
 

ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ  
ВІДПОВІДНО ДО БІЛЕТІВ  

З ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ за ККР ( АТ, МБ) 
 

 
1. Теоретична механіка 
 

1.Вантаж масою m = 60 кг підвішений на нитку, яка намотується на барабан, що 
обертається згідно рівняння 2

6,0 t . Визначити натяг нитки каната, якщо радіус 
мr 4,0 . 

  2.За заданим законом обертання 
2

5
3

tt   однорідного циліндра радіуса R = 1,41 м масою 
m = 60 кг визначити головний момент зовнішніх сил, що діють на тіло в момент часу ct 2 . 

3.По горизонтальній площині рухається тіло масою     m = 2 кг, якому було надано початкову 
швидкість      V0= 4 м/с. Визначити модуль сили тертя ковзання Fтр між тілом і площиною. 
До зупинки тіло пройшло шлях, що дорівнює 16 м. 

4.Диск обертається навколо осі Оz за законом 
3

t . Визначити модуль моменту пари сил, 
прикладеної до диска, в момент часу ct 1 , якщо момент інерції диска відносно осі 
обертання дорівнює 2 кг⋅ м2. 
5.Тіло обертається навколо вертикальної осі Оz під дією пари сил з моментом М = 16 t. 
Визначити момент інерції тіла відносно осі Оz, якщо відомо, що в момент часу t = 3 c, кутова 
швидкість 2  срад / . При t = 0 тіло перебувало в спокої. 
6.Однорідний стрижень масою m = 3 кг і довжиною L = 1 м обертається навколо 

вертикальної осі Оz з кутовою швидкістю 
24

0


 рад/с. До валу прикладається постійний 
момент опору. Визначити модуль цього моменту, якщо стрижень зупиняється через 4 с після 
початку гальмування. 
11. Тверде тіло здійснює плоскопаралельний рух відповідно до рівнянь 2

2tAX  , мAY 2,0 , 

2
10t . Визначити кутову швидкість тіла при t = 1c. 

12. Матеріальна точка масою m = 16 кг рухається по колу радіуса R = 9 м зі швидкістю V = 0,8 м 
/ с. Визначити проекцію рівнодіючих сил, прикладених до точки на головну нормаль до 
траєкторії. 
13. Матеріальна точка масою m=2 кг ковзає по горизонтальній поверхні під дією сили F=10 H, 
під кутом 

30  до горизонтальної поверхні. Визначити прискорення матеріальної точки, якщо 
коефіцієнт тертя ковзання 1,0трf  

14.Точка масою m=4 кг рухається по горизонтальній прямій з прискоренням а=0,3 t. Визначити 
модуль сили, що діє на точку в напрямку її руху в момент часу t=3 c.  
15.Матеріальна точка М масою m рухається прямолінійно по горизонтальній площині за законом 

4
tS   під дією сили 2

12tF  . Визначити роботу цієї сили при переміщенні точки М з 
початкового, де S = 0, в положення, де S = 4 м. 
16. В даний момент часу тіло здійснює миттєве обертання відносно точки дотику його з 
площиною. Визначити кутову швидкість тіла, якщо швидкість точки С дорівнює 10 м / с, а 
відстань АС = 20 см. 
17. Рух точки задано рівняннями 2

3,0 tx  ; 2
2,0 ty  . Визначити прискорення в момент часу t = 

7 с. 
18. Дано рівняння руху точки 2

tx  ; ;sin ty   tz cos  Знайти модуль швидкості точки при t 
= 1 c. 



19. Матеріальна точка масою 1,4 кг рухається прямолінійно за законом 36
2

6  ttx . 

Визначити модуль рівнодійної сил, прикладених до точки. 
20. Визначити кутову швидкість колеса, якщо точка А має швидкість смaV /2 , а радіус колеса 
r = 1 м. 

21. Визначити модуль рівнодійної сил, що діють на матеріальну точку масою m = 3 кг в момент 
часу t = 6 c, якщо вона рухається по осі ОХ згідно рівнянню Х = 0,04 t3. 
22. Проекція швидкості точки txV  cos2 . Визначити координату х точки в момент часу t = 1 
c, якщо при tо = 0 координата х = 0. 
23. Тіло обертається навколо нерухомої осі згідно із законом 3

2t . У момент часу t = 2 с 
визначити дотичне прискорення точки тіла на відстані від осі обертання r = 0,2 м. 
24. Точка рухається по прямій з прискоренням а = 0,5 м/с2. Визначити за який час буде пройдено 
відстань 9 м, якщо при t0 = 0 швидкість V0 = 0. 

25. Квадратна пластина АВСД здійснює поступальний рух у площині ОХУ. Визначити 
прискорення точки С, якщо відомо, що нормальне прискорення точки А – ап = 4 м/с2, а дотичне 
прискорення точки Ваτ = 3 м/с2. 

26. Задані рівняння точки, tx  cos , ty  sin2 . Визначити відстань від точки до початку 
координат в момент ct 5,2 .  

27. На консольну балку АВ, забиту в стіну, діє сила          F = 40H і пара сил з моментом АВ, М = 

20Нм. Визначити момент в закладенні, якщо довжина АВ = 4 м. 
28.Консольна балка навантажена парами сил з моментами М1 = 2 кНм і М2 = 2 кНм. Визначити 
момент в закладенні. 
29. Кінець однорідного бруса вагою 100 кН, закріпленого в шарнірі А, спирається на гладку 

стіну. Визначити тиск бруса на стіну, кут


60 . 

30. Два невагомих стрижня АС і ВС з'єднані в точці С і шарнірно прикріплені до підлоги. До 
шарніру С підвішений вантаж. Визначити реакцію стрижня ВС, якщо зусилля в стержні АС 

дорівнює 43 Н, кути 


30,60   . 

 
2. Деталі машин 

 

1.Підібрати адекватні кулькові радіально-упорні підшипники з кутом контакту 
12  до 

валу черв'яка, радіальне навантаження на опори кНrF 6,11  , осьове навантаження кНFа 76,3 , 

частота обертання валу черв'яка n = 940 хв-1, ресурс передачі 3000 год, діаметр вала під 
підшипник d = 40 мм, Ct


85 , 3,1бK  

2. Підібрати і перевірити на міцність рухливе прямобічне шліцьове з'єднання вторинного валу 
коробки передач автомобіля, обертаючий момент мкНT  4,0 , вал з діаметрами: d = 28 мм; D = 

32 мм, матеріал – сталь 45, термообробка – покращення, довжина маточини l = 55 мм, 

переміщення втулки без навантаження. 
3. Підібрати пружну втулково-пальцеву муфту (МУВП) і перевірити її гумові втулки. Муфта 

з'єднує вал електродвигуна 4А160S443 з приводом ланцюгового конвеєра, передавана 
потужність Р=15 кВт, частота обертання електродвигуна n=1440 хв-1. 

4. Підібрати підшипники для вала черв'яка редуктора: частота обертання вала n=1440 хв-1; 

радіальні навантаження на підшипник ,78,11 кНFr   осьова сила черв'яка кНaF 11,4 , 

,52,02 кНFr   необхідна довговічність підшипника 12⋅ 103 год, температура підшипника 95 °С, 
коефіцієнт безпеки 3,1бk . 

5. Підібрати і перевірити на міцність рухливе евольвентне шлицьове з'єднання вторинного 
валу коробки предач автомобіля, обертаючий момент   Т = 0,4 кН⋅ м, вал з діаметрами d = 28 мм, 

D = 32 мм, матеріал – сталь 45, термообробка - покращення, довжина маточини l = 55 мм, 

переміщення втулки без навантаження. 



6. Визначити геометричні розміри черв'ячної передачі. Осьовий модуль    m=8 мм, коефіцієнт  
діаметра  черв'яка   q = 12,5,   число заходів черв'яка z1=1,   передатне число  u = 50.  

7.Розрахувати крутні моменти і частоту обертання валів черв'ячного редуктора, представленого 
на схемі при 0,5эбP  кВт 150.. двэл  срад / , число заходів черв'яка z1 = 2, число зубів колеса 

z2 = 40. 

1– електродвигун 

2 – муфта 

3 – черв’як 

4 – черв’ячне колесо 

8. Визначити діаметр осі підвіски гака при дії сили F=15 кН. На осі гака розташований блок 
симетричних опор. Відстань між опорами 100 мм, матеріал осі – Ст3. 
    9. Визначити сили, що діють в черв'ячному зачепленні, у передачі з параметрами: момент 
крутний на черв’яку 6,361 T  Нм, 8

S
m  мм; ;5,12q  .50U  

10.Виконати перевірочний розрахунок сталевої втулочної муфти зі шпонками, що служить для 
з'єднання вала електродвигуна d = 42 мм і вала поршневого компресора. Обертовий момент на 
валу електродвигуна Т = 105 Нм, матеріал втулки – Ст45, зовнішній діаметр втулки прийнятий в 
межах:  D ≈ (1,7 ... 1,5)⋅ d. 

1,3 - вали; 2 – муфта (втулка); 4 – шпонка.  

11. Розрахувати потрібну потужність і вибрати електродвигун для привода, представленого на 

малюнку. Потужність на вихідному валу редуктора 5,53 P
 кВт  кутова швидкість 15

3


 
срад / . 

1 – редуктор; 
2 – муфта; 
3 – електродвигун   
12.  Розрахувати болти дискової муфти. Передавана потужність P = 40 кВт, частота обертання 
валів                    n = 400 об/хв, діаметр кола центрів болтів D0 = 240 мм; число болтів z = 4; 
матеріал болтів – сталь Ст3. Навантаження статичне. 
Розрахунок болтів виконати для установки їх в отвори напівмуфт без зазору. Розрахунок болтів 
виконати для установки їх в отвори напівмуфт з зазором  
13. Розрахувати зварні шви, що з'єднують вінець колеса з його диском і диск з маточиною. 
Передана зубчастим колесом потужність        P=15 кВт, кутова швидкість його 11  рад/с і 
діаметри D = 200 мм; d = 60 мм. Матеріал обода і маточини – сталь 40, матеріал диска – сталь 15. 
14. Підібрати підшипник кочення до валу циліндричного косозубого зубчастого колеса. 

Радіальне навантаження  4,1
1
rF

 ;кН  
8,1

2
rF

 ;кН , осьова сила 5,0aF
 ;кН  Діаметр вала під 

підшипники d=35 мм, частота обертання валу 1000n  
1хв . Термін служби редуктора 15000 

год, робоча температура підшіпніка t = 80 °C, навантаження помірне 

15. Розрахувати крутні моменти і частоту обертання валів редуктора, представленого на схемі 

при 5,5. двэлP
 ;кВт  

150.. двэл
 ,/ срад  

;4бU
 5ТU  

1 – редуктор; 
2 – муфта; 
3 – електродвигун. 
16. Розрахувати болт вантажної скоби, що сприймає максимальне навантаження F=20 кН. 
Матеріал болта –  Ст 3. 
17. Розрахувати болт з'єднання вушко – серга, сила, що діє на з'єднання F = 3 кН, серга 
податлива. Матеріал болта – сталь 10. Коеффіціент тертя між вушком і сергою f = 0,2. 
Розрахунок виконати для двох випадків встановлення болтів: 1) без зазору; 2) з зазором. 
1 – вушко 

2 – серга 

18. Розрахувати нахлестне зварне з'єднання кутка з косинкою при дії сили кНF 260 . З'єднання 

слід сконструювати рівноміцним цілісному елементу ;2
0

zLn   
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19. Підібрати сегментну шпонку для кріплення втулкові муфти на валу             dв = 40 мм і 
перевірити її на зріз і зминання. Передавана потужність Р = 2 кВт, частота обертання вала nв = 

1140 об/хв. Муфта – зі сталі 40X, шпонка - із сталі 45, вал – із сталі 50. 
20. Визначити сили, що діють на зуб конічної прямозубої передачі. Параметри передачі: 

ммmd 90
1
 ; ммmМ 5,4 ; 4U ; 6,361 T  Нм. 

21. Визначити сили, що діють на зуби  циліндричної косозубої передачі. Передавана потужність 
Р1 = 5,5 кВт, кутова швидкість ведучого вала  150 рад/с; ;5ммmn  . ;4U  ,11

  201 z . 

22.Розрахувати болти фланцевого з'єднання водопровідних труб, що знаходяться під постійним 
тиском q = 2 МПа. Розміри з'єднання D1 = 240 мм, D2 = 340 мм. Прокладка тонка з пороніта. 
Прийняти коефіцієнт зовнішнього навантаження 25,0  (жорсткі втулки), коефіцієнт запасу по 
затягуванню к = 2, число болтів z = 6. 
23 Розрахувати зварне з'єднання клемового важеля при F = 1,5 кН , L = 40 см. 

24. Розрахувати зварне з'єднання двох горячекатаних смуг товщиною 14 мм (смуга 14х40 ГОСТ 
103-76) із Cт3, на яке діє згинальний момент М = 0,5 кНм. Зварювання ручне електродами 
підвищеної якості. 
25. Розрахувати зварний металевий кронштейн, що представляє собою стикове з'єднання двох 
труб діаметром 114 мм які знаходяться під дією осьової розтягуючої сили F = 0,2 МН. 
Матеріал труб - Ст3. 
26. Визначити геометричні розміри циліндричної прямозубої передачі, у якої:  m = 4 мм; z1 = 20; 

U = 5. Отримані розміри нанести на ескізи зубчастих коліс. 
27. Визначити граничний обертовий момент, який може передати шпонка призматична розміром 
20х12х110 (ОСТ СЭВ 189-75). Матеріал шпонки сталь 45, матеріал маточини зубчастого колеса 
– чавун, матеріал вала – сталь 50, діаметр dв = 70 мм. 

28. Визначити попередньо діаметр вала редуктора , який передає  потужність            Р = 5,5 кВт і 
має частоту обертання 1500 об/хв. Материал вала – сталь 45. 

29. Циліндричне зубчасте колесо закріплене на валу редуктора d = 40 мм, призматичної 
шпонкою. Вал (сталь 50) передає обертаючий момент                Т = 400 Н⋅ м. Матеріал шпонки – 

сталь 45, матеріал зубчастого колеса – сталь 40Х. Довжина маточини L1 = 53 мм. Підібрати 
шпонку за стандартом і перевірити на міцність. 
30. Визначити сили, що діють на зуб конічної прямозубої передачі. Параметри передачі: 90md  

;мм  5,4mm  ;мм  ;4u  мHT  6,361 . 

 

3. Теплотехніка 
1. Знайти абсолютний тиск пари в паровому котлі, якщо манометр показує тиск 0,245 

МПа, а атмосферний тиск за ртутним барометром складає  700 мм рт. ст. при температурі 20 °С. 
2. Визначити абсолютний тиск в конденсаторі, якщо приєднаний до нього вакууметр 

показує розрідження 0,004 МПа, ртутний барометр показує атмосферний тиск 700 мм рт.ст. 
3. Димові гази, що утворилися в топці парового котла, охолоджуються від 1200 до 250 °С. 

У скільки разів зменшується їх об'єм, якщо тиск газів на початку і в кінці газоходів однаковий ? 

4. Визначити масу повітря в посудині об'ємом 8 м3 при температурі 100 °С. Тиск повітря 
по манометру дорівнює 40 кПа. Барометричний тиск 103990 Па. Газова стала повітря 287 Дж/(кг ⋅ К). 

5. У циліндрі з рухомим поршнем знаходиться 50 м3 повітря під тиском  450 кПа. Яким 
повинен бути об'єм циліндра, якщо в ізотермічному процесі тиск підвищиться до 1 МПа? 

6. В посудині перебуває повітря під розрідженням 10 кПа при температурі  0 °С. Ртутний 
барометр показує 99725 Па при температурі ртуті 20 °С. Визначити питомий об'єм повітря за цих 
умов. 

7. З балона об'ємом 300 л, що працює під тиском 5 МПа заправляють киснем балони 
ємністю 10 л, розраховані на робочий тиск 2,38 МПа. Температура повітря в цеху 20 °С. Скільки 
можна заправити балонів об'ємом 10 л кожний. Газова стала кисню 260 Дж/(кг ⋅ К). 

8. Визначити підйомну силу повітряної кулі, наповненої воднем, якщо її об'єм на поверхні 
землі дорівнює 1 м3 при тиску 100 кПа і температурі 20 С. 



9. Визначити підйомну силу повітряної кулі, наповненої воднем, якщо її об'єм на поверхні 
землі дорівнює 1 м3 при тиску 100 кПа і температурі 15 °С. 

10. Масовий склад газової суміші: кисню - 20%, водню - 5%, азоту - 60%, вуглекислого 
газу - 15%. Визначити газову сталу та молярну масу суміші, якщо тиск суміші 0,25 МПа, 

температура суміші 22 °С. Молярну масу (кг/кмоль) компонентів прийняти: кисню – 32, водню – 

2,016, азоту – 28, вуглекислого газу – 44. 

11. Якою повинна бути швидкість свинцевої кулі, щоб при ударі об сталеву плиту вона 
повністю розплавилася? Перед ударом температура кулі була       55 °С, температура плавлення 
свинцю 327 °С, теплоємність свинцю 0,1256 кДж/(кг⋅ К). Прийняти, що 70% тепла, що 
виділилося при ударі, поглинає куля. 

12. По трубопроводу діаметром 60 мм, приєднаному до газозбірника, подається газ 
питомого об'єму 0,5 м3/кг. За який час наповниться газосбірник, якщо його об'єм 5 м3, щільність 
газу в уже наповненому газозбірнику 1,3 кг/м3, швидкість течії газу в трубі 3 м/с. 

13. Посудина ємністю 100 л містить повітря при тиску 0,7 МПа і температурі  0 °С. 
Визначити кількість теплоти, яку необхідно підвести повітрю, щоб підвищити його тиск до 2 
МПа, в процесі при постійному об'ємі. 

14. Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб нагріти 10 м3 повітря при постійному 
надмірному тиску 0,6 МПа від 100 °С до 1000 °С. Барометричний тиск 101 кПа. Яку роботу 
здійснює при цьому повітря? 

15. 1 кг повітря при температурі 30 °С і початковому тиску 0,1 МПа стискується 
ізотермічно до кінцевого тиску 1 МПа. Визначити кінцевий об'єм, витрачену роботу на 
стиснення, кількість теп16.  

16. 1 кг повітря при температурі 30 °С і початковому тиску 0,1 МПа стискується адіабатно 
до кінцевого тиску 1 МПа. Визначити кінцевий об'єм, кінцеву температуру, витрачену роботу. 

17. 1 кг повітря при температурі 30 °С і початковому тиску 1 МПа розширюється 
політропно до кінцевого тиску 0,1 МПа. Визначити кінцевий об'єм, кінцеву температуру, 
отриману роботу, кількість підведеної теплоти. 

18. 1 кг водяної пари при постійному тиску 1 МПа нагрівається від температури 300 °С до 
600 °С. Визначити витрачену кількість тепла і роботу розширення. 

19. 1 кг водяної пари розширюється адіабатно від тиску 10 МПа і температури t1 = 350 °С 
до 0,04 МПа. Визначити зміну ентальпії, кінцевий питомий об'єм, ступінь сухості водяної пари 
після розширення і роботу розширення. 

20. Повітря з резервуару з постійним тиском р1 = 10 МПа і температурою   t1=15 °C 

витікає в атмосферу через отвір діаметром 10 мм. Знайти швидкість витікання і витрату повітря, 
якщо атмосферний тиск складає 0,1 МПа. Прийняти процес розширення адіабатним. 

21. Компресор всмоктує 80 м3/ч повітря при початковому тиску р1 = 0,1 МПа і початковій 
температурі t1 = 0 °С. Компресор стискає повітря до кінцевого тиску р2 = 0,8 МПа. Знайти 
теоретично необхідну потужність приводного двигуна. Розрахунок провести для ізотермічного і 
політропного стиснення (n = 1,17). 

22. Для ідеального циклу поршневого двигуна внутрішнього згоряння з підведенням 
теплоти при постійному об'ємі визначити параметри робочого тіла (повітря) в характерних 
точках циклу, якщо р1 = 0,1 МПа, t1 = 20 °C, ступінь стиснення   = 5, ступінь підвищення тиску 
  = 1,5, показник адіабати k = 1,4. 

23. Для ідеального циклу поршневого двигуна внутрішнього згоряння з підведенням 
теплоти при постійному тиску визначити параметри стану робочого тіла (повітря) в характерних 
точках циклу термічний ККД, якщо р1 = 0,1 МПа, t1 = 30 0C,   = 14, k = 1, 4,   = 1,5. 

Теплоємність повітря вважати постійною. 
24. Визначити питомий тепловий потік через багатошарову плоску стінку, що складається 

з шару окису цирконію товщиною 1=0,3 мм, коефіцієнт теплопровідності 1= 1,3 Вт/(м⋅ К), 
шару сталі – 2 = 55 мм, 2 = 35 Вт/(м⋅ К), шару алюмінію – 3 = 10 мм, 3  = 420 Вт/(м⋅ К). 
Температура внутрішньої поверхні стінки 1300 °С, температура зовнішньої поверхні стінки 600 
°С. 



25. Визначити середнє значення коефіцієнта тепловіддачі   і кількість переданої теплоти 
при перебігу води в трубі діаметром 40 мм і довжиною 3 м зі швидкістю 1 м/с. Температура води 
на вході 40 °С, на виході з труби 120 °С.  Температура стінки труби 140 °С. 

26. Визначити передачу теплоти при вільній конвекції від горизонтального трубопроводу 
діаметром 100 мм нерухомому повітрю. Температура зовнішньої стінки труби 60 °С, 
температура повітря 0 °С. 

27. Визначити кількість теплоти, що проходить через одиницю довжини стінки камери 
згоряння РРД діаметром 200 мм, якщо товщина стінки 3 мм, коефіцієнт теплопровідності 
матеріалу стінки 42 Вт/ (м∙К), температура внутрішньої поверхні камери 1000 °С, температура 
зовнішньої поверхні камери 600 °С. 

28. Горизонтальна труба омивається поперечним потоком повітря зі швидкістю 6 м/с. 
Зовнішній діаметр труби 45 мм, температура зовнішньої стінки труби 80 °С, температура повітря 
25 °С. Визначити коефіцієнт тепловіддачі і кількість втрачаємого тепла. 

29. Визначити тепловий потік через плоску двошарову стінку з товщиною шарів 80 мм і 
10 мм з коефіцієнтом теплопровідності відповідно 45 Вт/(м∙К) і 0,2 Вт/(м∙К). Температури 
зовнішніх поверхонь 100 і 50 °С. Як зміниться тепловий потік, якщо між шарами буде 
повітряний прошарок товщиною      0,5 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0,025 Вт/(м∙К)? 

30. Визначити тепловий потік, що проходить через цегельну стінку заввишки 10 м, 
шириною 5 м і товщиною 200 мм. Температура однієї поверхні стінки 18 °С і температура іншої 
поверхні – 20 °С. Коефіцієнт теплопровідності червоної цегли 0,77 Вт/(м∙К). Як зміниться 
тепловий потік, якщо на зовнішню поверхню стінки нанести шар теплоізоляції завтовшки 5 см з 
коефіцієнтом теплопровідності 0,1 Вт/(м∙К). 
 


