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 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітній ступінь 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

_13 Механічна інжене-

рія_ 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Модулів –  Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

_133 Галузеве машино-

будування «Підйомно-

транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні 

машини і обладнання»_ 
(код і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 5-й 5-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання _______ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість го-

дин - 90 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

аудиторних – 42 

самостійної роботи 

студента - 48 

Освітній ступінь: 

магістр 

28 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

48 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивіду-

альної роботи становить: 

для денної форми навчання – 42/48 

для заочної форми навчання – 8/82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

  

1. Мета навчальної дисципліни 

 

  Дисципліна «Ліфти та підйомники» є однією з головних профілюючих 

дисциплін в системі підготовки магістрів в галузі підйомно-транспортної тех-

ніки. 

  Метою вкладення цієї дисципліни являється вивчення конструкції, ро-

боти, головних принципів розрахунку спеціальних вантажопідйомних машин, 

які застосовуються для підіймання різних вантажів за допомогою вантажоне-

сучих органів, які рухаються вздовж вертикальних або похилих направляю-

чих. 

  В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

 

ЗНАТИ головні типи і конструктивні особливості підйомників, а також методи 

розрахунку і раціонального конструювання їх із збірних одиниць та окремих 

елементів; 

ВМІТИ виконати механізм підйому та головне устаткування, яке забезпечує 

надійну експлуатацію вантажних, вантажо-пасажирських і пасажирських ліф-

тів; користуватися спеціальною літературою, довідниками, стандартами, нор-

малями; 

ПРИДБАТИ ПРАКТИЧНІ НАВИКИ в самостійній роботі по користуванню і 

розрахунку ліфтів з використанням засобів обчислювальної техніки, а також в 

напряму критичного аналізу різних конструктивних рішень. 

 

  Ця дисципліна базується на матеріалах попередніх теоретичних, зага-

льно-інженерних і спеціальних предметів і може використовуватися для ви-

вчення подальших дисциплін, а також при виконанні випускової магістерської 

роботи. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

загальні компетентності: базові уявлення про конструкції, експлуата-

цію, методи вибору та основні закономірності розробки і проектування ліфтів 

та підйомників; 

фахові компетентності: здатність використовувати професійно-профі-

льовані знання в галузі ліфтів та підйомників в напряму виконання вимог су-

часних виробництв. 

 

очікувані програмні результати навчання: магістр повинен правильно і у 

відповідності до технологічних вимог вибрати ліфт або спеціальний підйом-

ник для забезпечення максимальної продуктивності процесів з найвищим рів-

нем безпеки експлуатації. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до дисципліни 

Тема 1. Вступ 

Загальні  відомості про підйомники. Загальна характеристика підйомни-

ків. Призначення, класифікація і кінематичні схеми основних типів підйомни-

ків, короткий історичний огляд розвитку підйомних машин в світі та на Укра-

їні. 

Роль підйомників в механізації трудомістких і важких процесів, покра-

щенні умов праці і підвищенні її продуктивності. 

Змістовий модуль 2. Ліфти пасажирські та вантажні 

Тема 2. Визначення ліфтів 

Схеми та обладнання лифтів. Класифікація і загальні кінематичні схеми 

ліфтів. Конструктивні схеми і загальне улаштування ліфтів. Розміщення голо-

вних конструктивних елементів. Правила ПУБЕЛ (Правила улаштування і без-

печної експлуатації ліфтів). Технічна характеристика ліфтів. Продуктивність 

ліфтів. Панорамні, тротуарні ліфти. Ліфти безперервної дії. 

Тема 3. Підйомні механізми ліфтів 

Конструкція і установка приводів. Мікроприводи, їх улаштування і уста-

новка. Конструкція і розрахунок вантажних канатів. 

Визначення розрахункової величини коефіцієнта тяги підйомника, коефі-

цієнтів зчеплення і приведених коефіцієнтів тертя канавок канатоведучих шкі-

вів. 

Ліфти з канатоведучими шківами. Тяговий розрахунок. Визначення необ-

хідної потужності електичного двигуна. Характеристика електроприводу ліф-

тів. Вибір двигуна. Час розгону і гальмування кабіни ліфту. Точність зупинки. 

Основні типи підйомних механізмів. Конструкція і розрахунок канатоведучих 

блоків і барабанів. Типи передач і гальмового обладнання. 

Тема 4. Кабіни, противаги і вирівнювальні канати 
Противаги і схеми їх підвіски. Розрахунок противаг. Конструкція кабін 

ліфтів. Приводи дверей кабіни. 

Обладнання, яке забезпечує безпечну експлуатацію ліфтів. Уловлювачі, 

регулятори (обмежувачі) швидкості, буфера. 

Уловлювачі, кінематичні і конструктивні схеми уловлювачів, розрахунок 

клинових уловлювачів. Конструкція, робота і розрахунок уловлювачів повіль-

ного гальмування. Призначення, кінематичні і конструктивні схеми регулято-

рів швидкості. Розрахунок регуляторів швидкості. 

Конструкція, способи установки і розрахунок пружинних і гідравличних 

буферів кабін і противаг. 

Тема 5. Шахти, машинне приміщення і машинне обладнання 
Гідравличні ліфти та їх приводи. Використання тертя для фрикційних 

приводів підйому ліфтів. 

Автопідйомники із телескопічними та колінно-шарнірними стрілами. 

Конструкції приводів підйому вантажів. Засоби безпеки. 
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Безредукторні приводи підйому ліфтів. Засоби забезпечення комфортно-

сті, надійності і безпечності роботи ліфтів.  

Змістовий модуль 3. Підйомники 

Тема 6. Рудничні підіймальні пристрої 
Загальні відомості, огляд типових схем. Підіймальне обладнання. Конст-

рукція підвісного обладнання. Конструкція і робота парашутів (уловлювачів). 

Роль рудничних підіймальних установок для розвитку вітчизняної гірноруд-

ничної та вугільної промисловості. 

Тема 7. Підіймальні машини та їх елементи 

Конструкція та розрахунок вантажних канатів. Типи і конструкція бара-

банів і шківів тертя. Конструкція шахтних підіймальних машин: барабанних, 

біциліндроконічних, конічних, зі шківом тертя. Головні параметри і розміри. 

Розрахунок геометричних розмірів барабанів. 

Тема 8. Системи шахтного підйому 

Системи з постійним радіусом навивки. Визначення статичного опору 

при підніманні клітей та скіпів. Тахограми (діаграми швидкості): трьохпері-

одні, п’ятиперіодні. Особливості розрахунку потужності підйомного двигуна. 

Системи підйому зі змінним радіусом навивки. Статичний опір в системах пі-

дйому з біциліндроконічними барабанами для кліткових підйомів. Розрахунок 

діаметрів малого та великого циліндрів. 

Тема 9.  Скіпові підйомники доменних печей 

Загальні відомості. Скіпи. Головні вимоги. Призначення. Типові схеми. 

Конструкція скіпової лебідки.  

Особливості розрахунку скіпових підйомників. Визначення статичних зу-

силь в канатах. Графіки статичних зусиль на колі барабана скіпової лебідки. 

Визначення еквівалентної потужності двигунів скіпової лебідки. Розрахунок 

вантажних канатів. 

Тема 10. Фунікулери 

Загальні відомості. Призначення. Головні вимоги і норми з урахуванням 

транспортування людей. Особливості конструкції і розрахунку лебідок фуні-

кулерів. 

Тема 11. Автопідйомники із телескопічними та колінно-шарнірними 

стрілами 

Конструкції приводів підйому вантажів. Засоби безпеки. Особливості ро-

зрахунку. 

Тема 12. Будівельні та монтажні підйомники ножицевого (пантогра-

фного) типу, телескопічні підйомні деталі послідовної та одночасної дії 

Кінематика, розрахунки механізмів підйому. 

Тема 13. Сучасні підйомники. Міні підйомники.  

Багатосекційні, комбіновані, телескопічно-колісно-шарнирні, будіве-

льно-монтажні. Конструкції, технічні характеристики, експлуатаційні власти-

вості, розрахунки. 

Змістовий модуль 4. Перспективні ліфти та підйомники 

Тема 14. Тенденції розвитку підйомників різних типів.  
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Застосування прогресивних конструкцій і методів розрахунку. Нові сис-

теми керування підйомників. 

Лабораторні роботи 

№ 1. Вивчення конструкції і роботи пасажирського ліфта. 

№ 2. Дослідження обмежувача швидкості руху кабіни ліфта. 

№ 3. Визначення точності позиціювання кабіни при підході до адресату. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви зміс-

тових моду-

лів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Вступ до дисципліни 

Тема 1. 

Вступ 

4 2    2 4     4 

Разом за змі-

стовим моду-

лем 1 

4 2    2 4     4 

Змістовий модуль 2. Ліфти пасажирські та вантажні 

Тема 2. Ви-

значення лі-

фтів 

14 2  4  8 14 2  2  10 

Тема 3. Під-

йомні меха-

нізми ліфтів 

14 2  4  8 14 2    12 

Тема 4. Ка-

біни проти-

ваги і вирів-

нювальні ка-

нати 

18 2  6  10 18     18 

Тема 5. 

Шахти, ма-

шинне при-

міщення і 

машинне об-

ладнання  

4 2    2 4     4 

Разом за змі-

стовим моду-

лем 2 

40 8  14  28 50 48  2  44 
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Змістовий модуль 3. Підйомники 

Тема 6. Руд-

ничі підійма-

льні пристрої 

4 2    2 4 2    2 

Тема 7. Пі-

діймальні 

машини та їх 

елементи 

4 2    2 4     4 

Тема 8. Сис-

теми шахт-

ного підйому 

4 2    2 4     4 

Тема 9. Скі-

пові підйом-

ники домен-

них печей 

4 2    2 4     4 

Тема 10. Фу-

нікулери 

4 2    2 4     4 

Тема 11. Ав-

топідйом-

ники із теле-

скопічними 

та колінно-

шарнірними 

стрілами 

4 2    2 4     4 

Тема 12. Бу-

дівельні та 

монтажні пі-

дйомники 

ножицевого 

(пантограф-

ного) типу, 

телескопічні 

підйомні де-

талі послідо-

вної та одно-

часної дії 

4 2    2 4     4 

Тема 13. Су-

часні підйом-

ники. Міні 

підйомники. 

Багатосек-

ційні, комбі-

новані, теле-

4 2    2 4     4 
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скопічно-ко-

лісно-шарни-

рні, будіве-

льно-монта-

жні 

Разом за змі-

стовим моду-

лем 3 

32 16    16 32 2    30 

Змістовий модуль 4. Перспективні ліфти та підйомники 

Тема 14. Те-

нденції роз-

витку підйо-

мників різ-

них типів 

4 2    2 4     4 

Разом за змі-

стовим моду-

лем 4 

4 2    2 4     4 

ІНДЗ             

Усього го-

дин  

90 28  14  48 90 6  2  82 

 

4. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Вступ 2/4 

2 Визначення ліфтів 8/10 

3 Підйомні механізми ліфтів 8/12 

4 Кабіни противаги і вирівнювальні канати 10/18 

5 Шахти, машинне приміщення і машинне обладнання  2/4 

6 Рудничі підіймальні пристрої 2/2 

7 Підіймальні машини та їх елементи 2/4 

8 Системи шахтного підйому 2/4 

9 Скіпові підйомники доменних печей 2/4 

10 Фунікулери 2/4 

11 
Автопідйомники із телескопічними та колінно-шарнір-

ними стрілами 
2/4 

12 

Будівельні та монтажні підйомники ножицевого (пан-

тографного) типу, телескопічні підйомні деталі послі-

довної та одночасної дії 

2/4 

13 

Сучасні підйомники. Міні підйомники. Багатосекційні, 

комбіновані, телескопічно-колісно-шарнирні, будіве-

льно-монтажні 

2/4 

14 Тенденції розвитку підйомників різних типів 2/4 

 Разом 48/82 
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5. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

Магістр повинен правильно і у відповідності до технологічних вимог ви-

брати ліфт або спеціальний підйомник для забезпечення максимальної проду-

ктивності процесів з найвищим рівнем безпеки експлуатації. 

                                                                      
6. Критерії оцінювання 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль  

№1 № 2 № 3 № 

4 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

100 
5 5 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 10 5 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливі-

стю повторного складання 

не зараховано з мо-

жливістю повтор-

ного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язко-

вим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повто-

рним вивченням ди-

сципліни 

 

7. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма курсу. 

2. Питання до самопідготовки. 

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт. 

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Федорова З.М. та інші. Підйомники. – Київ: Вища школа. Головне вида-

вництво, 1976. – 256с. 

2. Ушаков П.Н., Бродський М.Г. Крани і ліфти промислових підприємств. 

– М.: Металургія, 1974 – 352с. 

3. Іонов А.А. та інші. Атлас конструкцій ліфтів. – М.: Машинобудування, 

1984 – 60с. 
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Допоміжна 
1. Правила улаштування і безпечної експлуатації ліфтів. – Київ: Держгір-

промнагляд України, 1993 – 180с. 

2. Штремель Г.Х. Вантажопідйомні машини. – М.: Вища школа, 1980. – 

304с. 

3. ГОСТи, ДЕСТи,  FEMu  і інші норми. 

4. Проспекти, буклети фірм виробників, періодичні видання. 

5. Паспорти, інструкції до експлуатації ліфтів та підйомників. 

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Ліфти та підйом-

ники». /Укл. Л.М. Мартовицький, - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2012. 
9. Інформаційні ресурси 

1. Діючий вантажний ліфт кгQ 400  ауд. 11. 

2. Ліфти в житлових комплексах м. Запоріжжя. 

3. Підйомники заводів «Запоріжкран», «Запоріжсталь», «ДСС»,  «АвтоЗАЗ». 

4. Проспекти провідних кранобудівних фірм світу. 

5. Журнали «Подъемные сооружения», «Спеціальна техніка». 

__________, 2018  рік 


