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ВСТУП 
 

Програма вивчення варіативної дисципліни «Спеціалізований рухомий 
склад»  складена відповідно до вимог ОПП «Колісні та гусеничні транспортні за-
соби» професійної підготовки магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве 
машинобудування».  

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є спеціалізований рухомий 
склад автомобільного транспорту, тенденції розвитку його конструкцій, методи  
спеціалізації автотранспорту й переваг практичного використання під час переве-
зення вантажів  

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, вища математика, 
теоретична механіка, деталі машин, конструкція автомобілів, теорія механізмів і 
машин. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Гальмівні системи автопоїздів та самоскиди. 
2. Лісовози, самонавантажувачі, фургони та цистерни. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціалізований рухомий 

склад» є вивчення робочих процесів та конструкцій спеціального технологічного 
обладнання спеціалізованого рухомого складу, а також методики обчислень осно-
вних експлуатаційних параметрів цього обладнання 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціалізований рухо-
мий склад» є: дати поняття про спеціалізований рухомий склад, визначити його 
класифікацію та конструкцію, переваги та можливості, а також тенденції  розвит-
ку у майбутньому. 

1.3. 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 
СРС; 

-  конструктивні особливості, основи підбору, експлуатації та розрахунку 
спеціальних вузлів та механізмів СРС (перевертаючих пристроїв, зчіпних при-
строїв, коників лісовозів та ін.); 

-  методику теоретичної оцінки і розрахунку тягово-швидкісних, гальмів-
них та інших експлуатаційних властивостей автопоїздів та окремих видів СРС; 

-  тенденції розвитку СРС, номенклатуру і та перспективи розвитку типажу 
СРС, методи спеціалізації автомобілів. 

вміти:  
-  самостійно вивчати конструктивні властивості СРС; 
-  приймати рішення про можливість застосування СРС для перевезення рі-

зних видів вантажів; 
-  визначати основні показники СРС 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів 

ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Гальмівні системи автопоїздів та самоскиди. 
Тема 1. Гальмівні системи автопоїздів, особливості конструкції і експлуата-

ції. 
1.1 Гальмівні системи автопоїздів. 
1.2 Особливості конструкції гальмівних систем автопоїздів. 
1.3 Особливості  експлуатації гальмівних систем автопоїздів. 
Тема 2. Вимоги до гальмівних систем автопоїздів 

2.1 Загальні відомості про стійкість автопоїздів при гальмуванні.  
2.2 Нормативні вимоги по ефективності і відповідності ланок автопоїзду 

при гальмуванні 
2.3 Вимоги до допоміжної гальмівної системи автопоїздів. 
2.4 Вимоги правила 13 ЄЕК ООН до гальмівних систем автопоїздів.  
Тема 3. Приводи гальмівних систем автопоїздів 

3.1 Основні типи приводів гальмівних систем автопоїздів: одно провідна, 
дво провідна та електропневматична. Склад, принципи роботи та особливості за-
стосування 

3.2. Одно провідна гальмівна система автопоїзда: склад, принципи роботи та 
особливості застосування 

3.3 Дво провідна гальмівна система автопоїзда: склад, принципи роботи та 
особливості застосування.  

3.4 Електропневматична гальмівна система автопоїзда: склад, принципи ро-
боти та особливості застосування.   

Тема 4. Автомобілі та автопоїзди самоскиди 

4.1. Класифікація та області застосування саморозвантажувального транс-
порту. Нагрузочні умови і експлуатаційні особливості 

4.2 Експлуатаційні особливості самоскидів. 
4.3. Навантажувальні умови самоскидів. 
Тема 5. Основи проектування гідро обладнання самоскидів 
5.1 Способи розвантажування кузову.  
5.2 Конструктивні особливості шасі і кузовів самоскидів. 
5.3 Основи проектування гідро обладнання і пристроїв розвантажування 
Тема 6. Стійкість самоскидів. 
6.1 Стійкість саморозвантажувального транспорту.  
6.2 Поперечна  стійкість при розвантажуванні платформи і вплив на неї 

окремих чинників. 
6.3 Повздовжня стійкість при розвантажуванні платформи і вплив на неї 

окремих чинників. 
Тема 7. Автопоїзди для перевезення довго вимірних та великовантажних 

вантажів 
7.1 Автопоїзди для перевезення довго вимірних та великовантажних ванта-
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жів. Вимоги і класифікація. Конструктивні особливості і компоновочні схеми. 
Умови навантаження. 

7.2 Автопоїзди для перевезення будівельних конструкцій. Вимоги і класи-
фікація. Конструктивні особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження. 

7.3 Автопоїзди для перевезення труб. Вимоги і класифікація. Конструктивні 
особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження.  

7.4 Автопоїзди для перевезення металопрокату. Вимоги і класифікація. 
Конструктивні особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження. 

7.5 Автопоїзди для перевезення лісу. Вимоги і класифікація. Конструктивні 
особливості і компоновочні схеми. Умови навантаження.  

7.6 Автопоїзди для перевезення великовагових та великогабаритних ванта-
жів. Вимоги і класифікація. Конструктивні особливості і компоновочні схеми. 
Умови навантаження. 

Змістовий модуль 2. Лісовози, самонавантажувачі, фургони та цистерни 
Тема 1. Автопоїзди-лісовози 

1.1 Конструкції автопоїздів-лісовозів. 
1.2 Вимоги експлуатації автопоїздів-лісовозів. 
1.3 Склад, призначення та принципи роботи спеціального обладнання лісово-

зів. 
Тема 2. Проектування коників лісовозів 
2.1 Основи проектування коників лісовозів та поворотних пристроїв розпус-

ків.  
2.2. Визначення площі поперечного розрізу коників тягача та розпуска. 
2.3. Визначення відстані між кониками тягача та розпуска. 
Тема 3. Автопоїзди для перевезення труб та залізобетонний виробів.  
3.1 Конструктивно компоновочні схеми автопоїздів для перевезення труб, 

особливості конструкції та експлуатації. 
3.2 Конструктивно компоновочні схеми автопоїздів для перевезення  залізо-

бетонний виробів, особливості конструкції та експлуатації. 
Тема 4. Автомобілі та автопоїзди-самонавантажувачі 
4.1 Класифікація, конструктивні схеми автомобілів та автопоїздів-

самонавантажувачів.  
4.2 Кранові, портальні самонавантажувачі. 
4.3 Автомобілі з вантажопідйомними бортами. 
4.4 Стійкість автомобілів самонавантажувачів.  
4.5 Характеристика безпечної роботи, вимоги до підвіски. 
Тема 5. Автомобілі та автопоїзди-фургони 
5.1. Класифікація та основні конструктивні схеми автомобілів та автопоїздів 

фургонів.  
5.2 Експлуатаційні вимоги до фургонів. 
5.3 Рефрижератори та ізотермічні фургони. Засоби охолодження.  
5.4 Холодильне обладнання рефрижераторів. 
5.5 Методика визначення холодопродуктивності обладнання рефрижераторів. 
Тема 6.  Автомобілі та автопоїзди-цистерни 
6.1 Класифікація та основні конструктивні і експлуатаційні вимоги автомобі-

лів і автопоїздів цистерн.  
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6.2 Основні конструктивно компоновочні схеми автомобілів та автопоїздів 
цистерн.  

6.3 Цистерни для перевезення нафтопродуктів.  
6.4 Технологічне обладнання цистерн та паливозаправників.  
6.5 Основи розрахунку резервуарів цистерн на міцність.  
6.6 Стійкість цистерн та методи її підвищення. 
Тема 7.  Цистерни для перевезення продовольчих продуктів та сипких ван-

тажів 
6.1 Класифікація цистерни для перевезення продовольчих продуктів.  
6.2 Основні конструктивні та експлуатаційні вимоги.  
6.3 Технологічне обладнання цистерни для перевезення продовольчих проду-

ктів та принципи його роботи. 
6.4 Цистерни для перевезення цементу. Конструкція склад, призначення та 

принципи роботи технологічного обладнання.  
6.5 Навантаження та розвантаження  цистерн для перевезення цементу. 

 
3. Рекомендована література 

 

1. Акимов Г.А. Саморазгружающийся транспорт. — М.: Транспорт,  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю – 

два контрольних тестування (опитування). 


