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ВСТУП

Робочою програмою вивчення дисципліни „Меліоративні машини”

студентами факультету заочної освіти ОКР „бакалавр” передбачено виконання

практичних робіт під час аудиторних занять, курсової та самостійної робіт поза

межами аудиторій. Загальна кількість часу, що передбачений для самостійного

вивчення дисципліни (модуля 1) становить 96 год. Щоб ефективніше

використати даний час для поглибленного вивчення окремих питань,

передбачених навчальним планом студентам пропонується виконати

контрольну графічно-аналітичну роботу, що оцінюється 40 балами.

В запропонованих методичних вказівках розроблені рекомендації щодо

виконання графічної частини та аналітичних розрахунків вказаного варіанту

завдання. Студенти самостійно вибирають варіант завдання (табл. 1) згідно

списку групи в журналі обліку виданих контрольних робіт. Завдання видається

на першому лабораторному занятті та є обов’язковим до виконання всіма

студентами.

Перед початком виконання роботи студентам слід уважно познайомитись

з допоміжною інформацією, пригадати конструктивні особливості причіпних та

начіпних плугів та способи їх агрегатування. Крім поданої інформації студенти

можуть самостійно опрацювати матеріал за запропонованими літературними

джерелами.

Оформляти графічну частину контрольної роботи слід акуратно,

дотримуючись загальноприйнятих вимог до конструкторської документації.

Контрольна робота на початку сесії реєструється на кафедрі і направляється

ведучому викладачу на рецензію і у випадку отримання позитивного відгуку

захищається в позааудиторний час з виставленням оцінки за національною та

міжнародною шкалою.



1. МЕТА І ЗАВДАННЯ  ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – забезпечити фахівців інженерного профілю теоретичними й

практичними навичками та методами розробки і організації меліоративних

робіт.

Завдання – дати наукові основи знань із загальних питань меліорації;

ефективного використання технічних засобів для виконання меліоративних

робіт.

Предмет навчальної дисципліни – сучасні технології механізованого

процесу меліорації та технічні засоби для їх реалізації.

На основі отриманих знань студент повинен:

– знати методику та технічні засоби визначення основних технологічних

та фізико-механічних параметрів грунту; умови вибору та функціонування

меліоративної техніки в польових умовах; технічні вимоги до меліоративних

машин з обгрунтуванням вибору робочих органів; критерії та методики оцінки

якості і ефективності виконання механізованих робіт;

– уміти обгрунтовувати параметри і режими роботи меліоративних

машин та їх робочих органів; визначати енергетичні витрати на проведення

механізованих робіт з меліорації.



2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

                              Таблиця 1

№
теми Зміст (питання для вивчення)

К-сть год. на
самостійну

роботу

1
Суть меліорації і її основні види. Загальна класифікація

машин. 6

2

Машини для виконання культуртехнічних робіт.
Машини для зрізування кущів (кущорізи). Машини і
знаряддя для зрізування дерев і видалення дрібнолісся.
Машини для корчування пнів. Машини для видалення і
збирання рослинності. Машини для збирання каменів.
Машини для первинного обробітку меліорованих земель

8

3

Машини для будівництва відкритих каналів
Класифікація каналокопачів. Каналокопачі з ротаційними
робочими органами. Каналокопачі з комбінованими
робочими органами. Плужні каналокопачі. Машини для
прокладання каналів із застосуванням вибуху і
газодинамічної енергії

7

4

Машини для планування дна і відкосів каналів.
Машини для розрівнювання кавальєрів. Машини для
планування дна і відкосів каналів. Машини для стабілізації
відкосів. Машини для ущільнення дна і відкосів.

7

5

Машини для утримання і ремонту каналів. Класифікація
машин. Багатоковшові каналоочисники. Скребкові і
шнекові каналоочисники. Фрезерні каналоочисники.
Каналоочисники з комбінованими робочими органами.
Машини для видалення рослинності з каналів.

7

6

Машини для будівництва закритого горизонтального
дренажу. Класифікація машин. Дренажні трубоукладальні
машини з активним робочим органом. Дренажні
трубоукладальні машини з пасивним робочим органом.
Машини для кротового дренажу. Машини і обладнання для
будови закритих трубопроводів.

7

7
Машини для зрошення. Способи поливу, класифікація
машин. Далекоструминні дощувальні апарати. Насосні
станції. Дощувальні машини і установки

7



Продовження таблиці 1

1 2 3

8

Теоретичні основи розрахунку меліоративних машин.
Особливості розрахунку балансу потужності меліоративних
машин. Визначення зовнішніх сил, що діють на робочий
орган і меліоративну машину в робочому стані.
Продуктивність меліоративних машин. Розрахунок
прохідності меліоративної машини на гусеничному ходу

8

9
Основи теорії розрахунку машин з ротаційними
робочими органами. Кінематика і товщина стружки.
Розрахунок основних параметрів.

7

10

Основи теорії розрахунку машин зі скребковими
робочими органами. Кінематика, швидкість різання і
розміри стружки, що зрізається. Розрахунок основних
параметрів.

7

11

Основи теорії розрахунку дренажних машин.
Розрахунок параметрів трубоукладального бункера.
Параметри спускного лотка для коротких труб. Розрахунок
сил, що діють на траншейні та вузькотраншейні машини.
Розрахунок кротодренажних машин.

7

12

Основи теорії розрахунку машин зі шнековими
робочими органами. Продуктивність шнека. Розрахунок
основних параметрів шнеків. Сили, що діють на машину з
шнековим робочим органом.

7

13

Основи теорії розрахунку машин для зрізання
рослинності. Розрахунок параметрів пасивних робочих
органів. Розрахунок потужності та тяговий розрахунок.
Розрахунок параметрів машин з активним робочими
органами.

7

Всього на самостійне вивчення дисципліни 96

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основні види навчання під час вивчення дисципліни «Меліоративні

машини» – це самостійна робота з літературою, лекційні та практичні заняття.

Під час настановних сесій студенти отримують завдання для виконання

контрольної та курсової робіт, які оформляють згідно вимог, а в період



основної сесії здають на кафедру ведучому викладачу для отримання рецензії і

захисту. Лекційні та практичні заняття проводяться за планом (графіком) з

використанням плакатів, дошки та технічних засобів навчання.

Практичні заняття проводяться у аудиторіях кафедри, а окремі з них в

комп’ютерному класі з використанням розроблених прикладних програм

оцінки знань студентів.

До практичних занять студенти готовляться за лекційним матеріалом та

самостійною роботою з літературою в позааудиторний час.

Перед практичними заняттями здійснюється вибірковий контроль

готовності до занять, тестування за змістовими модулями, викладач акцентує

увагу студентів на найважливіших положеннях теми. В кінці заняття викладач

підводить підсумок заняття з поясненням не зрозумілих питань.

Для самостійного вивчення дисципліни (модуль 1) студентам відводиться

62 год. При цьому студенти виконують контрольну роботу, яка оцінюється 40

балами та курсову роботу – 100 балів.

Дисципліна включає також навчально-аудиторну роботу (модуль 2),

сумарно оцінений в 60 балами і охоплює безпосередню роботу студента в

аудиторії.

За результатами, отриманими студентами за модулі навчально-аудиторної

та самостійної робіт, проводиться допуск до здачі підсумкового модульного

контролю – загальна сума балів повинна бути не менше 60. У випадку не

відпрацювання студентом хоча однієї практичної роботи, він рахується як

такий, що не виконав навчальної програми і до підсумкового модульного

контролю не допускається.

Підсумковий модульний контроль, що проводиться в кінці вивчення

дисципліни в формі письмового іспиту (комп’ютерного тестового контролю)і

оцінюється в 100 балів.

Загальна оцінка з дисципліни виводиться як середнє значення між

балами, отриманими за поточну роботу, і балами, отриманими на підсумковому



модульному контролі. Обов’язковою умовою позитивної оцінки студента є

успішне засвоєння практичного курсу (не менше 60 балів за поточну роботу) і

успішне вивчення теоретичного курсу (не менше 60 балів за підсумковий

модульний контроль).

У випадку незадовільної оцінки з однієї із цих складових загальна оцінка

не виводиться і студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним

вивченням курсу.

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Меліорація. Види меліоративних робіт.

2. Перелічіть основні робочі органи землерийно-меліоративних машин.

3. Поділ меліоративних машин за призначенням.

4. Перелічіть основні робочі органи кущорізів.

5. Які машини використовуються для культуртехнічних робіт.

6. Будова і принцип роботи кущоріза з пасивними робочими органами.

7. Нарисуйте схему поперечного перерізу і перелічіть основні елементи

меліоративих  каналів.

8. Перелічіть типи робочих органів каналоочисників.

9. Класифікація  каналокопачів.

10. Будова і принцип дії машини для укладання горизонтального дренажу з

активними  робочими органами.

11. Класифікація каналоочисних машин.

12. Будова і принцип роботи плужного каналокопача.

13. Перелічіть способи проведення культуртехнічних робіт.

14. Будова і принцип роботи викорчовувача-збирача.

15. Класифікація планувальників.



16. Назвіть робочі органи дренажних траншеєкопачів та дреноукладальних

машин.

17. Класифікація каналоочисників.

18. Перелічіть основні робочі органи каналокопачів

19. Класифікація машин для будівництва закритого горизонтального дренажу.

20. Будова і принцип роботи кущоріза з активними робочими органами.

21. Класифікація машин для зрошування.

22. Будова і принцип дії каналокопача з комбінованими робочими органами.

23. Типи кавальєророзрівнювачів.

24. Будова і принцип роботи машини для прокладання кротового дренажу.

25. Способи поливу при зрошуванні.

26. Будова і принцип роботи каналокопача з активними робочими органами.

27. Перелічіть види гідротехнічної меліорації. Способи її виконання.

28. Будова і принцип дії каменезбиральної машини.

29.Визначити потужність N (кВт), що затрачається на пересування

кавальєророзрівнювача, якщо його робоча швидкість руху V=3,0 км/год,

загальний тяговий опір R=14 кН, а механічний ККД η = 0,8.

30. Визначити потужність Nк (кВт), що затрачається на копання грунту

меліоративною машиною, яка рухається з робочою швидкістю V=4,0 км/год,

якщо питомий опір копанню k = 40 кН/м2, ширина зрізуваної стружки грунту

bi =3,2 м, а її товщина δi = 0,6 м.

31. Визначити потужність Nі (кВт), що затрачається на подолання сил інерції

під час розгону меліоративної машини, яка рухається з робочою швидкістю

V=2,8 км/год, якщо сила ваги машини G = 120 кН, тривалість розгону tр = 4

c, а коефіцієнт, що враховує інерцію обертових мас трансмісії й двигуна x'

= 1,2.

32. Визначити товщину зрізуваної стружки δ (м) одним ножем ротаційного

робочого органу каналокопача, який рухається з робочою швидкістю V=5,6



км/год, якщо частота обертання робочого органу np = 20 c-1, а число ножів по

його окружності

z = 12.

33. Визначити об’єм серповидної стружки V (м3), що зрізається одним ножем

ротаційного робочого органу каналокопача, якщо товщина стружки δ = 1,1 м,

її ширина b = 0,6 м та глибина копання hp = 2,2 м.

34. Визначити опір R р (кН) розпушення грунту і руйнування кореневої системи

рослинності під час її корчування, якщо коефіцієнт опору розпушування

грунту кр = 50 кН/м2; ширина захвату В = 3,2 м; глибина розпушування hр

=0,5 м ; коефіцієнт неповного розпушування за рахунок відстані між зубами;

λр = 0,4.

35. Визначити потужність N (кВт), що затрачається на пересування

кавальєророзрівнювача, якщо його робоча швидкість руху V=4,0 км/год,

загальний тяговий опір R=18 кН, а механічний ККД η = 0,75.

36. Визначити потужність Nк (кВт), що затрачається на копання грунту

меліоративною машиною, яка рухається з робочою швидкістю V=2,0 км/год,

якщо питомий опір копанню k = 80 кН/м2, ширина зрізуваної стружки грунту

bi =2,6 м, а її товщина δi = 0,4 м.

37. Визначити потужність Nі (кВт), що затрачається на подолання сил інерції

під час розгону меліоративної машини, яка рухається з робочою швидкістю

V=2,8 км/год, якщо сила ваги машини G = 120 кН, тривалість розгону tр = 4 c, а

коефіцієнт, що враховує інерцію обертових мас трансмісії й двигуна x' = 1,2.

38. Визначити товщину зрізуваної стружки δ (м) одним ножем ротаційного

робочого органу каналокопача, який рухається з робочою швидкістю V=4,2

км/год, якщо частота обертання робочого органу np = 15 c-1, а число ножів по

його колу z = 10.

39. Визначити об’єм серповидної стружки V (м3), що зрізається одним ножем

ротаційного робочого органу каналокопача, якщо товщина стружки δ = 1,1 м, її

ширина b = 0,6 м та глибина копання hp = 2,2 м.



40.Визначити опір R р (кН) розпушення грунту і руйнування кореневої системи

рослинності під час її корчування, якщо коефіцієнт опору розпушування

грунту кр = 40 кН/м2; ширина захвату В = 1,8 м; глибина розпушування hр

=1,6 м ; коефіцієнт неповного розпушування за рахунок відстані між зубами;

λр = 0,6.

41. Визначити товщину зрізуваної стружки δ (м) одним ножем ротаційного

робочого органу каналокопача, який рухається з робочою швидкістю V=4,2

км/год, якщо частота обертання робочого органу np = 15 c-1, а число ножів по

його колу

z = 10.

42. Визначити потужність Nк (кВт), що затрачається на копання грунту

меліоративною машиною, яка рухається з робочою швидкістю V=2,8 км/год,

якщо питомий опір копанню k = 50 кН/м2, ширина зрізуваної стружки грунту

bi =4,2 м, а її товщина δi = 0,1 м.
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