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Перелік питань  

1. Загальні відомості, класифікація,зона застосування, відомості про види, типи 

вантажопід’ємного обладнання та машини.  

2. Класифікація, загальна будова, принцип дії автомобільного крана з гідравлічною 

стрілою, переваги і недоліки. 

3. Класифікація вантажопід’ємних машин за призначенням, основні техніко-

експлуатаційні параметри вантажопід’ємних машин. 

4. Будова робочого обладнання, автомобільних кранів, поворотних платформ, 

виносних опор, вузлів блокування ресор тощо. 

5. Вантажозахватні органи, лебідки, канати, тощо. 

6. Гідравлічний привід стрілових кранів, схема приводу, будова і робота. 

7. Призначеня та види вантажопід’ємних засобів, зона їх застосуван-ня, будова гаків 

та гакових підвісок, вантажних петель кліщоцентро-вих захватів, підхватів, тощо. 

8. Особливості гусеничних кранів та тракторних навісних стрілових кранів, 

застосування, будова та принцип роботи. 

9. Стальні дротяні канати, їх класифікація, поліспасти прості і швид-кісні, їх схеми. 

10. Призначення та класифікація стрілових баштових кранів, загальна будова, 

принцип роботи. 

11. Елементи механізмів, загальні відомості про кінематичні схеми механізмів. 

12. Будова робочого обладнання стрілових баштових кранів (поворот-ної 

платформи, опрно-поворотних пристроїв, противагових консо-лей). 

13. Опорно-поворотні пристрої, механізми повороту, загальні відомо-сті про несучі 

конструкції. 

14. Загальна будова збіркових одиниць та їх робота. 

15. Загальна будова і робота робочого обладнання мостових кранів (ходових коліс, 

осей з’єднувальної муфти, опорних деталей). 

16. Загальні відомості про приводи машин, механічні та гідравлічні передачі. 

17. Будова гідромуфт, гідравлічних розподільників, регулюючої апа-ратури, 

трубопроводів.  

18. Електричні і комбіновані передачі (електромеханічна, електро-гідравлічна та 

електропневматична). 

19. Призначення і класифікація систем управління машин, будова і принцип роботи 

(важільної, гідравлічної, безнасосної, насосної, пневматичної, електричної та 

комбінованої системи). 

20. Призначення і класифікація навантажувачів та розвантажувачів. 

21. Будівельні підйомники, призначення їх типи, загальна будова та робота. 

22. Загальна будова, кінематична схема та принцип дії навантажу-вачів та 

розвантажувачів, змінне обладнання.  



23. Загальна будова, принцип роботи, мачтового та шахтного підйом-ників. 

24. Призначення, загальна будова, принцип дії канатного механізму повороту 

мачтово-стрілового крана.  

25. Призначення, класифікація стрілових кранів, зона застосування, загальна будова 

і принцип роботи мачтово-стрілового крана. 

26. Призначення, загальна будова, принцип дії коробки відбору потужності. 

27. Класифікація, загальна будова, принцип дії автомобільного крана з гратчастою 

стрілою, переваги і недоліки. 

28. Переваги і недоліки гідравлічного приводу стрілових кранів. 

29. будова вузлів гідроприводу (розподільників, гідромоторів,           

      гідроклапанів, регуляторів гідропотоку). 

30. Механічний привід стрілових кранів, схема приводу, будова і робота. 

31. Електричний привід стрілових кранів, схема приводу, будова і робота. 

32. Грейфер, класифікація, призначення, будова і робота. 

33. Привести приклади кріплення сталевих канатів. 

34. Описати будову багатоблокової гакової підвіски. 

35. Описати будову і роботу стрічкових гальм. 

36. Описати будову і роботу двоканатного грейфера. 

37. Описати будову та роботу аксіально-поршневого насоса. 

38. Принцип дії та будова шестеренчастого насоса гідроприводу. 

39. Описати роботу гідравлічного розподільника. 

40. Будова і робота гідравлічного домкрата. 

41. Будова і робота гвинтового  домкрата. 

42. Будова і робота рейкового домкрата. 

43. Опорно-поворотні пристрої кранів. 

44. Несучі конструкції стрілових, баштових, мостових, козлових кранів. 

45.  Гідро і пнемо розподільники. 

46.  Муфти, що використовуються в ВТМ. 

47. Безнасосна система керування ВТМ.  

48.  Комбінована система керування ВТМ. 
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