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В С Т У П 

 

Метою «Основ технічної механіки» є реалізація державних 

вимог до рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для 

впровадження нової техніки, експлуатації сучасного обладнання, 

формування достатнього рівня компетенції. 

Основними завданнями дисципліни є розширення обсягу знань 

студентів щодо  рівноваги матеріальних тіл, вивчення методів 

розрахунку деталей, елементів конструкцій на міцність, жорсткість, 

стійкість; ознайомлення здобувачів освіти з конструкціями, 

призначенням механічних передач, розвиток вмінь застосовувати 

вивчені положення механіки до розв`язку задач. 

«Основи технічної механіки» формують базові знання для 

засвоєння дисциплін професійно-практичної підготовки. 

Одночасне засвоєння студентами теоретичних знань і набуття 

практичних вмінь і навичок шляхом виконання завдань обумовлює 

необхідність самостійної роботи студентів, яка полягає у вивченні 

теоретичних основ дисципліни, виконанні вправ, складанні рівнянь, 

підготовку доповідей. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Завдання до самостійної роботи здобувачів освіти з «Основ 

технічної механіки» підібрані  відповідно до навчальної програми 

з дисципліни і передбачають розв`язок задач, складання блок-схем, 

підготовку доповідей. 

Виконуючи завдання, студент має змогу систематизувати і 

закріпити теоретичні знання, розвинути графічні навички, уяву про 

різні механізми. В  кожній  темі  завдання передбачають повторення і 

закріплення найбільш важливих теоретичних положень, їх застосування 

до розв`язування  задач. 

Умови завдань задані в Міжнародній системі одиниць. 
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ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
ТЕМА 1.  Розв`язок задач на рівновагу плоскої системи збіжних сил 

Розв`язати задачу № 1 

 

 

Задача №1. Визначити зусилля в стрижнях, 

якщо F = 40 кН 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

 

ТЕМА 2. Розв`язок задач на рівновагу плоскої системи довільно 

розташованих сил 

Розв`язати задачу №2 

 

 

Задача №2. Визначити реакції опор балки, 

якщо F1= 20 кН, F2 = 40 кН, m = 30 кНм 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

ТЕМА 3. Визначення реакцій опор балок 

Розв`язати задачу №3 

 

 

Задача №3. Визначити реакції опор 

балки, якщо F1=50 кН, F2=30 кН, 

m=18 кНм 

 
Рис. 3 
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ТЕМА 4. Розв`язок задач з теми «Визначення реакцій опор балок» 

Розв`язати задачу №4 

 

 

Задача №4. Визначити реакції опор 

балки, якщо F1= 30 кН,  F2= 50 кН, 

m = 28 кНм 

 

 
 

Рис. 4 

 

ТЕМА 5. Розв`язок задач з теми «Кінематика точки. Поступальний 

рух тіла» 

Розв`язати задачі  №5, №6 

Задача №5. Точка рухається по траєкторії згідно з рівнянням 

S = 0,5t
2
 + 4t (t– в секундах, S – в метрах). Знайти, в який момент часу 

швидкість точки досягне 10 м/с. 

Задача №6. Поїзд, рухаючись рівноприскорено з початковою 

швидкістю 36 км/год по заокругленню, радіус якого 1000 м, через 20 с 

досягає швидкості 54 км/год. Визначити прискорення поїзда 

в момент часу t = 30 секунд. 

 

ТЕМА 6. Розв`язок задач з теми «Обертальний рух тіла» 

Розв`язати задачі №7, №8 

Задача №7. Обертання колеса навколо нерухомої вісі визначається 

рівнянням θ = 2t + 2t
2
 (t – в секундах, θ – в радіанах). Знайти 

швидкість, обертальне, доцентрове прискорення точки обода колеса 

в кінці 5-ї секунди, якщо діаметр  колеса дорівнює 0,6 м. 

Задача №8. Колесо, що має нерухому вісь, одержало початкову 

кутову швидкість 2 рад/с. Зробивши 10 оборотів, воно внаслідок тертя  

в підшипниках зупинилось. Визначити кутове прискорення колеса, 

вважаючи його постійним. 

 

ТЕМА 7. Розв`язок задач з теми «Обертальний рух тіла» 

Розв`язати задачі №9, №10 

Задача №9. Вал починає обертатися зі стану спокою з кутовим 

прискоренням 2 рад/с
2
. Знайти кутову швидкість вала і число оборотів 

через 20 секунд. 
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Задача №10. Колесо починає обертатися зі стану спокою 

рівноприскорено і через 10 хвилин після початку руху його частота 

обертання становить 120 об/хв. Скільки оборотів зробить колесо 

за 10 хвилин? 

 

ТЕМА 8. Розв`язок задач з теми «Основні поняття та аксіоми 

динаміки. Метод кінетостатики» 

Розв`язати задачі №11, №12 

Задача №11. Вантаж масою 400 кг піднімається вертикально вверх 

з прискоренням 4,8 м/с
2
 за допомогою троса, перекинутого через блок. 

Знайти силу натягу троса, нехтуючи його масою. 

Задача №12. Автомобіль, маса якого m = 1800 кг, рухається по 

опуклому мосту зі сталою швидкістю 72 км/год. Визначити 

максимальну силу тиску автомобіля на міст, якщо радіус кривизни  

моста 180 м. 

 

ТЕМА 9. Розв`язок задач з теми «Робота і потужність» 

Розв`язати задачі №13, №14 

Задача №13. Визначити роботу, яку необхідно виконати при 

переміщенні вантажу масою 900 кг по прямолінійній площині 

на 8 метрів. Коефіцієнт тертя f = 0,1. 

Задача №14. Визначити  теоретичну потужність двигуна, якщо при 

забиванні палі в землю молот масою 300 кг піднімається на висоту 

2 метри за 4 секунди. 

 

ТЕМА 10 Розв`язок задач з теми «Робота і потужність. Теореми 

динаміки» 

Розв`язати задачі №15, №16 

Задача №15. Шків діаметром 420 мм передає потужність Р = 5,6 кВт 

при частоті обертання n = 750 об/хв. Визначити обертальний момент 

і колову силу. 

Задача №16. Автомобіль масою 1800 кг під дією сили тяги F = 1200 Н 

рухається рівноприскорено по горизонтальному шляху з початковою 

швидкістю V0 = 20 км/год. Визначити час, необхідний для досягнення 

швидкості V1 = 72 км/год, і прискорення автомобіля. 
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ТЕМА 11. Побудова епюр поздовжніх сил, нормальних напружень 

Розв`язати задачу №17 

 
 

Задача №17. Для бруса побудувати епюри 

поздовжніх сил, нормальних напружень, 

якщо F1 = 36 кН, F2 = 76 кН 

 

 
Рис.5 

 

ТЕМА 12. Розв`язок задач з теми «Епюри поздовжніх сил, 

нормальних напружень» 

Розв`язати задачу №18 

 

Задача №18. Для сталевого бруса 

побудувати епюри поздовжніх сил, 

нормальних напружень, якщо F1 =42кН, 

F2 = 20 кН, F3 = 30 кН; А1 = 500 мм
2
, 

А2 = 400 мм
2
, А3 = 200 мм

2
. Визначити 

абсолютну деформацію бруса. Довжини 

ділянок задані в міліметрах. 
 

Рис.6 

 

ТЕМА 13. Розрахунки на міцність при розтягу (стиску) 

Розв`язати задачі №19, №20 

Задача №19. В поперечному перерізі стрижня ферми виникає розтягуюче 

зусилля 280 кН. Перевірити міцність стрижня, якщо він складений з двох 

рівнобічних кутиків 75×75×6 (А = 8,78 см
2
), [ζ] = 160 МПа. 

Задача №20. Два сталевих листа товщиною 20 мм з’єднані між собою 

звареним швом встик. Визначити необхідну ширину листів з умови 

міцності звареного шва, якщо сила, що розтягує листи F = 300 кН, 

допустиме напруження звареного шва [ζ] = 128 МПа. 
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ТЕМА 14. Розв`язок задач з теми «Розрахунки на міцність при 

розтягу (стиску) 

Розв`язати задачі №21, №22 

Задача №21. Якого діаметра повинні бути колони гідравлічного 

преса, який розвиває зусилля 5 МН, якщо число колон к = 4, 

допустиме напруження [ζ] = 70 МПа? 

Задача №22. Два сталевих листа розмірами b×δ = 300×18 мм 

з’єднані між собою звареним швом встик. Яке найбільше розтягуюче 

зусилля можна прикласти до листів, якщо допустиме напруження 

звареного шва [ζ] = 120 МПа? 

 

ТЕМА 15. Розрахунки на міцність при крученні 

Розв`язати задачі №23, №24 

Задача №23. Сталевий вал суцільного перерізу діаметром d = 60 мм 

обертається з кутовою швидкістю ω = 55 рад/с і передає потужність 

Р = 103 кВт. Визначити найбільші напруження кручення і кут 

закручення вала, якщо його довжина 1,2 м. 

Задача №24. Перевірити міцність сталевого вала, який передає 

потужність Р = 16 кВт при n = 650 об/хв, якщо d = 35 мм і [η] = 35 МПа 

 

Тема 16. Розв`язок задач з теми «Умови міцності та жорсткості 

при крученні» 

Розв`язати задачі №25, №26 

Задача №25. Визначити з розрахунку на міцність при [η] = 40 МПа 

потрібний діаметр вала, який передає потужність Р = 48 кВт 

при n = 970 об/хв. 

Задача №26. Визначити з умови міцності вала допустиму потужність, 

яку може передавати вал, якщо d = 70 мм, n = 720 об/хв, [η] = 35МПа. 

 

ТЕМА 17. Розв`язок задач з теми «Умови міцності та жорсткості 

при крученні» 

Розв`язати задачу №27 

Задача №27. На сталевому валу сталого 

поперечного перерізу жорстко 

закріплені чотири шківа. Ведучий шків 

надає валу обертаючий момент М1. 

Моменти на інших шківах М2 =400 Нм, 

М3 =1200 Нм, М4=700Нм. Побудувати епюру крутних моментів, 
Рис.7 
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визначити діаметри вала на ділянках. Допустиме напруження 

[η] = 30 МПа. 

 

ТЕМА 18. Побудова епюр поперечних сил, згинаючих моментів 

Розв`язати задачу №28 

Задача №28. Для балки побудувати 

епюри поперечних сил, згинаючих 

моментів, якщо F1 = 50 кН; F2 = 10 кН; 

m = 30кНм. 
 

Рис. 8 

 

ТЕМА 19. Розрахунки на міцність при згині 

Розв`язати задачу №29 

Задача №29. Текстолітовий стрижень квадратного поперечного 

перерізу зі стороною 40 мм покладений на дві опори, відстань 

між якими 600 мм, і згинається силою F = 2400 Н, прикладеною 

посередині. Перевірити міцність стрижня, якщо допустиме напруження 

[ζ] = 38 МПа. 

 

ТЕМА 20. Розрахунки на міцність при згині 

Розв`язати задачу №30 

 

Задача №30. Для   балки   побудувати 

епюри   поперечних   сил,   згинаючих 

моментів.     Підібрати     двотавровий 

переріз     балки,     якщо     F1 = 20 кН,      

F2 = 40 кН,    m = 32 кНм,   допустиме 

напруження  [ζ] = 160 МПа 
 

Рис. 9 

 

ТЕМА 21. Розрахунок стиснутих стрижнів 

Розв`язати задачу №31 

Задача 31. Визначити коефіцієнт запасу стійкості гвинта домкрата 

вантажопідйомністю 100 кН, виготовленого  зі сталі Ст. 5. Внутрішній 

діаметр гвинта d1 = 51 мм. Максимальна висота підйому 500 мм. Один 

кінець гвинта жорстко закріплений, другий – вільний. 
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ТЕМА 22. Розв`язок задач з теми «Змінні напруження» 

Розв`язати задачу №32 

Задача №32. Сталевий циліндричний стрижень діаметром d = 30 мм 

навантажений розтягуючою- стискаючою силою, яка змінюється 

за симетричним циклом з амплітудою Fа = 100 кН. Визначити 

коефіцієнт запасу міцності стрижня, якщо межа витривалості 

матеріалу ζ–1ρ = 280 МПа, масштабний фактор для d = 30 мм, ε = 0,87; 

β = 1; кζ = 1. 

 

ТЕМА 23. Розв`язок задач з теми «Механічні передачі. Основні 

кінематичні і силові співвідношення» 

Розв`язати задачу №33 

Задача №33. Привод складається з 

електродвигуна потужністю Р = 3,4 кВт 

з частотою обертання nдв= 970 об/хв, 

редуктора з передаточним числом u = 4 і 

ланцюгової передачі. Визначити кутові 

швидкості валів, передаточні числа, 

загальний коефіцієнт корисної дії та 

обертальні моменти для всіх валів. 
 

Рис. 10 

 

ТЕМА 24. Розв`язок задач з теми «Фрикційні, пасові, ланцюгові 

передачі» 

Розв`язати задачі  №34, №35 

Задача №34. Визначити діаметр веденого катка фрикційної передачі, 

якщо ω1 = 100 рад/с, ω2 = 50 рад/с. Діаметр ведучого катка d1=80мм. 

Задача №35. Визначити окружну силу, яка прикладається до обода 

веденого шківа пасової передачі, якщо натяг ведучої вітки 1500 Н, 

а натяг веденої 1100 Н. 

 

ТЕМА 25. Розв`язок задач з теми «Фрикційні, пасові, ланцюгові 

передачі» 

Розв`язати задачі  №36, №37 

Задача №36. У відкритої пасової передачі D1 = 280 мм, D2 = 730 мм і 

відповідно частоти обертання n1 = 940 об/хв, n2 = 350 об/хв. 

Визначити коефіцієнт ковзання пасової передачі і дійсне передаточне 

число. 
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Задача №37. Визначити розрахунковий діаметр зірочки, якщо крок 

ланцюга – 12 мм, число зубів зірочки – 24. 

 

ТЕМА 26. Розв`язок задач з теми «Зубчасті передач, загальна 

характеристика. Черв`ячна передача, загальна 

характеристика» 

Розв`язати задачі №38, №39 

Задача №38. Діаметр кола виступів був заміряний і дорівнює 100 мм, 

число зубів – 48. Визначити модуль зачеплення. 

Задача №39. Визначити міжосьову відстань циліндричної зубчастої 

передачі, якщо число зубів шестерні дорівнює 18, передаточне число 

u = 2 і модуль зачеплення m = 5 мм. 

 

ТЕМА 27. Підшипники ковзання 

Завдання: 

1. Скласти блок-схему «Типи підшипників ковзання» 

2. Дати відповіді на питання: 

2.1 Переваги, недоліки підшипників ковзання. 

2.2 Матеріали деталей підшипників ковзання, вимоги до них. 

2.3 Розрахунок підшипників ковзання на зносостійкість. 

2.4 Розрахунок пари цапфа – вкладиш на нагрівання. 

 

Тема 28.  Підшипники кочення 

Завдання: 
1. Скласти блок-схему  «Класифікація підшипників кочення» 

2. Розв`язати задачу №40. 

Задача №40. Для вала з діаметром цапфи d = 25 мм і  динамічною 

вантажопідйомністю Спотр = 10,1 кН  підібрати шариковий радіальний 

однорядний підшипник. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Результати роботи студентів оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».) 

 

«Відмінно» – виставляється, якщо студент глибоко і чітко 

розуміє вивчені теми, сутність понять й означень з навчальної 

дисципліни, допускається один недолік. Обсяг знань, умінь та навичок 

складає 90-100% змісту (логічний, послідовний розв`язок задач, 

обґрунтування міркувань, уміння  тлумачити отримані результати, 

робити висновки). Допускається неточність, яка не впливає на 

результат, узагальнення. 

 

«Добре» – отримує студент, який знає програмний матеріал, 

має навички розв`язку стандартних задач, аналізу, оцінювання 

отриманих результатів, але є одна або дві не грубі помилки, чи три 

недоліки, і об’єм знань, умінь та навичок складає 70-90% змісту 

(правильний хід розв`язку задач, але неточний результат). 

 

«Задовільно» – отримує студент, якщо володіє знаннями, 

вміннями, навичками в обсязі 50-70% змісту (неповний, 

непослідовний розв`язок задач, відсутність текстового пояснення 

розв`язку або неточності в означенні понять). 

 

«Незадовільно» – ставиться, якщо студент не володіє 

навичками розв`язку задач, є суттєві недоліки та грубі помилки, обсяг 

знань, умінь та навичок студента складає 20-50% змісту. 
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ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Додаткова 

 

5. 1. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов.  Высшая школа.  
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