60. Розрахунок і проектування торцевих зварних швів. 
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