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Укладачі: Горлова А.Г., Лєвіна Р.М., Юдіна Ю.Г.
Матеріали кращих освітніх практик педагогічних
працівників професійної освіти. Професії: «Машиніст
автомобільного крана».
У

збірнику представлені

матеріали

передового

педагогічного досвіду працівників закладів професійної
освіти з професії: «Машиніст автомобільного крана».
Матеріали

можуть

бути

використані

в

практичній

діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання
даного профілю.

М. Біла Церква, 2017
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Зміст
1. Завальнюк Т.П., Єфименко О.С.
1.1.

Конкурс професійної майстерності за

професією «Машиніст крану металургійного виробництва»
1.2. Комплексна профільна олімпіада з професії
"Машиніст крана металургійного виробництва" Методична
розробка позакласного заходу
2. Півинь Л.І.
2.1. Урок виробничого навчання, як засіб формування
професійної компетентності майбутніх машиністів
крана металургійного виробництва
3. Степанова Г.С.
3.1. Деформація твердих тіл. Механічні властивості
твердих тіл та їх врахування під час роботи
вантажопідіймальних кранів з метою безпечної
експлуатації
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО У
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДПТНЗ «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ МЕТАЛУРГІЙНЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Конкурс професійної майстерності за професією
«Машиніст крану металургійного виробництва»

Розробили:Завальнюк Т.П.,
Єфименко О.С.,
викладачі

М. Маріуполь,2014
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ЗМІСТ
Вступ
1.
Організаційні
питання
конкурсу
професійної
майстерності «КРАНІВНИК-2014»
2. Питання тест – контролю (Додаток №1)
3. Питання тест - контролю (Додаток №2)
4. Картка №1 (Додаток №3)
5. Картка №2 (Додаток №4)
6. Картка №3 (Додаток №5)
7. Практична частина конкурсу професійної майстерності
«КРАНІВНИК-2014»
8. Звідна відомість результатів конкурсу професійної
майстерності «КРАНІВНИК -2014»
9. Висновок
10. Література
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ВСТУП
Конкурси професійної майстерності - важлива ланка
системи підготовки кваліфікованих робітників і один з
ключових елементів роботи викладача, спрямований на
підвищення престижу робітничих професій, посилення
зацікавленості учнів, створення традицій.
Будь-яке виробництво славиться професіоналами і
тримається на професіоналах. Щоб випускати якісну
продукцію в будь-якій галузі, в першу чергу потрібні саме
високопрофесійні
фахівці.
Тому
конкурси
профмайстерності в навчальних закладах заслуговують
всілякої уваги і заохочення. Адже їх учасники бачать, що
їх оцінюють по заслугах, їхні навики та вміння цінують. У
учнів з'являється стимул отримати більше знань та
навичок, з метою добитися кращих результатів.
У
Маріупольському
вищому
металургійному
професійному училище вже стало традицією проводити
конкурси професіональної майстерності з різних професій:
«Машиніст крана металургійного виробництва», «Слюсарремонтник»,
«Металург»,
«Зварювальник»,
«Електромонтер», «Повар-кондитер» та інші.

6

Організаційні питання конкурсу
«КРАНІВНИК-2014»
Мета конкурсу – перевірити знання і навики, які
учні
отримали
при
навчанні,
їх
професійну
компетентність.
Ми починаємо конкурс професійної майстерності
«КРАНІВНИК-2014»
У конкурсі беруть участь 6 учнів (група № 32, ІІІ
курс).
Глядачі нашого конкурсу – учні, які навчаються в
групі 32.
Цей
конкурс
проводиться
після
вивчення
теоретичного курсу спеціальної технології і проходження
практики на комбінаті ім. Ілліча. Значить, хлопці повинні
бути вже готові до самостійної роботи на крані – це учні
групи 32.
І ми з вами зараз будемо свідками їх професійної
майстерності.
Оцінювати конкурс буде журі.
У журі входить:
заст. директора з НВР – Єфименко О.С.;
методист – Бондар Т.В.;
викл. спец. технології – Завальнюк Т.П.;
викл. спец. дисциплін – Єфименко О.С.
майстер виробничого навчання – Лаврінішина Л.П.
Учасники конкурсу повинні будуть:
1. відповісти на питання тесту (теоретична частина
конкурсу) – завдання по 40 питань (Додаток №1
та 2).
2. виконати практичні завдання машиніста крану,
показати навики і знання зі стропальної справі
(Додаток №6).
Тому враховуватимуться будуть, як командні
результати, так і особисті. Все-таки на нашому конкурсі
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повинен бути визначений кращий учень – машиніст
крана, майстер своєї професії.
Представляю вам учасників конкурсу.
група 32:
1. Літовченко М.
2. Силантьєв С.
3. Елпаєв С.
4. Ляхов В.
5. Лазарчук Е.
6. Шиш І.
Пропонуємо учасникам конкурсу вибрати номери
для подальшого виконання і оформлення завдань
конкурсу, щоб вирішення журі було незалежним.
Учасники конкурсу вибирають номери і отримують
свої теоретичні завдання. На письмові відповіді учасникам
дається 30 хвилин.
Журі оцінює завдання, які здали учасники.
Після виконання другого завдання пропонується ряд
карток
по темі «Прилади
і
пристрої
безпеки
вантажопідйомних машин» і «Технічне обслуговування і
випробування вантажопідйомних машин» (Додаток № 3, 4 і
5 ).
На цьому теоретична частина конкурсу закінчена
Учасники конкурсу переходять до виконання
практичного завдання. Завдання роздаються в конвертах, де
знаходяться завдання для машиністів крану і стропальників.
Учасники на крані-тренажері повинні виконати свої
завдання в ролі машиніста крана і в ролі стропальника.
За результатами конкурсу переможець, учасник – що
зайняв перше місце має пільгу при складанні
кваліфікаційного іспиту.
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Додаток №1
Питання тест – контролю
для конкурсу «КРАНІВНИК - 2014» МВМПУ

1.

Що повинне бути
вказане на
інформаційному
трафареті в/п
крана?

2.

Які права дає ключбирка машиністові
крана?

а/ Знак заводу-виготовителя,
реєстраційний
номер,
вантажопідйомність,
дата
проведеного
технічного
огляду.
б/ Реєстраційний номер,
вантажопідйомність,
дата
наступного
повного
і
часткового
технічного
огляду.
в/ Реєстраційний номер,
вантажопідйомність,
дата
технічного
огляду,
призначення.
г/
Інвентарний
номер,
вантажопідйомність,
дата
наступного
технічного
огляду.
а/ На проведення статичного,
динамічного випробування
крана
і
переміщення
вантажів.
б/ На вантаження ж/д
вагонів, платформ, а/машин,
а
обслуговуючому
і
ремонтному персоналу на
огляд і ремонт.
в/ Ремонтному персоналу на
виробництво
ремонтних
робіт.
г/ Машиністові на включення
крана,
9 а обслуговуючому і

3.

Для чого
призначено захисне
заземлення?

4.

Як правильно
перевірити
справність
нульового
блокування?

5.

Чи дозволяється
використання
металоконструкцій
крана як
струмопровода для
живлення
електричних

ремонтному персоналу на
огляд і ремонт.
а/
Для
захисту
електродвигунів
від
перевантажень і короткого
замикання.
б/
Для
запобігання
короткому замиканню.
в/ Для запобігання ураженню
машиніста
електричним
струмом.
г/ Для подачі ел. живлення до
електроустаткування.
а/ Включити рубильник,
зібрати
схему
крана,
поставити
контролер
механізму
в
перше
положення.
б/
Поставити
контролер
механізму
в
перше
положення,
включити
рубильник, зібрати схему
крана.
в/
Поставити
контролер
механізму
в
нульове
положення,
включити
рубильник, зібрати схему
крана.
а/ Допускається
б/ Не допускається
в/
Допускається,
якщо
напруга ланцюга не більш
42В.
г/
Допускається,
якщо
напруга
ланцюга
не
10

ланцюгів?

6.

Хто оглядає знімні
вантажозахватні
пристосування?

7.

Що повинне бути
вказана на
маркуванні гака?

перевищує 25В.
а/ Машиніст крана і ІТР,
відповідальні за їх справний
стан.
б/ Машиніст крана спільно із
стропальником (при його
наявності) перед початком
роботи і ІТР, відповідальний
за справний стан знімних
вантажозахватних
пристосувань згідно графіка.
в/
Стропальник
перед
початком
роботи,
ІТР
відповідальний за справний
стан
знімних
вантажозахватних
пристосувань згідно графіка.
г/ Стропальник, машиніст
крана, ІТР відповідальний за
справний
стан
знімних
вантажозахватних
пристосувань
перед
початком роботи.
а/ Знак заводу-виробника,
номер, дата випробування,
вантажопідйомність.
б/ Номер, дата випробування,
клеймо ВТК, знак заводувиробника .
в/
Номер,
вантажопідйомність,
дата
випробування.
г/
Реєстраційний
і
інвентарний
номери,
вантажопідйомність,
дата
11

наступного випробування.
а/ ІТР, що здійснює нагляд за
ВПМ.
Хто повинен
б/ ІТР, відповідальний за
вказувати
безпечне виробництво робіт
машиністам і
по переміщенню вантажів
8. стропальникам
кранами.
місця, порядок і
в/ ІТР, відповідальний за
габарити
справний стан ВПМ.
складування?
г/ Бригадир ділянки або
старший майстер зміни.
а/
Для
перевірки
дії
механізму підйому.
б/ Для визначення ваги
вантажу.
Для чого
проводиться
в/ На висоту 200-300 мм, для
9. пробний
перевірки
правильності
попередній підйом
строповки
і
надійності
вантажу?
роботи гальма.
в/ На висоту 400 мм для
забезпечення
безпечного
транспортування вантажу.
а/ Вирішується у присутності
ІТР,
відповідального
за
безпечне виконання робіт по
переміщенню
вантажів
Чи дозволяється
кранами.
машиністові
б/ Забороняється.
піднімати вантажі,
10. вага яких
в/ Вирішується, якщо вага
перевищує
вантажу не більше ніж на 5%
вантажопідйомність перевищує
крана?
вантажопідйомність крана.
г/
Вирішується
при
проведенні
технічного
огляду.
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Що повинне бути
вказано на бирці
11. знімних
вантажозахватних
пристосувань?

Під чиїм
керівництвом
проводиться робота
12. по підйому і
переміщенню
вантажів двома і
більш кранами?

а/ Знак заводу-виробника,
клеймо
ВТК,
вантажопідйомність, номер.
б/ Номер, власна вага,
вантажопідйомність,
призначення.
в/
Номер,
вантажопідйомність,
дата
випробування.
г/
Інвентарний
і
реєстраційний
номери,
вантажопідйомність,
дата
випробування.
а/ ІТР, відповідальний за
безпечне виконання робіт по
переміщенню
вантажів
кранами.
б/
Під
керівництвом
досвідченого стропальника і
ІТР,
відповідального
за
безпечне виконання робіт по
переміщенню
вантажів
кранами.
в/ ІТР, відповідальний за
справний стан ВПМ.
г/
Під
керівництвом
начальника цеху.
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Додаток № 2
Питання тест - контролю для конкурсу
1. Чи повинні бути розроблені схеми стропування для
підйому вантажів, у яких є спеціальні пристрої
(петлі, цапфи, рами)?
1.1.Не повинні.
1.2.Повинні бути розроблені способи строповки
вантажів і ознайомлені стропальники.
1.3.Повинні бути графічні схеми строповки в місцях
виконання робіт.
1.4.Повинні бути розроблені способи строповки,
графічні схеми і ознайомлені стропальники.
2. У яких випадках машиніст повинен оглядати кран?
2.1.Після ремонту крана.
2.2.Після усунення несправностей.
2.3.Після закінчення роботи.
2.4.Перед початком роботи.
3. На яку висоту повинен бути заздалегідь підведений
вантаж при підйомі для перевірки правильності
строповки і надійності дії гальма?
3.1.100-200 мм.
3.2.200-300 мм.
3.3.300-400 мм.
3.4.500 мм
4. На яку висоту вище предметів, що зустрічаються на
шляху, повинен бути заздалегідь піднятий вантаж
при переміщенні його в горизонтальному напрямі?
4.1.100 мм
4.2.200 мм
4.3.500 мм
4.4.1000 мм.
5. Що повинне бути вказане на тарі за винятком
технологічної?
5.1.Вантажопідйомність, номер, дата виготовлення.
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5.2.Власна вага, вантажопідйомність, номер, дата
випробування.
5.3.Призначення, об'єм, номер, дата огляду.
5.4.Призначення, номер, власна вага і найбільша
вага вантажу, для транспортування якого вона
призначена.
6. На
яких
кранах
повинні
застосовуватися
двухребордні ходові колеса?
6.1.На кранах мостового типу.
6.2.На баштових кранах.
6.3.На залізничних кранах.
6.4.На кранах, що пересуваються по крановим
шляхам з шириною колії не більше 3,5 м.
7. У яких випадках вантажопідйомний кран підлягає
перереєстрації в органах Держміськтехнагляду?
7.1.Після заміни механізмів.
7.2.При передачі крана іншому власникові.
7.3.При перепасуванні канатів.
7.4.Після капітального ремонту крана.
8. Чи допускається вхід на кран під час його руху?
8.1.Допускається.
8.2.Допускається у разі виробничої необхідності.
8.3.Допускається по вирішенню начальника цеху.
8.4.Не допускається.
9. Чи
можуть
вантажопідйомні
машини
не
обладнатися звуковим сигналом?
9.1.За рішенням адміністрації цеху.
9.2.По дозволу органів технагляду.
9.3.Можуть.
9.4.Повинні бути забезпечені звуковим сигналом,
добре чутним в місцях переміщення.
10. Чи допускається підштовхування вантажу по землі,
підлозі або рейкам?
10.1. Не допускається.
10.2. Допускається.
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10.3. Допускається за наявності наряд-допуска.
10.4. Допускається у разі виробничої необхідності.
11. Чи може мостовий кран обладнатися обмежувачами
вантажопідйомності?
11.1. Може
за
рішенням
інспекції
Держтехнагляду.
11.2. Не може.
11.3. Тільки по вирішенню проектної організації.
11.4. Коли можливе їх перевантаження за
технологією виробництва.
12. Як повинен кріпитися кований або штампований
гак Q=5 т і вище, а також гвинт пластинчастого гака
в траверсі?
12.1. Гайкою і контргайкою.
12.2. Стопорною гайкою за допомогою штифта,
стопорного болта.
12.3. Стопорною планкою.
12.4. Стопорною гайкою, закріпленою контактним
зварюванням.
13. Яка відстань повинна бути між ступенями сходів?
13.1. Не більше 250 мм.
13.2. Не більше 300 мм.
13.3. Не більше 350 мм.
13.4. Не більше 400 мм.
14. У яких випадках підлягають огорожі частини
механізму, що обертаються, а також зубчаті і
черв'ячні передачі?
14.1. Тільки у місцях переходу і поблизу робочого
місця машиніста крана.
14.2. При швидкості 50 об/хв.
14.3. При швидкості 150 об/хв.
14.4. У всіх випадках.
15. При установці на одному шляху крана декількох
кранів відстань між габаритами кранів повинна
бути не менше.
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15.1. 0,5 м.
15.2. 1 м.
15.3. 2 м.
15.4. 3 м.
16. Яким вимогам повинна відповідати електрична
схема управління електродвигунами крана?
16.1. Передбачати
можливість
пуску
електродвигуна
не
по
заданій
схемі
прискорення.
16.2. Передбачати
можливість
пуску
електродвигуна.
16.3. Виключати самозапуск електродвигуна після
відновлення напруги в мережі.
17. При якій висоті вертикальних сходів повинні бути
огорожі у вигляді дуг?
17.1. Більше 2 м.
17.2. Більше 3 м.
17.3. Більше 4 м.
17.4. Більше 5 м.
18. Якою повинна бути кількість притискних планок
при кріпленні каната до барабана?
18.1. Не менше 2.
18.2. Не менше 3.
18.3. Не менше 4.
18.4. Не менше 5.
19. Чи допускається включення механізмів крана при
знаходженні людей на крані поза його кабіною?
19.1. Не допускається.
19.2. Допускається за рішенням особи по
технагляду.
19.3. Допускається
за
рішенням
особи,
відповідальної за справний стан кранів.
19.4. Допускається для осіб, ведучих огляд і
регулювання механізмів і електроустаткування
(слюсар, електрик по кранах).
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20. На якій відстані один від одного повинні
встановлюватися затиски кріплення кінців каната?
20.1. Не менш 2-х діаметрів каната.
20.2. Не менш 4-х діаметрів каната.
20.3. Не менше 6-ти діаметрів каната.
20.4. На відстані 200 мм.
21. Якою повинна бути довжина вільного кінця каната
від останнього жимка на барабані?
21.1. Не менше одного діаметру каната.
21.2. Не менше двух діаметрів каната.
21.3. Не менше трьох діаметрів каната.
21.4. Не менше чотирьох діаметрів каната.
22. Канатоємкість барабана повинна бути такою, щоб
при
нижчому
можливому
положенні
вантажозахватного органу на барабані залишалися
навитими не менше … витків.
22.1. 1 виток.
22.2. 1,5 витка.
22.3. 2,0 витка.
22.4. 2,5 витка.
23. На яку висоту над верхнім шаром навитого каната
повинні підноситися реборды барабана?
23.1. Не менше 1 діаметра каната.
23.2. Не менше 2 діаметрів каната.
23.3. Не менше 3 діаметрів каната.
23.4. Не менше 4 діаметрів каната.
24. Якою кількістю гальм повинні бути обладнані
механізми підйому вантажу вантажопідйомних
машин, що транспортують розплавлений метал,
шлак, отруйні або шкідливі речовини?
24.1. Двома.
24.2. Трьома.
24.3. Чотирма.
24.4. П'ятьма.
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25. Вантажі, що складуються уподовж ж/д шляхів,
повинні знаходитися від головки найближчої рейки,
при висоті вантажу (штабелю) до 1,2 м.
25.1. Не більше 1 м.
25.2. Не більше 1,5 м.
25.3. Не більше 2 м.
25.4. Не більше 2,5 м.
26. Для чого призначені контролери?
26.1. Для наладки електроустаткування, пуску і
зупинки крана.
26.2. Для регулювання швидкості обертання
електродвигуна.
26.3. Для гальмування, пуску і зупинки.
26.4. Для
пуску,
зупинки
гальмування,
регулювання
швидкості
обертання
електродвигуна, реверсування.
27. На які крани розповсюджуються Правила?
27.1. На вантажопідйомні крани, розташовані в
шахтах, маслоподвалах.
27.2. На вантажопідйомні крани спеціального
призначення: підлогові, завалення.
27.3. Вантажопідйомні
крани
всіх
типів,
включаючи крани-штабелери.
27.4. Екскаватори, призначені для роботи із
землерийним устаткуванням або грейфером.
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Додаток 3
Картка № 1

№

Тип крана

I

Мостовий кран
загального
призначення

II

Мостові крани
спеціального
призначення

III

Козловий кран

IV

Рудний
перевантажувач

Номер
відповідей

Прилади і пристрої
безпеки
1. Обмежувач
вантажопідйомності.
2. Кінцевий вимикач.
3. Обмежувач висоти
4. підйому вантажу.
5. Блок – контакт.
6. Буфер.
7. Тупикові упори.
8. Запобіжні щитки.
9. Опорні деталі.
10. Анемометр.
11. Противоугонні
захоплення.
12. Обмежувачі перекосу
металоконструкцій
моста.
13. Уловлювачі.
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Додаток № 4
Картка № 2
Вимоги «Правил
до установки приладів
безпеки»
Кінцевий вимикач
А Б
> 25 % Q
механізму пересування
мостового крана.
Обмежувач висоти
В
>5%
підйому вантажу.
Опорні деталі.
Г
12 м/с
Запобіжні щитки.
Д
> 32 м/хв
Обмежувач
Мех. підйому
вантажопідйомності.
вантажу
Кінцевий вимикач
Е
механізму пересування
S гальм
моста козлового крана.
Анемометр.
Ж
Обмежувач перекосу
З
10 мм
металоконструкцій
20 мм
моста крана.
Коли на крані повинні
І
встановлюватися К.В .
S гальм
На яких механізмах
К
обов'язкова установка
200 мм
К.В. ?
Прилади і пристрої
безпеки

1

2
3
4
5
6

7
8

9
10

1

2

3

4

5

6
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7

8

9
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Додаток №5
Картка № 3
Використовуйте дані для відповіді
Повний технічний огляд
П
Т
О

Огляд

Статичне
випробування

Механізм підйому
вантажу (МПВ)
Q, T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Д.....
Г.....
Р.......
М....
В..
Б......
П........
Г.....
п.......
Г..

Механізм
пересування візка
(МПВ)
1. електродвигун
2. муфта з гальмом

10
20
50
...
120
200
500
650

Наванта
ження
при
випробув
анні
..
..
..
125
...
...
...
...

Динамічне
випробування

Q, T

10
20
50
...
120
200
500
650

Наванта
ження
при
випробув
анні
..
..
..
110
...
...
...
...

РОБОТА
20 мм
200 мм
150 мм
1000 мм
500 мм
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3. редуктор
4. муфта зубчата
5. ходове колесо
6. підшипник
7. вал
Механізм
пересування моста
(МПМ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МПВі
5 хв

МПВа
МПМ

15 хв
30 хв
20 хв
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Додаток № 6
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНКУРСУ
МАЙСТЕРНОСТІ «КРАНІВНИК-2014»
Робота на тренажері
Учасник №1.
1. Включити кран.
2. Перевірити нульове блокування механізму підйому
вантажу.
Робота із стропальником:
3. Виконати три команди стропальника.
Самостійна робота:
4. Перевірити кінцевий вимикач механізму пересування
візка.
5. Відключити кран.
Стропальник (учасник №2)
а. Пересунути міст вправо.
б. Обережно пересунути візок у бік машиніста.
в. Зупинити роботу.
Учасник №2.
1. Включити кран.
2. Перевірити блокування люка і дверей.
Робота із стропальником:
3. Виконати три команди стропальника.
Самостійна робота:
4. Перевірити освітлення кабіни крана і аварійний
вимикач.
5. Відключити кран.
Стропальник (учасник №1)
а. Пересунути візок у бік стропальника.
б. Обережно опустити підвіску гака.
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в. Пересунути міст вліво.
Учасник №3.
1. Включити кран.
2. Перевірити
нульове
блокування
механізму
пересування моста.
Робота із стропальником:
3. Виконати три команди стропальника.
Самостійна робота:
4. Перевірити кінцевий вимикач механізму пересування
моста.
5. Відключити кран.
Стропальник (учасник №4)
а. Обережно підняти вантаж.
б. Пересунути візок у бік машиніста.
в. Припинити роботу.
Учасник №4.
1. Включити кран.
2. Перевірити нульове блокування механізму підйому
вантажу.
Робота із стропальником:
3. Виконати три команди стропальника.
Самостійна робота:
4. Змінити плавкі запобіжники в захисній панелі
(поміняти їх місцями).
5. Відключити кран.
Стропальник (учасник №3)
а. Обережно пересунути міст вправо.
б. Опустити підвіску гака.
в. Аварійна зупинка.
Увага: контролювати, щоб учасник №3 відключив
кран аварійним вмикачем!
Учасник №5.
1. Включити кран.
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2. Перевірити блокування люка, двері і аварійний
вимикач.
Робота із стропальником:
3. Виконати три команди стропальника.
Самостійна робота:
4. Перевірити кінцевий вимикач механізму пересування
візка.
5. Відключити кран.
Стропальник (учасник №6)
а. Пересунути візок у бік машиніста.
б. Обережно пересунути міст вліво.
в. Зупинити роботу.
Учасник №6.
1. Включити кран.
2. Відрегулювати сидіння по зросту і перевірити
освітлення.
Робота із стропальником:
3. Виконати три команди стропальника.
Самостійна робота:
4. Перевірити нульове блокування механізму підйому.
5. Відключити кран
Стропальник (учасник №5)
а. Опустити підвіску гака. За допомогою стропу
застропувати вантаж (виконує сам).
б. Обережно підняти вантаж.
в. Пересунути міст вліво.
За кожне правильно виконане питання завдання 2 бали
Штрафні бали за практичну частину конкурсу:
1) За неправильне включення крана - 2 бали;
2) Якщо не був поданий звуковий сигнал перед
включенням крана – 1 балу;
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3) Якщо не був поданий звуковий сигнал перед
початком роботи крана – 2 бали.

учасника

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
1
№
2
№
3
№
4
№
5
№
6
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Підсумок практичної
частини конкурсу
Загальний підсумок
конкурсу

Штрафні бали

Стропальник

Кранівник

Підсумок теоретичної
частини конкурсу

Звідна відомість
результатів конкурсу «КРАНІВНИК -2014»
Практична
Теоретична частина
частина
завдання
1 правильна відповідь
– 1 бал

Висновок
Проведення конкурсів професійної майстерності є
важливою ланкою в системі підготовки кваліфікованих
робітників з професії «Машиніст крана металургійного
виробництва», оскільки ще під час процесу навчання учнів
дає зворотній зв'язок щодо якості їх підготовки. Викладач
спеціальної технології та майстер виробничого навчання,
аналізуючи підсумки конкурсу, має змогу визначити
навчальний матеріал, який учні засвоїли не дуже добре та
попрацювати над «слабкими місцями» з метою їх усунення
до проходження учнями Державної кваліфікаційної
атестації.
Участь учнів у конкурсі професійної майстерності та
виконання ними виробничих завдань самостійно, дає змогу
їм оцінити свою готовність до самостійної роботи в умовах
виробництва.
Слід звернути увагу, що проведення атестацій в
нетрадиційній
формі
сприяє
підвищенню
рівня
зацікавленості учнів до процесу навчання та росту їх
навчальних досягнень.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПТО У
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДПТНЗ «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ МЕТАЛУРГІЙНЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Комплексна профільна олімпіада з професії
"Машиніст крана металургійного виробництва"
Методична розробка позакласного заходу

Розробили:Завальнюк Т.П.,
Єфименко О.С.,
викладачі

М. Маріуполь,2016
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ЗМІСТ
Вступ
1. Організаційні питання
2. Права учасників олімпіади
3. План проведення олімпіади
4. Приклади завдань відбіркового етапу олімпіади для
учнів 1 курсу
5. Приклади завдань відбіркового етапу олімпіади для
учнів 2 курсу
6. Приклади завдань відбіркового етапу олімпіади для
учнів 3 курсу
7. Приклади завдань заключного етапу олімпіади для учнів
1 курсу
8. Приклади завдань заключного етапу олімпіади для учнів
2 курсу
9. Приклади завдань заключного етапу олімпіади для учнів
3 курсу
Висновок
Література
Додаток 1
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ВСТУП
Предметна олімпіада - це форма інтелектуального
змагання учнів в певній освітній галузі, що дозволяє
виявити не тільки знання фактичного матеріалу, а й уміння
застосовувати ці знання в нових нестандартних ситуаціях,
що вимагають творчого мислення. Комплексна олімпіада підсумок роботи педагогічного колективу з обдарованими
учнями не тільки в ході навчальних занять, а й у
практичній діяльності, показник розвитку в учнів творчого
підходу до обраної професії поза межами освітньої
програми, можливість прояву схильності до самостійного
пошуку додаткової інформації в довідковій та науковопопулярній літературі, а також в Інтернеті.
Комплексні олімпіади проводяться з метою
виявлення обдарованих і талановитих учнів, розвитку
пізнавальних інтересів учнів.
Проведення комплексних олімпіад вирішує завдання:

надання можливості всім учням перевірити
свої знання з обраної професії в умовах змагання;

створення умов для реалізації здібностей,
інтересів учнів, профілізації в рамках виконання програми
роботи з обдарованими учнями;

залучення учнів до науково-практичної
діяльності;

виявлення найбільш здібних учнів.
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Мета проведення олімпіади – виявлення обдарованих
учнів МВМПУ, спонукання їх до творчої пошукової
діяльності, визначення переможця.
Олімпіада складається з двох етапів: попередній
(відбірковий) і заключний.
Олімпіада проходить у навчальному кабінеті, де учні
проходять професійну підготовку за професією «Машиніст
крана металургійного виробництва».
У першому етапі олімпіади беруть участь усі учні 1-3
курсів, які навчаються за професією «Машиніст крана
металургійного виробництва». Для участі в заключному
етапі олімпіади з кожного курсу відбирається 5 учасників,
які набрали найбільшу кількість балів на попередньому
етапі.
На всіх олімпіадах присутні спостерігачі та ведучі
олімпіади.
Ведучі пояснюють правила і хід роботи, роздають
завдання і необхідні допоміжні матеріали. Завдання
включає 40 питань з навчальних дисциплін «Будова кранів
металургійного виробництва», «Ремонт крана» та
«Охорона праці», тем «Експлуатація крана» та «Основи
стропальної справи» навчальної дисципліни «Будова
кранів
металургійного
виробництва».
Завдання
надруковані на окремому аркуші для кожного учасника.
Відповідаючи на питання, необхідно позначати правильну
відповідь «+». На кожне питання можлива тільки одна
правильна відповідь. За кожну правильну відповідь
нараховується 1 бал, максимальна кількість балів – 40.
Після виконання завдань учасник на свій розсуд вільний
завершити роботу раніше відведеного часу, але
залишається в кабінеті до закінчення заходу.
Учасник олімпіади зазвичай посилено готується до
неї, що сприяє засвоєнню навчального та додаткового
матеріалу.
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По завершенні олімпіади проводиться аналіз робіт
учасників і підрахунок балів. Кращим учасникам
пропонується готуватися до наступного етапу олімпіади.
Переможці в першому (попередньому) етапі беруть
участь у другому (заключному) етапі олімпіади та після
підбиття підсумків олімпіади їм будуть вручені грамоти.
Участь в олімпіаді може додати бали у рейтингу
випускників МВМПУ та
служити перевагою при
працевлаштуванні на базовому підприємстві-замовнику
кадрів (ПрАТ ММК ім. Ілліча), особливо якщо учасник
зайняв призове місце.
2. ПРАВА УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ
Учні, які бажали взяти участь в попередньому етапі
олімпіади, але не змогли цього зробити через хворобу або з
будь-якої іншої поважної причини, мають право отримати
спеціальне індивідуальне завдання олімпіади в інший час.
Кожен учасник олімпіади може ознайомитися зі
своєю роботою після оголошення результатів і отримати
всі необхідні пояснення від викладача з повними
відповідями.
3. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
1.
Відкриття олімпіади. Вступне слово викладача (2-3
хвилини).
2.
Мета
проведення
олімпіади
–
виявлення
обдарованих учнів МВМПУ, спонукання їх до творчої
пошукової діяльності, визначення переможця серед учнів
ПТНЗ.
3.
Представлення учасників олімпіади (1-2 хвилини).
4.
Видача завдання учням-учасникам олімпіади (1
хвилина).
5.
Виконання завдання (35 хвилин).
6.
Збір завдань (1 хвилина).
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7.

Заключне слово (2-3 хвилини).

4. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ВІДБІРКОВОГО
ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ
ДЛЯ УЧНІВ 1 КУРСУ
Питання з навчальної дисципліни «Будова кранів
металургійного виробництва»
1. Основна металева конструкція мостового крана:
- кабіна крана;
- металева конструкція моста;
- рама візка;
- металева конструкція моста і візка крана.
2. Запас міцності канатів, призначених для підйому
людей:
- 6,0;
- 5,0;
- 8,0;
- 9,0.
3. Вантажопідйомність крана-це…:
- вага вантажу, яким проводиться статичне
випробування крана.
- найбільша вага вантажу, який може підняти кран
без порушення його стійкості і руйнування.
- вага вантажу, яким проводиться випробування
крана під час технічного огляду.
- вага найбільшого робочого вантажу, на підйом
якого розрахований кран.
Питання з навчальної дисципліни «Ремонт крана»
1. Назвіть типи ремонтів кранів:
- Агрегатний, дрібноблочний, великоблочний;
- Серійний, індивідуальний;
- Поточний, капітальний, середній.
2. Період часу (в годинах) роботи машини від
початку її експлуатації до першого капітального ремонту
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або між двома черговими капітальними ремонтами
називається:
- міжремонтний цикл;
- міжремонтний період;
- системою технічного обслуговування.
3. Позаплановий ремонт -це:
- ремонт, викликаний аварією устаткування;
- усунення дрібних несправностей;
- перевірка технічного стану обладнання.
Питання з теми
«Експлуатація крана»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
Для перевірки правильності стропування та
надійності дії гальма вантаж має бути попередньо піднятий
на висоту …:
- 100-200 мм;
- 200-300 мм;
- 300-400 мм;
- 500 мм.
2. Підіймання вантажу, що знаходиться в нестійкому
положенні, або вантажу, підвішеного за один ріг дворогого
гака … :
- Не допускається.
- Допускається.
- Допускається в разі виробничої необхідності.
- Допускається в разі ліквідації наслідків аварії.
3. Використання кінцевих вимикачів як робочих
органів для автоматичної зупинки механізмів:
- Не допускається.
- Допускається.
- Допускається в разі виробничої необхідності.
- Допускається за рішенням особи з технагляду.
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Питання з теми «Основи стропальної справи»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. Знімні вантажозахоплювальні пристрої (ЗВЗП)
повинні мати:
- Сертифікат на канат.
Вказівки
призначення
знімного
вантажозахоплювального пристрою.
-Клеймо або прикріплену бирку із зазначенням
номера, вантажопідйомності та дати випробування. ЗВЗП
для сторонніх організацій повинні бути укомплектовані
паспортом.
- Паспорт на знімні вантажозахоплювальні пристрої і
журнал для щоденного огляду.
2. У випадках, коли зона, що обслуговується краном,
повністю не оглядається з кабіни, та між машиністом і
стропальником відсутній радіо- або телефонний зв’язок,
для передавання сигналів машиністу крана повинен бути
призначений, сигнальник з числа ... :
- будь-яких
працівників, які
обслуговують
вантажопідйомний кран;
- досвідчених стропальників;
- осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт
кранами.
3. Машиніст крана разом із стропальником перед
початком роботи повинен перевірити:
- відповідність знімних вантажозахоплювальних
пристроїв масі і характеру вантажу.
- температуру навколишнього середовища.
- наявність протоколу випробувань канатів.
Питання з навчальної дисципліни «Охорона
праці»
1. Вхід на кран під час його руху…:
- Допускається.
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- Допускається в разі виробничої необхідності.
- Допускається за рішенням начальника цеху.
- Не допускається.
2. Працювати за фахом «машиніст крана» можуть:
- Особи не молодше 16 років.
- Особи, які досягли 18 років.
- Особи не старше 60 років.
3. Випробування діелектричних печаток під час їх
експлуатації проводяться…:
- один раз на рік;
- один раз на півроку;
- один раз на місяць.
5. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ВІДБІРКОВОГО
ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ ДЛЯ УЧНІВ 2 КУРСУ
Питання з навчальної дисципліни «Будова кранів
металургійного виробництва»
1. Апарати керування краном – контролери. Вони
призначені для … :
- налагодження електрообладнання, пуску і зупинки
крана.
- регулювання швидкості обертання електродвигуна.
- гальмування, пуску і зупинки.
- пуску, зупинки, гальмування, регулювання
швидкості обертання електродвигуна та реверсування.
2. Двері для входу до кабіни бувають розкривними
або розсувними. Розкривні двері мають відчинятися… :
- назовні.
- всередину кабіни.
- всередину кабіни, якщо є тамбур або площадка з
відповідним огородженням.
- назовні і обладнуються із внутрішньої сторони
засувом.
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3. Кований або штампований гак Q = 5 т і вище
повинен кріпитися в траверсі…:
- Гайкою і контргайкою.
Стопорною гайкою за допомогою штифта,
стопорного болта.
- Стопорною планкою.
Стопорною гайкою, закріпленою контактним
зварюванням.
Питання з навчальної дисципліни «Ремонт крана»
1. Тривалість проведення капітального ремонту
крана…:
- 24 години;
- від 1 до 2 діб;
- від 2 до 5 діб.
2. Вивід крана в ремонт проводиться…:
- працівником, відповідальним за утримання
вантажопідіймальних кранів в справному стані.
- власником крана.
- інспектором Держгірпромнагляду.
3. При допустимому спрацюванні деталь:
- Може бути встановлена в машину без ремонту і
буде задовільно працювати в перебігу майбутнього
міжремонтного періоду;
- Не допускається до подальшої роботи в машині;
- Повинна бути відновлена і тільки після цього
допущена до подальшої роботи.
Питання з теми
«Експлуатація крана»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. Піднімати вантажі, вага яких перевищує
вантажопідйомність крану машиністу ...:
дозволяється
в
присутності
працівника,
відповідального за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами;
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- забороняється;
- дозволяється, якщо вага вантажу не більше ніж на
5% перевищує вантажопідйомність крана.
2. Під час переміщення вантажів в горизонтальному
напрямку, вони мають бути попередньо підняті вище
предметів, що зустрічаються на шляху на … :
- 100 мм;
- 200 мм;
- 500 мм;
- 1000 мм.
3. Підштовхування вантажу по землі, підлозі або
рейках…:
- Не допускається.
- Допускається.
- Допускається за наявності наряда-допуску.
- Допускається в разі виробничої необхідності.
Питання з теми «Основи стропальної справи»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. На тарі, за винятком технологічної, повинно бути
вказано… :
- Вантажопідйомність, номер, дата виготовлення.
- Власна вага, вантажопідйомність, номер, дата
випробування.
- Призначення, обсяг, номер, дата огляду.
- Призначення, номер, власна вага і найбільша вага
вантажу, для транспортування якого вона призначена.
2. На бирці знімних вантажозахоплювальних
пристроїв повинно бути вказано…:
Знак
заводу-вииробника,
клеймо
ВТК,
вантажопідйомність, номер.
- Номер, власна
вага, вантажопідйомність,
призначення.
- Номер, вантажопідйомність, дата випробування.
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Інвентарний
і
реєстраційний
номери,
вантажопідйомність, дата випробування.
3.
Коефіцієнт
запасу
міцності
стропів
вантажопідіймальних кранів, виготовлених з ланцюгів, має
бути…:
- 5;
- 6;
- 7;
- 8.
Питання з навчальної дисципліни «Охорона
праці»
1. Підйом і переміщення вантажу з розташованими на
ньому працівників…:
- Допускається.
- Не допускається.
- Допускається в разі виробничої необхідності.
- За розпорядженням начальника цеху.
2. В першу чергу потрібно зупиняти кровотечу…:
- артеріальну;
- капілярну;
- венозну.
3. Ширина і висота проходу галереєю повинна
бути…:
- Не більше 400 мм і 1200 мм.
- Не більше 400 мм і 1800 мм.
- Не більше 500 мм і 1800 мм.
- Не більше 500 мм і 1700 мм.
6. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ВІДБІРКОВОГО
ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ
ДЛЯ УЧНІВ 3 КУРСУ
Питання з навчальної дисципліни «Будова кранів
металургійного виробництва»
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1. Деталі та вузли, які не належать до механізмів
пересування мостового крана - це:
- ходове колесо;
- редуктор;
- гальмо;
- блок.
2. Дефекти, за наявності яких
вибраковуються
гальмівні шківи:
- Спрацювання робочої поверхні обода більш 25%
початкової товщини.
- Спрацювання робочої поверхні обода більш 30%
початкової товщини.
- Спрацювання робочої поверхні обода більш 20%
початкової товщини.
- Спрацювання робочої поверхні обода більш 40%
початкової товщини.
3. Дефекти, за наявності яких вибраковуються блоки
і барабани, які встановлені на вантажопідіймальному
обладнанні:
- Часткові обломи реборд блоків не більше 100 мм на
довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 5 мм.
- Часткові обломи реборд блоків не більше 120 мм на
довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 10 мм.
- Часткові обломи реборд блоків не більше 75 мм на
довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 2 мм.
- Часткові обломи реборд блоків не більше 140 мм на
довжину, знос рівчака барабана за профілем більше 5 мм.
Питання з навчальної дисципліни «Ремонт
крана»
1. Планові ремонтні роботи на крані проводиться
відповідно до (документу)…:
- графіку планово-попереджувального ремонту.
- керівництва з експлуатації крана.
- Правил будови і безпечної експлуатації крана.
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2. Вивід крана в ремонт проводиться…:
- працівником, відповідальним за утримання
вантажопідіймальних кранів в справному стані.
- власником крана.
- інспектором Держгірпромнагляду.
3. Період часу (в годинах) роботи машини від
початку її експлуатації до першого капітального ремонту
або між двома черговими капітальними ремонтами
називається…:
- міжремонтний цикл;
- міжремонтний період;
- системою технічного обслуговування.
Питання з теми
«Експлуатація крана»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. Використання грейфера для підйому людей
допускається у випадках…:
- Якщо розроблена технологічна карта на виконання
таких робіт.
- Ні в яких.
- З дозволу працівника, відповідального за безпечне
виконання робіт з переміщення вантажів кранами.
- При проведенні технічного огляду.
2. Повторна перевірка знань машиніста крана після
перерви в роботі за спеціальністю більше 12 місяців
комісією підприємства проводиться…:
- Обов'язково
за рішенням комісії за участю
відповідальних осіб.
- Не повинна.
- Повинна.
- Обов'язково за рішенням комісії підприємства за
участю органів технагляду.
3. Електроблокуванням забезпечуються двері для
входу на кранах:
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- напівкозлових;
- мостових;
- портальних;
- усіх типів.
Питання з теми «Основи стропальної справи»
навчальної дисципліни «Будова кранів
металургійного виробництва»
1.
Коефіцієнт
запасу
міцності
стропів
вантажопідіймальних кранів, виготовлених із сталевих
канатів, має бути…:
- 5;
- 6;
- 7;
- 8.
2. Ланцюговий строп підлягає бракуванню у
випадках…:
- При подовженні ланки ланцюга більше 2%
початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу
ланки внаслідок зносу більше 10%.
- При подовженні ланки ланцюга більше 3%
початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу
ланки внаслідок зносу більше 5%.
- При подовженні ланки ланцюга більше 3%
початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу
ланки внаслідок зносу більше 10%.
- При подовженні ланки ланцюга більше 4%
початкового розміру і при зменшенні діаметра перерізу
ланки внаслідок зносу більше 8%.
3. Огляд знімних вантажозахоплювальних пристроїв
повинні проводити:
- Машиніст крана і працівник, відповідальний за їх
справний стан.
- Машиніст крана разом із стропальником (при його
наявності) перед початком роботи і працівник,
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відповідальний
за
справний
стан
знімних
вантажозахоплювальних пристроїв, згідно з графіком.
- Стропальник перед початком роботи, працівник,
відповідальний
за
справний
стан
знімних
вантажозахоплювальних пристроїв, згідно з графіком.
- Стропальник, машиніст крана,
працівник,
відповідальний
за
справний
стан
знімних
вантажозахоплювальних пристроїв, перед початком
роботи.
Питання з навчальної дисципліни «Охорона
праці»
1. Вертикальні сходи повинні бути огороджені у
вигляді дуг на висоті…:
- Більше 2 м.
- Більше 3 м.
- Більше 4 м.
- Більше 5 м.
2. Роботи, які забороняється виконувати з приставних
драбин:
- Роботи біля обертових механізмів, працюючих
машин, транспортерів і т.п. і над ними; роботи із
застосуванням електричного і пневматичного інструмента,
будівельно-монтажних
пістолетів;
газоі
електрозварювальні
роботи;
натягувати
дроти
і
підтримувати на висоті важкі деталі.
- Роботи біля обертових механізмів, працюючих
машин, транспортерів і т.п. і над ними; роботи із
застосуванням електричного і пневматичного інструменту,
будівно-монтажних пістолетів; газо- і електрозварювальні
роботи тривалістю більше 30 хвилин.
- Роботи із застосуванням електричного і
пневматичного
інструменту,
будівельно-монтажних
пістолетів тривалістю понад 15 хвилин; газо- і
електрозварювальні роботи тривалістю більше 20 хвилин.
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- Роботи із застосуванням електричного інструменту,
будівельно-монтажних пістолетів; електрозварювальні
роботи; підтримувати на висоті важкі деталі.
3. Перша допомога потерпілому від електричного
струму повинна надаватися:
- негайно після звільнення його від дії електричного
струму тут же, на місці;
- у найближчому медпункті;
- у поліклініці;
- у лікарні.
7. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ЗАКЛЮЧНОГО
ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ ДЛЯ УЧНІВ 1 КУРСУ
Питання з навчальної дисципліни
кранів металургійного виробництва»

«Будова

1. Зміст напису на трафареті крана:
- Реєстраційний номер, вантажопідйомність, дата
останнього випробування.
Реєстраційний
номер,
заводський
номер,
вантажопідйомність, дата наступного випробування.
- Реєстраційний номер, вантажопідйомність і дата
наступного часткового та повного технічного огляду.
Номер
крана,
реєстраційний
номер,
вантажопідйомність, дата наступного технічного огляду.
2. Канатоємкість барабана має бути такою, щоб при
нижчому можливому положенні вантажозахоплювального
органа на барабані залишалися навитими витків не менше
ніж:
- 1 виток.
- 1,5 витки.
- 2,0 витки.
- 2,5 витки.
3. Перевірка справності нульового блокування :
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- Увімкнути рубильник, зібрати схему крана,
поставити контролер механізму в перше положення.
- Поставити контролер механізму в перше
положення, увімкнути рубильник, зібрати схему крана.
- Поставити контролер механізму в нульове
положення, увімкнути рубильник, зібрати схему крана.
Питання з навчальної дисципліни
«Ремонт
крана»
1. Планові ремонтні роботи на крані проводяться
відповідно до документу…:
- графіка планово-попереджувального ремонту;
- керівництва з експлуатації крана;
- Правил будови і безпечної експлуатації крана.
2. Вузол розбирається на:
- окремі деталі;
- агрегати;
- механізми.
3. Дії машиніста крана при виявленні під час огляду
крана несправностей чи недоліків в його стані…:
- При неможливості усунути їх своїми силами доповісти про це працівнику, відповідальному за
утримання крана в справному стані;
- Покинути робоче місце;
- При неможливості усунути їх своїми силами довести до відома власника крана.
Питання з теми
«Експлуатація крана»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. Увімкнення механізмів крана при перебуванні
людей на крані поза його кабіною:
- Не допускається.
- Допускається за рішенням особи з технагляду.
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- Допускається за рішенням особи, відповідальної за
справний стан кранів.
- Допускається для осіб, які ведуть огляд і
регулювання механізмів та електрообладнання (слюсар,
електрик по кранах).
2. Машиністу крана ключ-бирка дає право…:
На
проведення
статичного,
динамічного
випробування крана і переміщення вантажів.
- На навантаження залізничних вагонів, платформ,
автомашин, а обслуговуючому і ремонтному персоналу на
огляд і ремонт.
- Ремонтному персоналу на проведення ремонтних
робіт.
- Машиністу на включення крана, а обслуговуючому і
ремонтному персоналу на огляд і ремонт.
3. При виведених з дії приладах безпеки та гальмах
робота крана ...:
- Не допускається.
- Допускається.
- Допускається в разі виробничої необхідності.
- Допускається в разі прийняття додаткових заходів
безпеки.
Питання з теми «Основи стропальної справи»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. Особа з числа працівників, призначена наказом
(розпорядженням
по
цеху)
по
підприємству,
відповідальних за утримання вантажопідіймального
обладнання в справному стані, оглядає стропи у строк:
- не рідше одного разу на місяць;
- кожні 10 днів;
- перед початком розвантажувальнонавантажувальних робіт.
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2. Знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні
мати клеймо або міцно прикріплену бирку із зазначенням:
- найменування виробника або його товарного знака,
вантажопідйомності, відомостей відповідно до вимог
технічних умов на конкретний виріб;
- найменування виробника або його товарного знака,
вантажопідйомності, дати випробування та інших
відомостей відповідно до вимог технічних умов на
конкретний виріб;
- найменування виробника або його товарного знака,
вантажопідйомності, порядкового номера за нумерацією
виробника, інвентарного номера, дати випробування та
інших відомостей відповідно до вимог технічних умов на
конкретний виріб.
3. Вантажні ланцюги (кільця) підлягають
бракуванню:
- при зменшенні діаметра перетину ланки ланцюга
(кільця) в результаті зносу більш ніж на 7%;
- при зменшенні діаметра перетину ланки ланцюга
(кільця) в результаті зносу більш ніж на 10%;
- при зменшенні діаметра перетину ланки ланцюга
(кільця) в результаті зносу більш ніж на 5%.
Питання з навчальної дисципліни
«Охорона
праці»
1. Інструктажі з питань охорони праці поділяються на
види:
- вступний, первинний, повторний і позаплановий;
- вступний, первинний, повторний, позаплановий і
цільовий;
- вступний, періодичний, позаплановий і цільовий;
- вступний, первинний, повторний і цільовий.
2. Ознаки, якими характеризуються особливо
небезпечні приміщення, щодо небезпеки ураження людей
електричним струмом:
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- Особлива сирість (вологість близько 100%); хімічно
активне середовище, одночасно дві або більше ознаки
підвищеної небезпеки;
- можливість одночасного дотику до корпусу
електрообладнання та заземлених металоконструкцій;
- струмопровідна підлога (металева, земляна,
бетонна, цегельна і т.п.), висока температура (+35 °С і
вище);
- вогкість (вологість вище 75%) або струмопровідний
пил (вугільний, металевий і т.п.).
3. Ваші дії, якщо Ви стали свідком нещасного
випадку:
- Зобов'язаний негайно повідомити про це
безпосереднього
керівника
робіт
чи
іншого
відповідального працівника підрозділу і вжити заходів для
надання необхідної допомоги потерпілому;
- Зобов'язаний негайно повідомити про це диспетчера
підприємства;
- Зобов'язаний негайно повідомити про це в службу
охорони праці підприємства;
- Зобов'язаний негайно повідомити про це в
профспілковий
комітет
підприємства
і
родичам
потерпілого.
8. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ЗАКЛЮЧНОГО
ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ
ДЛЯ УЧНІВ 2 КУРСУ
Питання з навчальної дисципліни «Будова кранів
металургійного виробництва»
1. Мінімальні розміри кабіни повинні бути не менше:
- висота - 1,6 м, ширина - 0,9 м, довжина - 1,3 м;
- висота - 2 м, ширина - 0,9 м, довжина - 1,3 м;
- висота - 1,8 м, ширина - 0,9 м, довжина - 1,3 м;
- висота - 2,0 м, ширина - 0,9 м, довжина - 1,2 м.
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2. Дефекти, за наявності яких проводиться
бракування вантажних гаків, які встановлені на
вантажопідіймальному обладнанні:
- Збільшення розміру зіва гака більше 12 %
первинного розміру
та
спрацювання більше 11%
первинної висоти вертикального перерізу гака.
- Збільшення розміру зіва гака більше 12 %
первинного розміру та спрацювання більше 10 %
первинної висоти вертикального перерізу гака.
- Збільшення розміру зіва гака більше 10 %
первинного розміру та спрацювання більше 12 %
первинної висоти вертикального перерізу гака.
- Збільшення розміру зіва гака більше 15 %
первинного розміру
та
спрацювання більше 12%
первинної висоти вертикального перерізу гака.
3. Захисне заземлення призначене:
- Для захисту електродвигунів від перевантажень і
короткого замикання.
- Для запобігання короткого замикання.
Щоб
запобігти
ураженню
машиніста
електрострумом.
- Для подачі живлення до електроустаткування крана.
Питання з навчальної дисципліни
«Ремонт
крана»
1. При капітальному ремонті проводиться:
- Часткова заміна вузлів;
- Повне розбирання обладнання з ремонтом;
- Заміна деталей.
2. Аварійному зносу можна запобігти:
- Застосуванням регламентів;
- Застосуванням мережевих графіків;
- Дотриманням графіків ТО і ремонту.
3. Випадки, у яких необхідно припинити ремонтні
роботи:
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- До устаткування, що ремонтується підключена хоча
б частина діючого обладнання; виявлено невідповідність
фактичного виконання робіт вимогам безпеки; з'явилася
загроза для життя і здоров'я працюючих; поданий сигнал
про аварію;
- При призначенні нового працівника, що допускає
до роботи;
- До устаткування, що ремонтується підключена хоча
б частина діючого обладнання; поданий сигнал про аварію.
Питання з теми
«Експлуатація крана»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. Машиніст крана не має права приступати до
роботи після огляду крана у випадку коли…:
- Зазор між ребордами блоків і кожухом перевищує
15% від діаметра каната.
- Зазор між ребордами блоків і кожухом перевищує
25% від діаметра каната.
- Зазор між ребордами блоків і кожухом перевищує
20% від діаметра каната.
- Зазор між ребордами блоків і кожухом перевищує
5% від діаметра каната.
2. Електроблокуванням забезпечуються двері для
входу на кранах:
- напівкозлових;
- мостових;
- портальних;
- усіх типів.
3. Знімні вантажозахоплювальні пристрої затиснені
вантажем звільняти краном …:
- у всіх випадках дозволяється;
- у всіх випадках забороняється;
- у випадках, обумовлених в технологічній карті на
демонтаж, під час виконання робіт стріловими кранами.
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Питання з теми
«Основи стропальної
справи»навчальної
дисципліни
«Будова
кранів
металургійного виробництва»
1. Для ланцюгових стропів мають використовуватися
круглоланкові ланцюги відповідно до вимог нормативних
документів. Коефіцієнт запасу руйнівного навантаження
ланцюга щодо навантаження окремої вітки стропа має
бути не менше:
- 4;
- 5;
- 6.
2. При виявленні поперечних розрізів або розривів
стрічки текстильних строп підлягають:
- ремонту при довжині розривів не більше 50 мм;
- бракуванню не залежно від довжини розривів;
- можлива їх подальша експлуатація, якщо сумарна
довжина розривів не перевищує 10% від довжини строп.
3. Машиніст крана разом із стропальником перед
початком роботи повинен перевірити:
- відповідність знімних вантажозахоплювальних
пристроїв масі і характеру вантажу;
- температуру навколишнього середовища;
- Наявність протоколу випробувань канатів.
Питання з навчальної дисципліни
«Охорона
праці»
1. Відповідальність за збереження ключа-бірки під
час експлуатації, налагодження, випробування механізму
після ремонту несе:
- Слюсар-ремонтник;
- Електромонтер;
- Оператор механізму;
- Керівник робіт.
2. Електробезпека – це…:
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- Система технічних заходів і засобів, яка гарантує
захист людей від небезпечного впливу електричного
струму і статичної електрики;
- Система організаційних і технічних заходів і
засобів, яка гарантує захист людей від шкідливої і
небезпечної дії електричного струму, електричної дуги,
електромагнітного поля і статичного електричества;
- Система організаційних заходів, яка гарантує захист
людей від небезпечного впливу електричного струму і
електричної дуги;
- Система організаційних і технічних заходів і
засобів, яка гарантує захист людей від шкідливого впливу
електричного струму.
3. Дозволом на проведення ремонтних робіт на
території і в підрозділах підприємства є:
- Усне розпорядження начальника цеху;
- Наряд-допуск;
- План виконання робіт (ПВР);
- Проект організації робіт (ПОР).
9. ЗАВДАННЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ
ОЛІМПІАДИ ДЛЯ УЧНІВ 3 КУРСУ
Питання з навчальної дисципліни «Будова кранів
металургійного виробництва»
1. Електрогідроштовхач призначений для …:
- Налагодження електрообладнання, пуску і зупинки
крана.
- Регулювання швидкості обертання електродвигуна.
- Розгальмовування гальма.
2. Дефекти, за наявності яких проводиться
бракування вантажних гаків, які встановлені на
вантажопідіймальному обладнанні:
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- Збільшення розміру зіва гака більше 12 %
первинного розміру
та
спрацювання більше 11%
первинної висоти вертикального перерізу гака.
- Збільшення розміру зіва гака більше 12 %
первинного розміру та спрацювання більше 10 %
первинної висоти вертикального перерізу гака.
- Збільшення розміру зіва гака більше 10 %
первинного розміру та спрацювання більше 12 %
первинної висоти вертикального перерізу гака.
3. Довжина вільного кінця каната від останньої
притискної планки має бути:
- Не менше трьох діаметрів каната,
- Не менше двох діаметрів каната,
- Не менше чотирьох діаметрів каната.
Питання з навчальної дисципліни
«Ремонт
крана»
1. Позаплановий ремонт це:
- Ремонт, викликаний аварією устаткування;
- Усунення дрібних несправностей;
- Перевірка технічного стану обладнання.
2. Металоконструкцію моста крана перефарбовують
під час:
- Малого поточного ремонту;
- Середнього поточного ремонту;
- Капітального ремонту.
3. Періодичність поточних ремонтів крана становить
- Від 15 до 30 діб;
- Від 30 до 60 діб;
- Від 45 до 90 діб.
Питання з теми
«Експлуатація крана»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
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1. Повторна перевірка знань машиніста крана після
перерви в роботі за спеціальністю більше 12 місяців
комісією підприємства проводиться…:
- Обов'язково за рішенням комісії за участю
відповідальних осіб.
- Не повинна.
- Повинна.
- Обов'язково за рішенням комісії підприємства за
участю органів технагляду.
2. Електроблокуванням забезпечуються двері для
входу на кранах:
- напівкозлових;
- мостових;
- портальних;
- усіх типів.
3. Користування кінцевими вимикачами як робочим
органом для автоматичної зупинки механізмів:
- Не допускається.
- Допускається.
- Допускається в разі виробничої необхідності.
- Допускається за рішенням особи з технагляду.
Питання з теми «Основи стропальної справи»
навчальної дисципліни «Будова кранів металургійного
виробництва»
1. Сигнальник призначається :
- з числа будь-яких працівників, які обслуговують
вантажопідйомний кран;
- з числа досвідчених стропальників;
- з числа осіб, відповідальних за безпечне проведення
робіт кранами;
2. Коефіцієнт запасу розривного зусилля каната щодо
навантаження окремої вітки канатного стропа має бути не
менше:
- 6;
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- 7;
- 8.
7. Не допускаються до роботи стропи, у яких є
забруднення стрічок нафтопродуктами, смолами, фарбами,
цементом, грунтом і т.п.
- більш ніж 70% від довжини стропа;
- більш ніж 60% від довжини стропа;
- більш ніж 50% від довжини стропа.
Питання з навчальної дисципліни
«Охорона
праці»
1. До виконання робіт на висоті допускаються:
- Особи, визнані придатними до роботи на висоті;
- Особи, які досягли 18 років, що пройшли
професійний відбір;
- Особи, які пройшли спеціальне навчання;
- Особи, які досягли 18 років і пройшли професійний
відбір та медичний огляд, і визнані придатними до роботи
на висоті.
2. Витирати руки використаним обтиральним
матеріалом дозволяється у випадках:
- Якщо обтиральний матеріал виготовлений з
бавовняної тканини;
- Не дозволяється ні за яких випадків;
- Якщо обтиральний матеріал виготовлений з
лавсану;
- Якщо обтиральний матеріал виготовлений з
брезенту.
7. Яка кількість різких вдувань в рот або ніс
потерпілого необхідно робити при штучному диханні:
- 10 - 12 разів на хвилину;
- 4 - 6 разів на хвилину;
- 5 - 7 разів на хвилину;
- 6 - 8 разів на хвилину.
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ВИСНОВОК
Проведення комплексних олімпіад є важливою
ланкою в системі підготовки кваліфікованих робітників з
професії «Машиніст крана металургійного виробництва»,
оскільки ще під час процесу навчання учнів дає зворотній
зв'язок щодо якості їх підготовки.
Викладач, аналізуючи підсумки олімпіади, має змогу
визначити навчальний матеріал, який учні засвоїли не
дуже добре, та попрацювати над «слабкими місцями» з
метою їх усунення до проходження учнями Державної
кваліфікаційної атестації.
Це сприяє підвищенню рівня зацікавленості учнів до
процесу навчання та росту їх навчальних досягнень.
Подібні завдання викладачі можуть використовувати
для проведення атестацій у нетрадиційній формі.
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Додаток 1
Відомість
виконання тестового завдання профільної
комплексної олімпіади
Спеціальність:
__________________
Дата проведення:
__________________
Завдання включає 40 тестових питань, кожне з яких
містить 1 правильну
відповідь. Кожна відповідь
оцінюється в 1 бал (максимальна кількість балів – 40).
Норма часу - 35 хвилин.
Кількість
№ п/п
ПІБ
Група
балів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
60

17
18
19
20
21
22
23
24
25
За підсумками олімпіади I місце ___________________________________________________
II місце ___________________________________________________
(ПІБ)
III місце ___________________________________________________
(ПІБ)
Голова комісії:
___________________________________________________
Члени журі:
___________________________________________________
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПТО У
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ»

Урок виробничого навчання, як засіб формування
професійної компетентності майбутніх машиністів
крана металургійного виробництва

Розробила: Півинь Л.І.,
майстер виробничого навчання

М. Кривий Ріг, 2015
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Актуальним і важливим є пошук нових шляхів та
заходів формування у майбутніх фахівців інтересу до
творчої професійної діяльності.
Властивістю процесу навчання є органічний зв’язок
теоретичного навчання з виробничим. При цьому,
виробниче навчання має вирішальне значення у підготовці
учнів.
Тому на уроках виробничого навчання перед тим, як
приступити до пояснення нового матеріалу, відновлюємо у
пам’яті учнів раніше засвоєні знання з теми на уроках
спецтехнології та охорони праці.
Урок завжди плануємо так, щоб він розвив творчі
здібності учнів. Під час вивчення теми «Ремонт
механічного
обладнання
кранів»
використовуємо
натуральні зразки деталей механізмів крана, інструкційнотехнологічні картки, за якими показуємо прийоми роботи
згідно рівня знань учнів. Це дає змогу учням засвоїти, що
продуктивна та безаварійна робота крана залежить від
правильної його експлуатації та догляду за ним.
Для
підвищення
якості
проведення
уроків
виробничого навчання застосовуємо метод частковопошукового проблемного характеру. При цьому учні
виявляють самостійність у роботі, розвивають творчу і
пізнавальну діяльність, вчаться логічно мислити.
Постановка питання і завдання для учнів
проблемного характеру повинні бути пов’язані з їхньою
конкретною діяльністю на уроці і продовжені майстром у
ході самостійної роботи учнів. Складаємо проблемні
ситуації так, щоб вони виникли непередбачено, але були
доступні для їх вирішення. Така методика роботи дає
змогу учням досконаліше засвоїти тему, підвищити рівень
знань та підготуватися до самостійної роботи.
Тож формування професійної компетентності учня в
професійно-технічному навчальному закладі зумовлене не
тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти,
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застосуванням адекватних методів та технологій навчання,
а й правильно організованої виробничої практики.
Завдяки організації виробничої практики на
підприємствах міста директором Центру Лєщинским
Олександром Володимировичем було підписано договір з
підприємством АТ «CORUM КГО», в результаті чого
представлений Вашій увазі урок виробничого навчання
було проведено на даному підприємстві у механічноскладальному цеху.
План уроку
Тема програми:
Практичне вивчення будови та
ремонт механічного обладнання кранів.
Тема уроку: Дії машиніста крана під час ремонту
крана.
Мета уроку:
навчальна – знати вимоги до роботи машиніста
крана під час ремонту крана.
розвивальна – розвивати в учнів логічне мислення
під час практичного виконання ремонту крана.
виховна –
привити учням дбайливе відношення
до інструменту, матеріалу, відповідальність за доручену
справу.
Тип уроку: Урок комплексного застосування знань,
умінь і навичок.
Дидактичне забезпечення: інструкційні картки.
Матеріально-технічне
забезпечення:
набір
слюсарного інструменту, плакати.
Міжпредметні зв’язки:
Устаткування
та
обслуговування кранів. Розділ: ремонт механічного
обладнання кранів.
Охорона праці. Розділ: інструкція з охорони праці
для машиністів крана.
Методи навчання: практичний показ прийомів
роботи.
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Форми
організації
навчальної
діяльності:
Використання групової роботи учнів у процесі
практичного вивчення теми «Ремонт механічного
обладнання кранів».
Перелік навчально-виробничих робіт:
 Огородження спеціальною стрічкою по периметру
крана з послідуючим розміщенням попереджувальних
плакатів.
 Практичне
ознайомлення
з
необхідними
інструментами та матеріалами.
Література:
Камишев А. Г. «Електромостові крани»
Камишев А. Г. «Ремонт кранів металургійних
заводів»
Васильчик М. В. «Основи охорони праці»
Хід уроку
І. Організаційна частина
Перевірка наявності учнів
Перевірка готовності учнів до уроку
Інструктаж з охорони праці
ІІ. Вступний інструктаж
Повідомлення теми та мети уроку
1.
Мотивація навчальної діяльності
Практичне застосування набутих знань та навичок з
теми «Дії машиніста крана під час ремонту»
2.
Актуалізація опорних знань
 При яких дефектах гак непридатний до роботи?
Тріщини або надриви, спрацювання гака у
небезпечному перерізі більше як на 10% по висоті перерізу,
розігнутий ріг гака.
 Пояснити спосіб кріплення каната до барабана.
Методом кріплення нажимних планок та болтів. Для
безпечної експлуатації каната довжину барабана
розраховують так, щоб при крайньому положенні
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вантажозахватного органа на барабані залишалося не
менше півтора витків каната.
 У якому випадку заміняють обкладки гальмових
колодок?
Обкладки колодок, які мають зношення до 0,5-0,7
первинної товщини або до появи заклепок, заміняють
новими.
3.
Пояснення нового матеріалу
Основні питання, що розглядаються на уроці:
 Система планово-попереджувальних ремонтів?
 Огляд механізмів крана?
 Порядок зупинки крана на ремонт?
 Для чого застосовують бірочно-марочну систему
під час випробування крана після ремонту.
 Які дії машиніста крана після закінчення ремонту
крана.
 Дотримання техніки безпеки під час ремонту крана.
Механізми крана складаються з вузлів, а вузли з
деталей. У процесі роботи деталі спрацьовуються,
виходить термін придатності. Тому обладнання крана
підлягає ремонту.
Щоб забезпечити чітку та безаварійну роботу
обладнання кранів на підприємствах використовують
систему
планово-попереджувальних
ремонтів,
які
планують заздалегідь. Така система передбачає обов’язкові
зупинки кранів на огляд та ремонт у термін, який
визначений графіком.
Огляд
кранового
обладнання
здійснюється
машиністом,
ремонтним
персоналом,
а
також
відповідальною особою за технічний стан обладнання
кранів. Під час огляду визначають стан механізмів, вузлів
та деталей, фіксують знайдені дефекти. На основі огляду у
подальшому складають відомість дефектів, де вказується:
перелік виконаних робіт;
перелік дефектних деталей і вузлів.
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За відомістю дефектів готують запасні частини,
необхідні матеріали, які застосовують для ремонту.
Для виконання ремонтних робіт призначається
бригада, якій відповідальною особою надається наряддопуск. У цьому документі вказуються всі необхідні
засоби по забезпеченню безпечних умов виконання
ремонтних робіт. Дата і час зупинки крана та
відповідальну особу записують у вахтовому журналі крана.
Інструкційно-технологічна картка
дії машиніста крана під час ремонту крана
№
Порядок
Інструкційні вказівки
кроків
виконання
Крок 1
Зупинка крана
Кран на ремонт зупиняється
біля
посадкового
майданчика. А коли відсутня
можливість
переміщатись
мостом
крана,
кран
встановлюється
на
ремонтному
майданчику.
Місце стоянки повинно бути
добре
освітлено.
Використання крана для
робіт під час ремонту
забороняється.
Крок 2
Заходи
з Під краном, по периметру,
підготовки крана територія
огороджується
до ремонту
спеціальною стрічкою, на
якій
розміщують
попереджувальний плакат
«Кран на ремонті прохід
заборонено».
Крок 3
Знеструмити
Припинити подачу напруги
кран
на кран – вимкнути вхідний
пристрій, вилучити ключбірку і на ньому повісити
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Крок 4

Застосування
протиугонних
пристроїв

Крок 5

Встановлення
тупіків

Крок 6

Попередження
машиністів
сусідніх кранів

Крок 7

Передача
ключ-бірки

Крок 8

Випробування

плакат
«Не
вмикати
працюють люди».
На відкритій естакаді для
застереження угону крана
вітром машиніст закріпляє
колеса
до
рельсів
протиугонними пристроями
На час ремонту на рельсах
підкранового
шляху до
сусіднього
крана
виставляють
тупіки
на
відстані 6 метрів, які
запобігають
зіткнення
кранів.
Попередити
машиністів
сусідніх кранів про зупинку
крана
на
ремонт
та
виставлені
тупіки
з
відповідним
записом
у
вахтовий журнал.
Ключ-бірку машиніст крана
передає відповідальній особі
і цим лишається права на
управління краном. Після
цього бригада підіймається
на кран.
До отримання ключ-бірки
ремонтному
персоналу
забороняється виконувати
ремонтні роботи. Машиніст
крана
поступає
у
розпорядження
відповідальної особи по
ремонту..
Випробування
механізмів
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крана

Крок 9

Крок 10

крана
після
закінчення
ремонту здійснюють під
наглядом
відповідальної
особи за ремонт.
Перед
ввімкненням
рубильника та механізмів
обов’язково попереджують
про це усіх працюючих на
крані. Бригада виводиться за
межі крана у безпечне місце
Застосування
Машиністу
крана
бірочноповертають
ключ-бірку
марочної
(право
на
управління
системи
краном), а машиніст крана
отримує марку у особи, яка
буде
оглядати
роботу
механізмів під час руху
крана.
Якщо
машиністу
крана
незрозумілі команди на
роботу механізмами, то
необхідно
поставити
сигнальника
для
дублювання команди.
Приймання
Приймання крана після
крана
після ремонту
здійснює
ремонту
відповідальна
особа
за
технічний стан обладнання
кранів.
Перевіряють
виконані
роботи
у
відповідності з відомістю
дефектів.
Візуально
оглядають
механізми,
випробують їх у дії.
Перед передачею крана в
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експлуатацію,
ремонтний
персонал збирає інструмент
та зайві предмети, а також
замінені деталі.
Крок 11 Допуск крана до Результати
ремонту
та
роботи
дозвіл на роботу крана
записують
у вахтенний
журнал крана особою, яка
прийняла ремонтні роботи.
Машиніст крана знімає
тупіки на підкрановому
шляху,
попереджувальні
плакати і отримує ключбірку, що дає право на
роботу краном.
Під час викладання нового матеріалу майстер
демонструє прийоми:
 Підготовка крана до ремонту згідно вимогам.
 Дотримування правил техніки безпеки під час
роботи на висоті згідно «Інструкції для машиністів
крана».
Учні відтворюють показані майстром прийоми:
 Огородження спеціальною стрічкою по периметру
під краном.
 Розмістити попереджувальні плакати.
 Визначення необхідного інструменту та матеріалу
для ремонту крана згідно відомості.
 Дотримування правил техніки безпеки згідно
вимогам «Інструкції для машиністів крана».
Інструктаж дотримування техніки безпеки:
 Дотримування правил техніки безпеки під час
виконання роботи на висоті.
 Правила підіймання інструменту на кран.
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Дотримування правил техніки безпеки під час
підготовки крана до ремонту.
4. Закріплення вивченого матеріалу
Типові помилки під час ремонту крана, які створюють
проблемну ситуацію.
Ситуація № 1
Виставлене огородження під краном не на необхідній
висоті, що приведе до травми. Ваші дії?
Якщо розмістити стрічку огородження низько, то
можливе падіння. Якщо на рівні шиї, то можливе
травмування голови. Ставити необхідно огородження на
рівні пояса.
Ситуація № 2
Не попереджений машиніст сусіднього крана, що приведе
до зіткнення. Які дії машиніста крана?
Необхідно виставити тупіки на підкрановому шляху до
сусіднього крана на відстані шість метрів з відповідним
записом у вахтенний журнал.
Ситуація № 3
По закінченню ремонту не зібраний інструмент та зайві
предмети з крана, що приведе до падіння їх з висоти під
час роботи крана. Які дії машиніста крана?
Під час приймання крана до експлуатації машиніст крана
вимагає від ремонтного персоналу прибрати з крана
інструмент та зайві предмети.
Ситуація № 4
На вимкнутий рубильник не повісили попереджуючий
плакат «Не вмикати! Працюють люди». Що може
трапитись?
Можливість вмикання рубильника без попередження
призведе до того, що ремонтний персонал попадає під
напругу.
Виробниче завдання учням для самостійного
виконання:
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Відпрацювання навичок по підготовці крана до
ремонту.
 Відпрацювання навичок по прийманню крана після
ремонту.
 Дотримування правил охорони праці під час
ремонту крана.
ІI. Поточний інструктаж
Цільовий обхід робочих місць учнів з метою перевірки:
 Організація робочого місця;
 дотримування технічного процесу під час
виконання завдання;
 дотримування правил техніки безпеки при
самостійному виконанні роботи;
 перевірка якості виконаної роботи;
 прибирання робочих місць.
ІIІ. Заключний інструктаж
 аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;
 демонстрація кращих робіт, оцінювання;
 робота над помилками інших учнів;
 аналіз засвоєння правил техніки безпеки під час
виконання самостійного завдання;
 домашнє завдання.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПТО У
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПТНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
ТРАНСПОРТНО- МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

Деформація твердих тіл. Механічні властивості
твердих тіл та їх врахування під час роботи
вантажопідіймальних кранів з метою безпечної
експлуатації

Розробила: Степанова Г.С.,
викладач

М. Кривий Ріг, 2015
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Тема:
Деформація
твердих
тіл.
Механічні
властивості твердих тіл та їх врахування під час роботи
вантажопідіймальних
кранів
з
метою
безпечної
експлуатації
Мета уроку:
закріпити, розширити, узагальнити і
систематизувати знання учнів з тем “Деформація” (фізика)
та “Канати” (спецпредмет), формувати в учнів практичні
уміння і навички, критичність мислення, гнучкість і
мобільність
знань;
розвивати
логічне
мислення,
інтелектуальні і творчі здібності учнів, їх вміння
працювати над розв’язуванням важливих проблем як
самостійно, так і в групі, застосовувати теоретичні знання
на практиці та в майбутній професії; формувати активну
життєву позицію та принциповий підхід до питань
дотримання правил техніки безпеки.
Обладнання: демонстраційний стіл, гумовий шнур,
набір важків, лінійка, штангенциркуль, динамометр,
модель вантажопідіймального крана, натуральні зразки
стальних
канатів,
мультимедійний
комп’ютерний
комплекс, плакати, стенди, графіки, інформаційні листи, де
коротко викладений теоретичний матеріал з даної теми,
картки для проведення тестів.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.
Вид уроку: бінарний з моментами ділової гри,
елементами дослідницької роботи з практичним та
професійним спрямуванням.
Форми організації навчальної роботи:
- учні поділені на групи: фізики-теоретики, фізикипрактики,
фізики-дослідники-експериментатори,
кранівники-професіонали;
- виступи учнів з теми "Деформація. Види
деформації. Механічні властивості твердих тіл" з
використанням мультимедійного комплексу і програми
Microsoft Power Point;
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- виконання учнями дослідницької роботи на
засіданні фізичного гуртка та захист її на уроці з
використанням мультимедійного комплексу і програм
Microsoft Power Point, Microsoft Excel;
- розв’язування задач біля дошки;
- фронтальна
бесіда
з
учнями
викладача
спецпредметів
з
даної
теми
з
використанням
мультимедійного комплексу і програм Microsoft Power
Point, Microsoft Word;
- робота учнів з тестами.
Професія:
Машиніст крана
автомобільного.(заняття розраховане на дві академічні
години)
Хід уроку
1.
Мотивація навчальної діяльності.
Тема нашого уроку: (викладач називає тему).
Ми живемо з вами у час інтенсивного розвитку науки
і техніки. Але, хотілося б зазначити, що науково-технічний
прогрес разом із благами приніс людству, на жаль, і
численні лиха. Людина – творець науково-технічного
прогресу – стала його заручником.
Із початком машинного виробництва інтенсивного
розвитку набула охорона праці.
За даними Міжнародної організації праці, у світі
щороку трапляється близько 270 млн. випадків
виробничого травматизму, і у зв’язку із виробничою
діяльністю помирає близько 2 млн. осіб.
Традиційний аналіз основних причин травматизму,
професійних захворювань та смертельних випадків на
виробництві свідчить про низький рівень організації
виробництва, трудової та виробничої дисциплін,
порушення вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, а також про низький рівень знань з охорони праці
робітників і посадових осіб.
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Тому ви, як майбутні робітники, повинні вміти
правильно і безпечно експлуатувати засоби сучасного
технічного обладнання, мати належні знання і навички з
безпечного ведення робіт, відповідального ставлення до
життя і здоров’я, як особистого, так і інших працівників,
У вас обов’язково має виробитися активна життєва позиція
та принциповий підхід до питань дотримання правил
техніки безпеки, визначених відповідними нормативними
документами.
Особливо це стосується вас тому, що професія
кранівника пов’язана з виконанням робіт, які потребують
особливої відповідальності і уваги. Під час експлуатації
вантажопідіймальних машин можуть траплятися різного
роду механічні види небезпеки, пов’язані з підіймальними
операціями. Наприклад, падіння вантажу, зумовлене
перевантаженням, нерозрахованим на запас міцності,
недостатньою механічною міцністю складових частин і
деталей, неправильним вибором ланцюгів, канатів тощо.
Тому під час експлуатації все технологічне устаткування
має утримуватися у справному стані й використовуватися
лише за призначенням з урахуванням технічних вимог і їх
характеристик.
Отже, тема нашого заняття не випадково має назву
“Деформація. Механічні властивості твердих тіл та їх
врахування під час роботи вантажопідіймальних кранів з
метою безпечної експлуатації ”.
Мета уроку (викладач називає мету уроку).
І нехай цей урок буде ще одним кроком до пізнання
глибин професії, якою ви оволодіваєте, що дасть вам
можливість стати справжніми професіоналами.
У підготовці і проведенні уроку ми врахували ваші
індивідуальні можливості і здібності. Кожен отримав і
виконував завдання, з яким він міг успішно справитися і
одержати позитивну оцінку.
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2.
Актуалізація опорних знань, умінь та
навичок учнів з використанням мультимедійного
комплексу і програми Microsoft Power Point.
(Групою учнів-теоретиків заздалегідь готується
узагальнена інформація з теми “Деформація. Види
деформації. Механічні властивості твердих тіл”, яка
висвітлюється самими учнями у ході уроку в супроводі
презентації, зробленої за допомогою програми Microsoft
Power Point)
Викладач.
Спочатку
заслухаємо
коротку
узагальнену
інформацію з теми “Деформація. Види деформації.
Механічні властивості твердих тіл”, яку ми підготувала
разом із групою учнів-теоретиків. Вона буде використана у
ході проведеного експерименту та висвітлене її
використання у майбутній вашій професії.
Презентація теоретичної частини
(учні разом з викладачем
у супроводі
мультимедійної
презентації
у
стислій
формі
систематизують матеріал фізики з даної теми)
Викладач.
Більшість деталей механізмів чи інструменти під час
експлуатації зазнають дії зовнішніх сил, в результаті чого
тіла можуть деформуватися.
У нашій майбутній професії також доведеться мати
справу із різного роду деформаціями і враховувати їх
вплив деталі механізмів з метою безпечного ведення робіт,
особливо пов’язаних із підійманням вантажів.
Що ж таке деформація?
Учень 1. Деформацією називають зміну форми або
об’єму тіла внаслідок дії зовнішніх сил. Усі деформації
поділяють на два типи: пружні і пластичні. Деформацію,
яка зникає разом з припиненням дії сили, називається
пружною. Деформацію, яка не зникає після припинення дії
зовнішньої сили, називається пластичною. У процесі
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деформування матеріалу можна послідовно спостерігати:
пружну деформацію, пластичну деформацію, руйнування.
Які ви знаєте види деформації?
Учень 2. Тіл, які б не деформувалися, в природі не
існує. Серед деформацій, які виникають у твердих тілах,
можна виділити п’ять видів: розтяг, стиск, зсув, кручення і
згин. Однак будь-які деформації твердих тіл можна звести
до двох видів: розтягу (стиску) і зсуву.
Деформації
розтягу
зазнають
канати,
що
використовуються під час підняття вантажів, буксирування
машин і барж, балки будівельних ферм тощо.
Деформації стиску – колони і фундаменти будівель,
металоконструкції кранів, стіни будинків, стояки мостів,
транспорт під час аварій тощо.
Викладач.
Деформація твердих тіл характеризується
рядом величин:
- механічна напруга σ (Па);
- відносне видовження ε;
- модуль Юнга (модуль пружності) Е [Па];
- коефіцієнт безпеки п (або запас міцності чи
границя міцності)

n

ì
ï .

Про ці величини поговоримо
детальніше.
Учень 3.
Механічна напруга σ
Величину σ, яка дорівнює відношенню прикладеної
сили до площі поперечного перерізу стержня (чи іншого
досліджуваного зразка) називається механічною напругою
(або просто напругою):
.
σ (Па) механічна напруга.
Учень 4. Відношення абсолютного видовження до
початкової довжини стержня (іншого досліджуваного
зразка) називають відносним видовженням:
l

l
78

Відносне видовження ε показує, яку частину
початкової довжини становить видовження. Його часто
виражають у відсотках.
Учень 5. Під час виготовлення деталей механізмів
важливо
знати
величину,
що
є
механічною
характеристикою речовини, з якої зроблений даний зразок.
Цю величину називають модуль Юнга.
Модуль Юнга є коефіцієнтом пропорційності між
механічною напругою і відносним видовженням у законі
Гука, який ми використали у експериментальних
дослідженнях.
Закон Гука: за малих пружних деформацій
механічна напруга прямопропорційна відносному
видовженню.
σ = εЕ.
Е[Па]
–
модуль
пружності або модуль Юнга.
Викладач.
Графічне
зображення
залежності відносного видовження
зразка ε від прикладеної до нього
напруг σ називається діаграмою
розтягу.
По осі ординат відкладається
механічна напруга σ, прикладена
до зразка, а по осі абсцис – відносне видовження ε.
Учень
6.
На графіку виділяють точки, які
відповідають певним етапам деформації тіла.
Перший
етап – ділянка ОА. Межа пропорційності σп.
Відомо, що при невеликих напругах відносне
видовження прямопропорційне напрузі (згаданий вище
закон Гука). За таких умов виникає пружна деформація.
Максимальна напруга σп, за якої деформація ще
залишається пружною, називається межею пропорційності
(точка А)
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Наступною є межа пружності σпр. Виявляється,
якщо навантаження ще збільшити, то напруга перестає
бути прямопропорційною відносному видовженню.
Максимальну напругу, за якої ще не виникають помітні
залишкові деформації, називають межею пружності σпр.
(ділянка АВ).
У разі навантажень, які перевищують межу
пружності σпр, зразок після зняття навантаження не
відновлює свою початкову форму. Виникають залишкові
або пластичні деформації (ділянка ВС).
Межа текучості σт. На горизонтальній ділянці СД
матеріал “тече” – деформація зростає за незмінної напруги.
Напруга σт, за якої матеріал “тече”, називають межею
текучості.
Далі виділяють межу міцності σм. Після точки Е
крива йде вниз. Це означає, що подальша деформація, аж
до розривання, відбувається за дедалі меншої напруги.
Найбільша напруга σм, яку здатний витримати зразок без
руйнування, називається межею міцності (точка Е).
Конструюючи машини, верстати, ті чи інші споруди,
обробляючи різні матеріали, важливо знати, як
деформуватиметься кожна деталь під дією сил, за яких
умов її деформація не впливатиме на роботу машин
вцілому, при яких навантаженнях почнеться руйнування
деталі та ін. Для того, щоб вирішити, який матеріал може
бути використаний для виготовлення деталі або
конструкції, необхідно знати його механічні властивості.
Механічними властивостями матеріалу називається
сукупність властивостей, які характеризують здатність
матеріалу чинити опір дії зовнішніх зусиль.
Учень 7. Однією з найважливіших механічних
характеристик матеріалів є їх міцність. Під міцністю
розуміють здатність матеріалу опиратися руйнуванню, яке
виникає внаслідок зовнішніх впливів.
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Під час будівництва споруд і конструкцій завжди
створюють запас міцності. З цією метою вводять поняття
коефіцієнта безпеки (границі міцності або запасу міцності).
Учень 8. Коефіцієнт безпеки n
Коефіцієнтом безпеки (або запасом міцності чи
границею міцності) називається відношення максимальної
напруги σм, яку здатна витримати деталь конструкції без
руйнування, до межі пропорційності σм даного матеріалу:
Викладач.

Границя міцності
n  ì повинна бути у декілька разів
 ï напруги, що виникають під час
більшою за механічні
експлуатації. Залежно від необхідної надійності різних
деталей і конструкцій коефіцієнт безпеки обирають
звичайно в межах від 2 до 10.
Наприклад, у вантажопідіймальних машинах
обов’язково вказується запас міцності канатів, що
необхідно враховувати під час ведення робіт.
Підвищення міцності матеріалів – одне з
найважливіших завдань науки і практики. Для підвищення
міцності, наприклад металів, їх піддають термічній обробці
і обробці тиском або вводять у них зміцнювальні домішки
(легування) тощо.
Нині
ведеться
пошук
шляхів
одержання
бездефектних металів, які мають винятково високу
міцність.
Фізкультурна хвилинка
(учні виконують фізичні вправи)
Перш ніж ми з вами приступимо до наступного етапу
уроку, змінимо на кілька хвилин вид діяльності, що дасть
можливість трішки відпочити
Вже давно доведено, що рух – це життя.
Малорухливий спосіб життя робить нас хронічно хворими
людьми. Одноманітне фізичне навантаження призводить
до тяжких наслідків, викликає захворювання і деформацію
хребта та суглобів.
81

Професор медицини Анатолій Ситель у своїй книзі
“Соло для хребта” пише: “Хребет – це перша скрипка в
оркестрі під назвою людський організм. Він виконує соло,
до якого дослухається весь організм”.
Під час сидіння хребет людини зазнає найбільшого
навантаження. Тому, щоб сьогодні у процесі роботи хребет
та суглоби зазнали якомога меншої деформації, ви зараз
зміните положення тіла і ми зробимо ряд фізичних вправ
(учні виконують фізичні вправи).
4.
Презентація
дослідницької
роботи,
виконаної учнями, та її результатів з використанням
мультимедійного комплексу і програм: Microsoft Power
Point, Microsoft Word, Microsoft Excel.
Викладач.
Групою
дослідників-експериментаторів
було
проведено експеримент з дослідження механічних
властивостей твердого тіла та визначення його запасу
міцності. У чому він полягав та які результати вони
отримали ми зараз дізнаємося. (учні захищають
проведений експеримент з використанням мультимедійної
презентації)
Тема нашого дослідження: Деформація та її
наслідки.
Чому ми обрали саме тему “Деформація"?
Тема “Деформація" зацікавила, тим, що на наш
погляд вона має безпосереднє відношення до обраної нами
професії. Спочатку ми опрацювали інформацію з цієї теми
за підручниками з фізики і “Будови та експлуатації
автомобільних кранів", використали матеріали та дані з
додаткової літератури і мережі Інтернет (література та
адреси використаних сайтів вказані в кінці презентації),
порадилися з викладачами.
Перед нами виникла проблема, вирішення якої стало
метою нашого дослідження: Фізична теорія, покладена в
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основу роботи техніки – проста формальність, чи
керівництво до дії?
Питання, на які ми спробували знайти відповіді:
- Чи потрібна фізика у нашій професії?
- Як механічні властивості матеріалу впливають на
здатність твердого тіла витримувати навантаження?
- Чи справді знання законів фізики може убезпечити
людину від нещасних випадків?
- Чи може зберегти життя людини дотримання
правил техніки безпеки?
Щоб відповісти на поставлені питання та зрозуміти:
чи можна уникнути аварійних ситуацій під час
експлуатації вантажопідіймальних машин, ми, група
дослідників-експериментаторів, вирішили на практиці
перевірити механічні властивості твердих тіл. (учень
називає учасників експерименту)
У нашій майбутній професії часто доведеться мати
справу із деформаціями деталей, зокрема під час роботи на
вантажопідіймальних машинах. Тому досліджувати
механічні властивості твердих тіл ми вирішили на
прикладі гумового шнура, який у нашому досліді замінив
канат для підіймання вантажів за допомогою кранової
установки
Перед проведенням досліду, за допомогою якого
мали визначити коефіцієнт безпеки гумового шнура, ми
систематизували теоретичні основи експерименту і
визначилися, які саме вимірювання ми маємо зробити та
які обчислення виконати
Отже,
у
наших
дослідженнях для визначення
коефіцієнта безпеки (запасу
міцності) необхідно встановити
σп - межу пропорційності,
σм - межу міцності, та
скористатися формулою:n   ì

ï
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Установка для досліду.
Для проведення експерименту використали кранову
установку, до гака якої підвісили гумовий шнур,
динамометр,
чашу
для
важків,
набір
важків,
штангенциркуль для вимірювання лінійних розмірів шнура
і подальшого обчислення площі його поперечного
перерізу, лінійку для вимірювання досліджуваної ділянки
шнура.
Перед тим, як скласти установку для експерименту,
ми визначилися із довжиною досліджуваної ділянки та
відмітили її на гумовому шнурі. Потім ми склали
установку для досліду. Кожен відповідав за визначену
ділянку роботи (контроль навантаження на шнур,
вимірювання досліджуваної ділянки шнура, реєстрація
даних та занесення їх до таблиці, виконання обчислень).
(повідомлення учнів про роботу, яку вони виконували у
ході експерименту)
На основі табличних даних та результатів обчислень
за допомогою програми Microsoft Excel ми побудували
графік залежності відносного видовження ε від механічної
напруги σ (на слайді демонструється одержаний графік).
Максимальне навантаження, яке витримав
зразок, виявилося рівним 0,34 кг (340 г), а границя
міцності - σм= 5,55∙106 Па.
Ми переконалися, що подальше розтягнення
гумового шнура призвело до його руйнування. (графік).
У точці, що відповідає ε = 2,4 і σп = 2,78∙106 Па,
графік залежності ε та σ вже не відображає лінійної
залежності цих величин (закон Гука). Крива зміщується
вгору, що свідчить про те, що деформація гумового шнура
перевищила границю пропорційності, тобто при знятті
навантаження він вже не набере початкової форми і
розмірів.
Тому σп = 2,78∙106 Па (графік).
Як
кінцевий
результат
експерименту
скориставшись формулою та підставивши одержані

 ì 845,55
n

2
 ï ð 2, 78

значення ми обчислили запас міцності гумового шнура:
Висновки. Таким чином, ми дали відповідь на
поставлене питання та можемо зробити висновок, що
враховуючи механічні властивості твердих тіл можна
уникнути негативних наслідків деформації та зменшити
кількість нещасних випадків під час роботи з технікою.
Отже,
машиніст
крана
автомобільного
обов’язково повинен дотримуватися правил техніки
безпеки, зокрема враховувати запас міцності канатів
під час підіймання вантажів
Викладач. (підведення підсумку)
5.
Закріплення
вивченого
матеріалу.
Практичне використання матеріалу. Розв’язування
задач практичного змісту. (На початку уроку всі учні
одержують умови задач. Група учнів – фізиків-практиків
– детально пояснюють виконання ними домашнього
завдання – розв’язки задач)
Задача 1.
Наведіть приклади деталей, які мають
різний запас міцності. Чому запас міцності у них різний?
Задача 2. Будівельна сталь марки Ст. 3 (сталь 3,
мостова) має межу міцності 4,5∙108 Н/м2. Деталі з цієї сталі
повинні працювати із запасом міцності п = 3. Яку
найбільшу напругу розтягу можна допустити за цієї
умови?
6.
Закріплення
вивченого
матеріалу.
Практичне використання матеріалу у майбутній
професії з використанням презентації, створеної за
допомогою програми Microsoft Power Point.
(методом фронтальної бесіди з учнями та
постановкою проблемних питань перед ними викладач
спецпредметів систематизує знання учнів з теми “Канати”
із використанням мультимедійного комплексу і програм
Microsoft Power Point, Microsoft Word, стенда, зразків
канатів)
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Отже, тема нашого заняття (назва тема). Сьогодні
група учнів дослідників-експериментаторів представила
нам результати свого експерименту, для якого вони
використали модель вантажопідіймального крана і
дослідили механічні властивості гумового шнура, який
імітував канат крана.
Що ж таке канат?
Канат – це гнучкий виріб (гнучка конструкція) із
сталевих,
синтетичних
або
рослинних
волокон.
Розрізняють канати кручені (виті), невиті та плетені. Крім
слова канат вживаються слова-синоніми – трос, вант. Трос
(голландське “tros”) те ж саме, що канат. Перші згадування
про сталевий канат відноситься до 1834 року. До цього
використовувались ланцюги.
Стальні
канати
використовують
у
вантажопідіймальних кранах як тяговий орган, що передає
рух від вантажної або стрілової лебідки вантажу чи стрілі,
а також для різного роду розтяжок та виготовлення строп.
Канати працюють з різним за величиною і характером
прикладення навантаженням, зазнають великої кількості
перегинів під час огинання блоків і під час накручуванні
на барабан. Канати повинні мати велику гнучкість,
достатню міцність, надійність та довговічність.
Конструкція канатів.
Стальний канат звитий із сталок (1), кожне з яких
складається із стальних дротин (2). Сталки накручені
навколо осердя (див. додаток).
За напрямком сукання дротинок і сталок в канаті
розрізняють канати однобічного сукання, хрестового та
комбінованого.
За хрестового сукання напрям дротинок в сталках і
сталок в канаті протилежні, що робить їх стійким проти
розкручування. Саме такі канати і використовуються на
вантажопідіймальних кранах, які ми вивчаємо.
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На автомобільних кранах застосовують стальні
канати подвійного сукання з лінійним дотиком дротин в
сталках типу ЛК-Р з шести сталок із числом дротинок в
кожній сталці 19 і з одним органічним осердям
(конструкції 6  19 +1 ос).
Для покращення роботи сталок каната під час
огинання блоків і барабанів всередині каната є осердя.
Осердя бувають органічні, пластмасові, азбестові,
металічні (кожен із видів осердя розглядається
детальніше).
Закріплення кінців канатів.
Кінці канатів мають бути надійно закріплені.
Застосовують такі способи закріплення кінців канатів:
клином, накладними притискними планками, клиновими
затискачами, петлею на затискачах, втулкою із заливанням
металу, заплітанням та інші (способи закріплення кінців
канатів розглядаються детальніше з використанням
ілюстрацій).
Для зменшення зусилля на канат вантажної або
стрілової лебідок, а також швидкості підіймання вантажу і
стріли порівняно зі швидкістю намотування каната на
барабан лебідок, використовують поліспасти. Поліспаст
складається із системи рухомих і нерухомих блоків, які
огинаються канатом (кратність і конструкція поліспаста
пояснюється детальніше з використанням малюнків).
Кожен канат, що випускає завод-виробник, повинен
мати паспорт (пояснення викладача з використанням
зразка паспорта).
Розрахунок канатів.
Сталеві канати вибирають, розраховуючи їх за
формулою: F = Р∙ z
де Р – максимальний допустимий розрахунковий
натяг вітки каната з урахуванням ККД поліспаста,
зазначений у паспорті вантажопідіймального крана, z –
мінімальний допустимий коефіцієнт використання (запасу
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міцності – для стрілових самохідних кранів 3-6), F –
розривне зусилля каната, що приймається за документом
виробника про якість каната (на прикладі паспорту каната
пояснюється, як проводиться розрахунок) (зв’язок із
фізикою та експериментом).
(далі викладач разом з учнями аналізують норми
бракування стальних канатів вантажопідіймальних кранів
відповідно вимог “Правил будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів”
та порядок заміни
забракованих канатів на кранах).
Для збільшення терміну служби канатів машиніст
крана автомобільного зобов’язаний щоденно, перед
початком роботи, перевіряти їх стан і робити відповідний
запис у вахтовому журналі.
У процесі роботи кранівник повинен слідкувати за
правильністю укладки каната на барабані, кріпленням
кінців каната, станом блоків (спрацювання рівчака блока
більше 40% первинного радіусу рівчака та часткові обломи
реборд більше 75 мм на довжину не допускаються).
Після заміни на крані стрілового або вантажного
канатів перевіряється кріплення кінців та запасовка канатів
(згідно паспорта на кран), проводиться обтяжка каната
робочим вантажем з дотриманням вимог правил техніки
безпеки. Після цього робиться запис у паспорті крана про
заміну каната та додається копія сертифіката каната.
Фізкультурна хвилинка
(учні виконують фізичні вправи)
7.
Тестування.
(Кожному учневі видається аркуш із тестовими
завданнями
та
окремий,
спеціально
заздалегідь
заготовлений, аркуш для відповідей (два варіанти).
Виконавши завдання, учні обмінюються аркушами з
відповідями, розклеюють ці аркуші (одержавши таким
чином варіанти правильних відповідей) і перевіряють
завдання, виконане сусідом.).
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Тестування можна проводити у комп’ютерному
комплексі за допомогою тестових програм.
Тести перевіряють викладачем спец предметів і в
кінці уроки учням оголошуються оцінки.
8.
Розв’язування
задач
професійного
спрямування.
(Група учнів – фізиків-практиків – детально
пояснюють виконання ними домашнього завдання –
розв’язки задач)
Задача 3. Який діаметр канатів мостового крана
вантажопідйомністю 50 000 Н, якщо коефіцієнт безпеки
каната дорівнює 3, а межа міцності –
4∙108 Н/м2?
Задачу розв’яжіть для випадків, коли кран має два канати і
коли – чотири.
Задача 4.
Баштовий кран С-464 має
вантажопідйомність 50 000 Н. Визначте, з яким
коефіцієнтом безпеки він працює, якщо його гак
підвішений на чотирьох стальних канатах, кожен з яких
складається з 300 дротин діаметром 0,4 мм. Межа міцності
сталі, з якої виготовлено канат, дорівнює 13,5·108 Н/м2.
9.
Висновки.
Підведення
підсумків.
Оголошення оцінок.
10.
Домашнє завдання
(висвітлюється на екрані за допомогою
мультимедійного проектора)
1. РОЗВ’ЯЗАТИ ЗАДАЧУ:
Задача.
Чому дорівнює абсолютне видовження
стального троса, довжиною l = 10 м і площею поперечного
перерізу S = 3 см2, у разі підвішування на нього вантажу
масою m = 6 т? Модуль пружності сталі дорівнює Е =
2·1011 Па.
2. СКЛАСТИ ТАБЛИЦЮ:
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Деформація. Механічні властивості твердих тіл
Формула та її
Фізична величина, її
назва (якщо є)
одиниці
вимірювання
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