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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма фахових вступних випробувань визначається Освітньопрофесійною програмою підготовки бакалаврів за напрямом 6.050503
Машинобудування (професійне спрямування – Обладнання хімічних
виробництв та підприємств будівельних матеріалів) та спеціальності 133 –
Галузеве машинобудування.
ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Абітурієнт повинен знати:
- основи кінематики точки і твердого тіла, основи статики твердого тіла,
основи динаміки матеріальної точки і механічної системи, основні
відомості з теорії механічних коливань, метод кінетостатики, основи
аналітичної механіки;
- знати: основні положення програмного матеріалу, теореми і їх доказ,
умови міцності і жорсткості при різних видах навантаження, методики
розрахунків на міцність і стійкість; опанувати методикою розрахунків
при циклічних навантаженнях;
- основні види механізмів і їхні кінематичні і динамічні характеристики;
сучасні методи кінематичного і динамічного аналізу і синтезу механізмів
і машин, перспективи і напрямки розвитку нової техніки;
- основні методи підбору та обробки конструкційних матеріалів для
деталей і вузлів хімічного обладнання, сучасні технології
формоутворення та способи обробки металевих й неметалевих матеріалів;
- основні принципи побудови креслення деталей та схем, основні сучасні
комп’ютерні методи виготовлення конструкторської документації,
програмне забезпечення, АРМ конструктора;
- основні методи розрахунків і добору основних відхилень та допусків
розмірів рухомих, нерухомих і змішаних з’єднань, різьбових з’єднань;
- технологію виготовлення типових деталей машин та апаратів хімічних
виробництв; основні фактори, що впливають на точність виготовлення та
якість поверхонь деталей машин; технологію складальних процесів;
- закони перетворення енергії і отримання корисного ефекту, методи
аналізу, ефективності використання теплоти, основи конструкції, роботи,
областей використання і потенційних можливостей теплотехнічного
устаткування;
- теоретичні основи гідромеханічних, теплових, масообмінних,
тепломасообмінних та механічних процесів; принципи улаштування та

методи розрахунку апаратів і машин, що використовуються для
проведення таких процесів;
- основні вимоги, що пред’являються до проектування машин та апаратів
хімічних виробництв; основні вимоги до конструкційних матеріалів та
галузь їх застосування залежно від робочих параметрів процесів; сучасні
методі розрахунку на міцність технологічного устаткування хімічних
виробництв.
Абітурієнт повинен вміти:
- використовувати надбанні знання для рішення задач розрахунків руху і
рівноваги механічних систем, механізмів і машин, деталей машин,
механічних елементів систем автоматизованого управління
технологічними процесами;
- практично проводити розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість
розрахункових схем деталей приладів і машин конструкцій; студент має
самостійно будувати розрахункові схеми адекватні реальним деталям і
застосовувати до їх розрахунків відповідні методики;
- проводити аналіз і синтез механізмів, вибравши найбільш раціональні і
достовірні їх методи; знаходити кінематичні і динамічні параметри
заданих механізмів і машин та оптимальні параметри машин, які
проектуються, за заданими кінематичними і динамічними властивостями;
- правильно і раціонально вибирати матеріал, виходячи з завданих умов
роботи деталей агрегатів, апаратів тощо;
- будувати креслення простих деталей та схем, вести розробку
конструкторської документації методами комп’ютерної графіки, вести
розробку складальних креслень виробів за допомогою графічного
редактора
- позначати на кресленнях розміри, відхилення і допуски форми поверхонь
, їх взаємного розміщення та якості;
- розробляти технологічні процеси механічної обробки деталей та
складання вузлів машин та апаратів хімічних виробництв, визначати
оптимальні умови проведення цих процесів; складати основні
технологічні документи;
- виконувати теплові розрахунки з використанням таблиць і діаграм,
оцінювати ефективність використання теплоти;
- застосовувати теоретичні знання для розрахунку і проектування типових
процесів та апаратів; вибирати схеми типових установок, конструкції
основних апаратів і режими їх роботи; одержувати та обробляти,
аналізувати та узагальнювати експериментальні дані; користуватися
довідковою і нормативно-технічною документацією;

- проектувати кожухотрубчасті теплообмінні апарати, випарні апарати та
апарати з перемішуючими пристроями відповідно до вимог діючої у
хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації;
самостійно застосовувати на практиці керівні технічні матеріали,
державні та галузеві стандарти, довідкову літературу.

Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня
опанування студентами наступних змістових модулів:
•Прикладна механіка

•Матеріалознавство
•Технологія конструкційних матеріалів
•Основи конструювання
•Технологічні основи машинобудування
•Теоретичні основи теплотехніки
•Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
•Процеси і апарати хімічних виробництв
•Розрахунок і конструювання типового устаткування хімічних
виробництв
•Технологічне устаткування хімічних виробництв

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Прикладна механіка
















(«Теоретична механіка». «Опір матеріалів». «ТММ»)
Умови і рівняння рівноваги просторової системи сил, що сходяться.
Умови і рівняння рівноваги плоскої системи довільно розташованих сил.
Умови і рівняння рівноваги просторової системи довільно розташованих
сил.
Кінематика точки. Траєкторія, швидкість, прискорення точки.
Кінематика обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі.
Кутові переміщення, швидкості і прискорення.
Теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи.
Принцип Д’Аламбера.
Загальне рівняння динаміки механічної системи.
Осьове розтягування-стиснення. Умови міцності і жорсткості.
Кручення круглих валів. Умови міцності і жорсткості.
Плоский поперечний вигин. Умова міцності.
Поняття стійкості абсолютно твердих тіл, що деформуються.
Кінематичний аналіз плоских механізмів.
Кінематичний аналіз зубчатих механізмів.
Кінематичний аналіз кулачкових механізмів.
Матеріалознавство







Загальна характеристика металів.
Класифікація металів.
Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталі.
Діаграма залізо-вуглець.
Хіміко-термічна обробка сталі.
Технологія конструкційних матеріалів

 Класифікація сталей за призначенням, хімічним складом і якістю.
Маркування сталей.
 Основні фізико-хімічні процеси отримання чавуну в доменних печах.
 Виробництво сталі в конверторах, в мартенівських печах.
 Технологія виготовлення відливок в піщано-глинистій формі.
 Обробка металів розплющенням і волочінням.
 Класифікація способів зварювання. Типи зварних з'єднань. Ручне дугове
зварювання. Електроди і флюси.
 Електроннопроменеве, лазерне зварювання.

 Газове зварювання і різання.
 Будова і призначення основних вузлів токарного верстата. Види робіт, що
здійснюються на токарних верстатах.
 Інструменти і види робіт, що здійснюються на фрезерних верстатах.
Основи конструювання




























(«Нарисна геометрія та інженерна графіка». «Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання». «Деталі машин»)
Утворення видів. Основні види і додаткові види.
Утворення розрізів і перерізів.
Різь. Метрична, дюймова, трубна, та трапецієвидна нарізь. Позначення на
кресленнях.
Посадки в системі отвору і системі валу, позначення на кресленнях.
Похибка форми і взаємного розташування поверхонь і осей. Позначення
на кресленнях.
Нормування шорсткості поверхні, позначення на кресленнях.
Допуски і посадки підшипників кочення, позначення на кресленнях.
Різьбові з’єднання. Посадки із зазором, позначення на кресленнях.
Допуски і посадки шпонок і шліцьових сполучень. Позначення на
кресленнях.
Ремінні передачі: принцип дії, види, геометричні параметри, кінематика
ремінних передач. Переваги і недоліки.
Загальна характеристика проектувального і перевірочного розрахунків
циліндрового зубчатого зчеплення.
Зусилля в зчепленні конічних прямозубих коліс.
Загальна характеристика розрахунку вала.
Підшипники кочення: переваги і недоліки, вибір підшипників кочення.
Розрахунок болта, навантаженого осьовою силою.
Конструкція і перевірочний розрахунок з'єднань з призматичною
шпонкою.
Технологічні основи машинобудування
Схеми обробки заготівок на металорізальних верстатах.
Елементи режиму різання та їх вибір.
Інструментальні матеріали.
Структура технологічного процесу механічної обробки заготівок.
Серійне виробництво і його характеристика.
Основні вимоги, що пред'являються до технологічних процесів.
Чинники, що впливають на міцність механічної обробки.
Характеристики якості обробленої поверхні деталі.
Вибір заготівок і визначення припусків на механічну обробку.

Теоретичні основи теплотехніки
 Рівняння стану ідеальних газів.

 Перший закон термодинаміки.
 Загальні залежності, особливості взаємного перетворення теплоти та
роботи, графіки процесів в P-V і T-S координатах.
 Другий закон термодинаміки.
 Основи теорії циклів. Теорема Карно.
 Ексергія. Визначення величини маси, потоку, теплоти.
Процеси і апарати хімічних виробництв
 Витрата потужності при механічному перемішуванні.
 Випаровування
розчинів.
Схема
вакуумно-випарної
установки
безперервної дії. Матеріальний баланс одиночного випарного апарату.
 Рушійна сила масообмінних процесів і напрям масопередачі.
 Розрахунок неперервних протитечійних масообмінних апаратів.
 Ректифікація. Схема установки ректифікації безперервної дії.
 Матеріальний баланс колони ректифікації. Рівняння матеріального
балансу верхньої (зміцнюючої) частини колони.
 Рівняння матеріального балансу нижньої (вичерпної) частини колони
ректифікації.
 Побудова робочих ліній колони ректифікації на діаграмі Х–У.
 Ректифікація. Флегмове число і межі його зміни. Теоретично мінімальне і
робоче число флегми.
 Висушування. Основні параметри вологого газу. І–X діаграма вологого
повітря.
 Зображення нормального (основного) варіанту конвективного сушіння з
рециркуляцією частини відпрацьованого повітря на діаграмі І–Х для
теоретичної сушарки.
 Рушійна сила процесу сушіння.
Розрахунок і конструювання типового устаткування хімічних
виробництв
 Методи виготовлення хімічного устаткування. Вплив властивостей
конструкційних матеріалів на конструкцію хімічних машин і апаратів і на
метод їх виготовлення.
 Напруження, що допускаються. Їх визначення для різних конструкційних
матеріалів залежно від виду навантажень, температури, умови
навантаження.
 Розрахунок обичайок і днищ хімічних апаратів, що працюють під
внутрішнім надлишковим тиском.
 Розрахунок на міцність і стійкість обичайок, навантажених зовнішнім
надлишковим тиском. Поняття про критичний тиск. Довгі і короткі
циліндрові обичайки. Сутність методу розрахунку коротких обичайок.
 Прямий метод розрахунку обичайок, навантажених зовнішнім
надлишковим тиском. Номограма для розрахунку, її застосування.
Обичайки навантажені осьовими стискаючими навантаженнями, їх
розрахунок.

 Ослаблення стінок обичайок отворами. Способи зміцнення отворів.
Розрахунок на міцність зміцнених отворів.
 Розрахунок на міцність і стійкість корпусу високого вертикального
апарату, що працює під дією вітрового навантаження.
 Роз'ємні з'єднання в хімічній апаратурі. Вимоги до роз'ємних з'єднань.
Основні конструкції фланців, їх порівняльна оцінка і застосування. Типи
обтюрації.
 Розрахунок наближеним методом на міцність фланців приварених
методом стикового зварювання.
 Розрахунок наближеним методом на міцність плоских приварних
фланців.
 Розрахунок наближеним методом на міцність вільних (накидних)
фланців.
 Апарати високого тиску. Основні конструкції корпусів, їх порівняльна
оцінка.
 Розподіл напружень по товщині стінки в товстостінному циліндрі.
Величина мінімальних і максимальних напружень.
 Розрахунок на міцність циліндрів високого тиску. Визначення товщини
стінки для суцільного і багатошарового циліндрів.
 Затвори для апаратів високого тиску, їх класифікація, основні
конструкції.
 Основні конструкції мішалок для хімічної апаратури, порівняльна
характеристика. Розрахунок лопатевих і якірних мішалок на міцність.
Технологічне устаткування хімічних виробництв
 Центрифугування. Будова і принцип дії горизонтальної фільтруючої
центрифуги з ножовим зніманням осаду.
 Перемішування рідин. Основні способи і пристрої для ефективного
перемішування.
 Кожухотрубчасті теплообмінники. Будова і принцип дії теплообмінників
типа Н і К.
 Кожухотрубчасті теплообмінники. Будова і принцип дії теплообмінника
типу У.
 Кожухотрубчаста
апаратура.
Основні
параметри
контактних
масообмінних пристроїв.
 Масообмінна апаратура. Конструкції масообмінних контактних
пристроїв.
 Масообмінна апаратура. Будова і принцип дії роторно-дискового
екстрактора.
 Сушильне устаткування. Основні чинники, що визначають процес
сушіння. Барабанна сушарка.
 Сушильне устаткування. Будова і принцип дії вальцьової сушарки.
 Сушильне устаткування. Будова і принцип дії розпилювальної сушарки.
 Сушильне устаткування. Будова і принцип дії тунельної сушарки.
 Сушильне устаткування. Типи і конструкції розпилювальних пристроїв.
 Сушильне устаткування. Будова і принцип дії сушарки киплячого шару.
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