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Контрольні запитання для проведення заліку 

з дисципліни « Будівельна техніка» 

 
Тема 1. Будівельна техніка. Загальні положення. Основні вимоги до сучасної будівельної 

техніки. Класифікація та індексація. 

 1.Як основні вимоги до сучасних будівельних машин?  

2.Наведіть техніко-економічні показники.  

Тема 2.Загальна будова будівельної техніки, силове та ходове обладнання, система 

керування.  

1.Поясніть загальну будову машини. 

 2.Перелічіть основні механізми машин. 

 3.Приводи машин. 

 4.Наведіть класифікацію будівельних машин. 

 Тема 3.Вантажо підіймальне обладнання, домкрати, талі, лебідки. Будівельні підіймачі. 

Конструктивне рішення. 

 1.Наведіть приклади використання домкратів. 

 2.Яке призначення будівельних підіймачів? 3.Поясніть особливості використання лебідок.  

Тема 4.Крани будівельні. Мостові, козлові та кабельні крани. Конструктивні рішення. 

Стрілові самохідні крани. 1.Наведіть класифікацію баштових кранів та поясніть їх 

використання.  

2.Вибір машин для монтажних робіт. 3.Наведіть схеми та класифікацію монтажних кранів.  

4.Поясніть, як класифікують баштові крани.  

Тема 5.Землерийно транспортні машини.  Бульдозери, скрепери, конструктивні схеми, 

основні механізми, використання.  

1.Різновиди машин для земляних робіт.   

2.Як класифікують машини для земляних робіт?  

3.Наведіть конструктивні схеми бульдозерів. 

 Тема 6. Землерийні і ущільнюючі машини. Екскаватори одноківшеві та безперервної дії, 

конструктивні схеми, призначення. Катки, трамбувальні машини.  

1.Які машини використовують для розробки котлованів і траншей? 2.Поясніть режими 

роботи екскаваторів.  

3.Наведіть формулу для розрахунку екскаватора.  

4.Обґрунтуйте використання вібраторів і катків для ущільнення ґрунтів. 5.Наведіть 

класифікацію катків.  

Тема 7.Машини для буріння та пальових робіт. Способи буріння, обладнання. Копрове 

обладнання, пальові заглибники. Гідравлічні молоти, дизельні молоти, віброзаглибники.  

1.Наведіть яке обладнання використовують для приготування бетонної суміші.  

2.Які способи транспортування бетонної суміші визнаєте? 

 3.Поясніть використання насосів для транспортування бетонної суміші.  

4.З якою метою ущільнюють бетону суміш?  

5.В чому полягає комплексна механізація бетонних процесів?  

6.Наведіть основні види вібраторів. 
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