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Сукач М.К. 
С 89    Практикум з визначення навантажень машин: навч. посібник. Київ: 

Видавництво Ліра-К, 2017. 184 с. 
 
Навчальний посібник містить практичні вправи з визначення наванта-

жень будівельних машин, методику проведення лабораторних робіт на від-
критому полігоні, а також виконання курсової роботи з дисципліни «Сис-
теми навантаження для дослідження машин». Наведено розрахунки буль-
дозерів, одно- та багатоківшевих екскаваторів, скреперів, автогрейдерів, 
ущільнюючих машин, обладнання гідромеханізації та ерліфтів, стрічкових 
конвеєрів, установок для пневмотранспортування будівельних сумішей, 
тягові розрахунки автомобілів, тракторних поїздів, дизель-тролей-возів, 
прогнозування основних параметрів машин і розрахунок комплекту техніч-
них засобів для перевезення матеріалів, швидкісного будівництва доріг і 
аеродромів, рекомендації з регламентних робіт та оптимізації машино-до-
рожнього парку. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціа-
льністю «Прикладна механіка». 
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