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Методологія дослідження. Результати отримані шляхом використання методів:
наукового узагальнення – при встановленні особливостей експлуатації автосамоскидів і
формування конкурентних переваг між ними; математичної статистики – для визначення
залежності відносної зміни витрат палива та потужності двигуна зарубіжних автосамоскидів
при зростанні їх вантажопідйомності.
Результати. Запропоновано методичний підхід до конструювання моделей кар’єрних
автосамоскидів виходячи із взаємозв’язку їх основних технічних параметрів. Визначено
фактори, що впливають на економічні результати експлуатації вантажних автосамоскидів,
зокрема, запропоновано показник витрати палива на 1 т вантажопідйомності автосамоскида
та на 1 кВт потужності його двигуна. Наведено приклад вибору моделі автосамоскида за
умови найменших витрат палива для виконання на кар’єрі заданого обсягу перевезення
гірської маси.
Новизна. Розроблено методичний підхід до конструювання моделей автосамоскидів,
виходячи із взаємозв’язку їх технічних параметрів за умови мінімізації питомої витрати
палива.
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вантажопідйомністю, масою порожньої та завантаженої машини, потужністю її двигуна і
швидкістю руху, що є факторними ознаками зазначеного критерію ефективності.
Практична значущість. Запропонований метод вибору моделі автосамоскиду для
транспортування гірських порід у кар’єрах за умови найменших витрат палива може суттєво
підвищити ефективність функціонування гірничодобувних підприємств України.
Ключові слова: кар’єрні автосамоскиди, технічні характеристики, ефективність
транспортування, питомі витрати палива, статистичні моделі.
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