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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Проектування обла-

днання для спеціалізованих транспортних засобів» складена відповідно до освіт-

ньо-професійної програми бакалавра спеціальності 133  «Галузеве машинобуду-

вання». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є спеціалізований рухомий 

склад автомобільного транспорту, його робочі процеси та конструкції спеціально-

го технологічного обладнання, а також методики проектування, обчислення осно-

вних експлуатаційних параметрів цього обладнання та експлуатаційних характе-

ристик. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях се-

редньої школи. Базові поняття, що використовуються в дисципліні «Спеціалізова-

ний рухомий склад» базуються на знаннях таких дисциплін як: «Автомобілі», 

«Автомобільні двигуни», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія ме-

ханізмів і машин», «Гідравліка гідро-, та пневмоприводи». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Визначення спеціалізованого транспорту, автопоїзди та зчіпні пристрої. 

2. Кабіни тягачів, причіпний склад, опорні та поворотні пристрої. 

3. Класифікація та області застосування саморозвантажувального транспор-

ту.   

4. Гальмівні системи автопоїздів, особливості конструкції та експлуатації. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета викладання дисципліни «Проектування обладнання спеціалізова-

них транспортних засобів» − вивчити робочі процеси та конструкції спеціального 

технологічного обладнання спеціалізованого рухомого складу, а також методики 

обчислень основних експлуатаційних параметрів цього обладнання. Вивчаючи цю 

дисципліну, студенти також отримують інформацію про групування вантажів та 

класифікацію спеціалізованого рухомого складу для їх перевезення, знайомляться 

з особливостями визначення та дослідження властивостей, що зумовлені спеціалі-

зацією автопоїздів, самоскидів різного призначення, автомобілів самонавантажу-

вачів. 

1.2 Завдання навчальної дисципліни − засвоїти послідовність визначення 

конструктивних параметрів технологічного обладнання основних видів спеціалі-

зованого рухомого складу, а також впливу цих параметрів на експлуатаційні по-

казники спеціалізованого рухомого складу. 

1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проектування облад-

нання спеціалізованих транспортних засобів» студенти набувають наступних 

компетентностей і програмних результатів навчання.  

Загальні компетентності:   

ЗК 2 − Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 − Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12 − Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-

професійних дисциплін. 

Фахові компетентності спеціальності:  
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ФК 2 − Здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних 

наукових фактів, концепцій, теорій, принципів. 

ФК 3 − Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові 

та технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань галузевого машинобудування. 

ФК 4 − Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практич-

них результатів. 

ФК  −. Здатність розуміти завдання сучасного виробництва, спрямовані на 

задоволення потреб споживачів. 

ФК 8 − Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у про-

ектних розробках. 

ФК 8 − Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у про-

ектних розробках. 

ФК 11 − Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

ФК 13 − Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні 

матеріали, устаткування, процеси. 

ФК 14 − Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна вико-

ристовувати інженерні знання. 

ФК 15 − Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ФК 17 − Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й прак-

тичні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

Програмні результати навчання:   

ПРН 1 − Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаменталь-

них та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування. 

ПРН 2 − Здатність демонструвати знання з механіки і машинобудування та 

окреслювати перспективи їхнього розвитку. 

ПРН 4 − Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і експерименталь-

них методів  

ПРН 10 − Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування інже-

нерного завдання. 

ПРН 11 − Здатність демонструвати фахові майстерність і навички. 

ПРН 19 − Здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж жит-

тя. 

ПРН 21 − Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та об-

ладнання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку. 

ПРН 22 − Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що пе-

редбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризу-

ється комплексністю та невизначеністю умов. 

ПРН 23 − Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльнос-

ті.   

ПРН 24 − Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеці-

алізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає зби-
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рання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних за-

собів, застосування інноваційних підходів.  

ПРН 25 − Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію.  

1.4 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

-  особливості конструкції спеціалізованих транспортних засобів (самоски-

дів, фургонів, цистерн, самонавантажувачів, причепів та ін.); 

-  вимоги, класифікацію та експлуатаційні особливості основних видів спе-

ціалізованого транспорту; 

-  конструктивні особливості, основи підбору, експлуатації та розрахунку 

спеціальних вузлів та механізмів спеціалізованого транспорту (перевертаючих 

пристроїв, зчіпних пристроїв, коників лісовозів та ін.); 

-  методику теоретичної оцінки і розрахунку тягово-швидкісних, гальмів-

них та інших експлуатаційних властивостей автопоїздів та окремих видів спеціа-

лізованого транспорту; 

-  тенденції розвитку спеціалізованого транспорту, номенклатуру та перс-

пективи розвитку його типажу, методи спеціалізації автомобілів. 

вміти: 

-  самостійно вивчати конструктивні властивості спеціалізованого транс-

порту; 

-  приймати рішення про можливість застосування спеціалізованого транс-

порту для перевезення різних видів вантажів; 

-  визначати основні показники спеціалізованого транспорту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Визначення спеціалізованого транспорту, автопоїзди 

та зчіпні пристрої. 

Тема 1. Вступ. Зміст курсу. 

1.1 Задачі зі створення та розвитку спеціалізованого транспорту.  

1.2 Роль і засоби спеціалізації автотранспорту.  

1.3 Визначення і класифікація спеціалізованого транспорту. 

1.4 Стислі відомості про типаж і номенклатуру спеціалізованого транспор-

ту.  

1.5 Види вантажів та їх вплив на конструкцію спеціалізованого транспорту. 

1.6 Відомості про економічну ефективність використання спеціалізованого 

транспорту. 

1.7 Основні тенденції розвитку спеціалізованого транспорту. 

Тема 2. Автопоїзди. 

2.1 Загальні відомості про автопоїзди.  

2.2 Роль автопоїздів у спеціалізації автотранспорту і тенденції їх розвитку. 
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2.3  Класифікація і аналіз компонувальних схем.  

2.4 Переваги та недоліки використання автопоїздів.  

2.5 Нормативні вимоги й обмеження. 

Тема 3.  Автомобілі-тягачі . 

3.1 Автомобілі-тягачі, їх конструктивні особливості.  

3.2 Класифікація і компонування, тенденції розвитку.  

3.3 Тягово-зчіпні та опорно-зчіпні пристрої. Конструкція та режими наван-

таження.  

3.4 Вимоги до конструкцій тягово-зчіпних та опорно-зчіпних пристроїв, 

особливості експлуатації. 

Тема 4. Основи проектування та розрахунку на міцність ТЗП та ОЗП. 

4.1 Визначення розрахункової сили, що діє на ТЗП. 

4.2 Розрахунок на міцність тягово-зчіпних пристроїв автопоїздів. 

4.3 Розрахунок на міцність  опорно-зчіпних пристроїв автопоїздів.  

Змістовий модуль 2. Кабіни тягачів, причіпний склад, опорні та поворотні 

пристрої   

Тема 1.   Кабіни магістральних тягачів. 

1.1 Загальнотехнічні та ергономічні вимоги до кабін. 

1.2 Особливості зниження вібронавантаженості робочого місця водія, підві-

ска кабіни, підвіска крісла водія. 

1.3 Рішення, що забезпечують комфорт. 

Тема 2. Причіпний склад. 

2.1  Показники оцінки та класифікація причіпного складу. 

2.2  Аналіз компонувальних схем причепів і напівпричепів.  

2.3 Загальні технічні вимоги до причіпного складу та тенденції розвитку. 

Тема 3.   Опорні пристрої та поворотні пристрої причепів та напівпричепів. 

Активні автопоїзди. 

3.1 Поворотні пристрої причепів. Поворотні осі, поворотні колеса. 

3.2 Поворотні пристрої напівпричепів. Самовстановлювані  осі,  самовста-

новлювані колеса. 

3.3 Опорні пристрої напівпричепів. 

3.4 Зчіпні пристрої причепів. 

3.5  Стислі відомості про активні автопоїзди та їх конструктивні особливос-

ті.  

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Класифікація та області застосування саморозвантажувального тра-

нспорту.   

1.1 Класифікація самоскидів.  

1.2  Умови навантажування і експлуатаційні особливості 

1.3 Експлуатаційні особливості самоскидів. 

Тема 2. Конструктивні особливості шасі і кузовів самоскидів. Способи роз-

вантажування кузовів. 

2.1 Основні схеми гідропідйомних механізмів, їх переваги та недоліки. 

2.2 Способи розвантажування платформ самоскидів. 

Тема 3. Визначення обєму та розмірів платформи самоскидів 
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3.1 Визначення вантажопідйомності самоскида. 

3.2 Визначення обєму платформи. 

3.3 Визначення внутрішніх розмірів платформи самоскида 

Тема 4. Основи проектування гідрообладнання і пристроїв розвантажування 

4.1 Визначення подачі рідини насоса. 

4.2 Визначення потужності насоса та його вибір. 

4.3 Визначення обєму бака та параметрів трубопроводів гідросистеми. 

Тема 5. Стійкість саморозвантажувального транспорту. Стійкість під час 

розвантаження. 

5.1 Повздовжня стійкість самоскида під час розвантаження. 

5.2 Поперечна стійкість самоскида під час розвантаження. 

5.3 Стійкість самоскида під час розвантаження на бічному ухилі. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Гальмівні системи автопоїздів, особливості конструкції та експлуа-

тації 

1.1 Гальмівні системи автопоїздів. 

1.2 Особливості конструкції гальмівних систем автопоїздів. 

1.3 Особливості  експлуатації гальмівних систем автопоїздів. 

Тема 2. Особливості роботи гальмівних систем автопоїздів. 

2.1 Одночасна робота гальм тягача та причепа. 

2.2 Затримка гальмування причепа. 

2.3 затримка гальмування тягача 

Тема 3. Вимоги до гальмівних систем автопоїздів 

3.1 Загальні відомості про стійкість автопоїздів при гальмуванні.  

3.2 Нормативні вимоги по ефективності і відповідності ланок автопоїзду 

при гальмуванні 

3.3 Вимоги до допоміжної гальмівної системи автопоїздів. 

3.4 Вимоги правила 13 ЄЕК ООН до гальмівних систем автопоїздів  

Тема 4. Приводи гальмівних систем. 

4.1 Основні типи приводів гальмівних систем автопоїздів: однопровідна, 

двопровідна та електропневматична. Склад, принципи роботи та особливості за-

стосування 

4.2. Однопровідна гальмівна система автопоїзда: склад, принципи роботи та 

особливості застосування 

4.3 Двопровідна гальмівна система автопоїзда: склад, принципи роботи та 

особливості застосування.  

4.4 Електропневматична гальмівна система автопоїзда: склад, принципи ро-

боти та особливості застосування. 

Тема 5. Автомобілі та автопоїзди самонавантажувачі. 

5.1 Класифікація, конструктивні схеми автомобілів та автопоїздів-

самонавантажувачів.  

5.2 Кранові, портальні самонавантажувачі. 

5.3 Автомобілі з вантажопідйомними бортами. 

5.4 Стійкість автомобілів самонавантажувачів.  

5.5 Характеристика безпечної роботи, вимоги до підвіски. 
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мобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 

2002. –  

164 с.  

2. Автомобили. Специализированный подвижной состав. Учебное пособие 

для вузов / Под ред. А.И Гришкевича. − Мн.: Вис.шк., 1989. -240с.  

3. Автомобильный справочник BOSCH. Перевод с англ. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 2004.- 992 с.  

4. Акимов А.Г. Саморазгружающийся транспорт. − М.: Транспорт,1965. -

232с. 

5. Білоконь Я. Ю. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транс-

порту : навчальний посібник / Я. Ю. Білоконь, А. І. Окоча. - К. : "Аграр Медіа 

Груп", 2011. - 249 с. - ISBN 978-966-2424-51-5.  

6. Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Рухомий склад ав-

томобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний 

посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 267 с. 

7. Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного 

транспорта. Учебник для вузов. − М.: Транспорт,1979. -296с.  

8. Белокуров В.И., Гладков О.В., Захаров А.А., Малик-Саркисьянц А. С. 

Под общ. Ред. А.С. Малик-Саркисьянца. Автомобили-самосвалы. − 

М.:Машиностроение, 1987. - 216с. 

9. Гладов Г.И., Петренко А.М. Специальные транспортные средства: Про-

ектирование и конструкции: Учебник для вузов / Под ред. Г.И. Гладова. − М.: 

ИКЦ: «Академкнига», 2004. − 320 с. 

10. Павлов В.А., Муханов С.А. Транспортные прицепы и полуприцепы. − 

М.: Воениздат,1981. - 194с. 

11. Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно-

разгрузочные средства: учебник для вузов. под ред. С.А. Ширяева. – М.: Горячая 

линия - Телеком, 2007. – 848 с.  

12. Якобиашвили А.М. Олитский В.С. Цеханович А.Л.  Специализирован-

ный подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок. − М.: Транс-

порт,1979. -319с. 

13. Павлов В.А., Муханов С.А. Транспортные прицепы и полуприцепы. − 

М.: Воениздат, 1981. - 194с. 

14. Основы проектирования специализированного подвижного состава: 

Учеб. пособие / И. Г. Шепеленко. – К.: УМК ВО, 1989. – 164 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік/іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю – 

чотири контрольних опитування (тестування), для практичних робіт – захист (тес-

тування). 

 


