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В С Т У П 

 

Метою «Технічної механіки» є реалізація державних вимог до 

рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для впровадження 

нової техніки, технологічних процесів, експлуатації сучасного 

обладнання, формування достатнього рівня компетенції. 

Основними завданнями дисципліни на третьому курсі є 

розширення обсягу знань студентів щодо  рівноваги матеріальних тіл, 

вивчення методів розрахунку деталей, елементів конструкцій на 

міцність, жорсткість, стійкість; ознайомлення студентів з 

конструкціями,  призначенням  механічних передач, розвиток вмінь 

застосовувати вивчені положення механіки до розв`язку задач. 

«Технічна механіка» формує 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. 

Формування особистості майбутнього фахівця відбувається, 

зокрема, завдяки індивідуальним намаганням самих студентів. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Завдання до самостійної роботи студентів на третьому курсі 

з «Технічної механіки» підібрані відповідно до навчальної програми 

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

підготовку доповідей. 

Виконуючи завдання, студент матиме змогу систематизувати і 

закріпити теоретичні  знання, розвинути графічні навички, уяву про різні 

механізми. В кожній темі завдання передбачають повторення 

студентами і закріплення найбільш важливих теоретичних положень. 

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

 

ТЕМА 1. Побудова епюр поперечних сил, згинаючих моментів 

Розв`язати задачу № 1 

 

Задача №1. Для балки побудувати 

епюри поперечних сил, згинаючих 

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

m = 30кНм. 

 
Рис.1 

 

 

ТЕМА 2. Розрахунки на міцність при згині 

Розв`язати задачу № 2 

 

Задача №2. Для балки побудувати 

епюри поперечних сил, згинаючих 

моментів. Підібрати переріз балки 

в двох варіантах: двотавр і прямокутник 

з співвідношенням сторін h: b = 2, якщо 

F1 =20 кН, F2 = 40 кН,  m = 32 кНм, 

допустиме  напруження [σ] = 160 МПа 
Рис. 2 

 

 

ТЕМА 3. Розв`язок задач з теми «Розрахунок балок на жорсткість 

при згині» 

Розв`язати задачу № 3 

Задача №3. Дерев`яна стельова балка довжиною l = 4 м має 

квадратний поперечний переріз зі стороною a = 200 мм. Балка по всій 

довжині навантажена рівномірно розподіленим навантаженням 

інтенсивності q = 6 кН/м. Визначити найбільше значення дотичних 

напружень в перерізі балки. 
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ТЕМА 4. Розв`язок задач з теми «Поняття про розрахунок брусів 

великої жорсткості при сумісній дії згину і розтягу (стиску)» 

Розв`язати задачу № 4 

 

Задача №4. Болт з костильною головкою 

навантажений розтягуючою силою F = 1000 Н. 

Внутрішній діаметр різі болта d1 = 14,527 мм. 

Визначити величину найбільших напружень 

в матеріалі болта, нехтуючи напруженням від 

затягування гайки. 

 

 

 
Рис. 3  

 

 

ТЕМА 5. Розв`язок задач з теми «Поняття про розрахунок бруса 

круглого поперечного перерізу за сумісної дії згину з 

крученням» 

Розв`язати задачу № 5 

Задача №5. Суцільний вал діаметром d = 100 мм передає потужність Р 

= 30 кВт при кутовій швидкості ω = 8,4 рад/с. Найбільший згинаючий 

момент в небезпечному перерізі вала Мз = 4 кНм. Визначити 

найбільші еквівалентні напруження в матеріалі вала 

за ІІІ та V гіпотезами міцності. 

 

 

ТЕМА 6. Розв`язок задач з теми «Поняття про розрахунок бруса 

круглого поперечного перерізу за сумісної дії згину з крученням» 

Розв`язати задачу № 6 

Задача №6. Для сталевого вала 

сталого поперечного перерізу, який 

передає потужність Р = 8 кВт при 

кутовій швидкості ω =85 рад/с, 

визначити діаметр вала за ІІІ 

гіпотезою міцності, прийнявши 

[σ] = 60 МПа, Fr = 0,4 Ft 
Рис. 4 
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ТЕМА 7. Розрахунки на стійкість 

Розв`язати задачу № 7 

Задача №7. 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. 

 

ТЕМА 8. Розв`язок задач з теми «Розрахунки на стійкість стиснутих 

стрижнів» 

Розв`язати задачу № 8 

Задача №8. Визначити допустиму стискуючу силу для чавунної 

стойки діаметром 80 мм і довжиною 3 м з розрахунку на стійкість. 

Потрібний коефіцієнт запасу стійкості [ nc ] = 5. Обидва кінці стойки 

закріплені шарнірно. 

 

ТЕМА 9. Розв`язок задач з теми «Фрикційні, пасові, ланцюгові передачі: 

будова, класифікація, кінематичний розрахунок» 

Розв`язати задачі №9, 10 

Задача №9. Фрикційна передача з гладкими циліндричними котками 

характеризується  такими параметрами: потужність на  ведучому валу 

Р1 = 375 Вт при n1 = 720 об/хв,  n2 = 180 об/хв, D1 = 150 мм. Матеріал 

котків – загартована сталь (f = 0,15 – робота без мастила). Визначити 

необхідне зусилля притискання між котками, якщо коефіцієнт 

навантаження (запас зчеплення) к = 1,5. 
 

Задача №10. 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. 

 

ТЕМА 10. Розв`язок задач з теми  «Фрикційні, пасові, ланцюгові 

передачі: будова, класифікація, кінематичний розрахунок» 

Розв`язати задачі №11, 12 

Задача №11. Швидкість автомобіля дорівнює 140 км/год, діаметр 

коліс D = 750 мм, частота обертання вала двигуна n = 3600 об/хв. 

Визначити передаточне число трансмісії автомобіля. Якою буде 

швидкість автомобіля при  і = 8? 
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Задача №12. Визначити розрахунковий діаметр зірочки, якщо крок 

ланцюга – 12 мм, число зубів зірочки – 24. 

 

ТЕМА 11. Розв`язок задач з теми «Кінематичний, силовий розрахунок 

циліндричної зубчастої передачі» 

Розв`язати задачі №13, 14 

Задача №13. Діаметр кола виступів  був заміряний і дорівнює 100 мм, 

число зубів – 48. Визначити модуль зачеплення. 
 

Задача №14. Визначити міжосьову відстань циліндричної зубчастої 

передачі, якщо число зубів шестерні дорівнює 18, передаточне 

число і = 2 і модуль зачеплення m = 5 мм. 

 

ТЕМА 12. Розв`язок задач з теми «Кінематичний, силовий розрахунок 

циліндричної зубчастої передачі» 

Розв`язати задачі №15, 16 

Задача №15. Визначити геометричні і силові параметри прямозубої 

циліндричної передачі, якщо Р1 = 20 кВт, n1 = 735 об/хв, n2 = 210 об/хв, 

m = 3 мм, z2 = 80. 
 

Задача №16. Визначити кінематичні і силові параметри косозубої 

циліндричної передачі, якщо Т1 = 200 Нм, ω1 = 60 рад/с, і = 4, mn =3 мм, 

β = 17°, z1 = 20 

 

ТЕМА 13. Поняття про розрахунок передачі гвинт-гайка 

Завдання: 

1. Законспектувати послідовність розрахунку гвинтового механізму. 

2. Розглянути задачу №30 [3]. 

 

 

ТЕМА 14. Розв`язок задачі з теми «Вали та вісі. Поняття розрахунку 

осей і валів» 

Розв`язати задачу №17 
Задача №17. Визначити діаметр вихідного кінця тихохідного вала 

редуктора. Обертаючий момент на валу Т = 180 Нм. Матеріал вала 

сталь 45. Допустиме напруження при крученні [τк] = 25 МПа. 
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ТЕМА 15. Розв`язок задач з теми «Поняття про динамічну 

вантажопідйомність. Добір підшипників кочення» 

Розв`язати задачу №18 

Задача №18. Обчислити теоретичну довговічність шарикопідшипника 

108, якщо частота обертання внутрішнього кільця n = 2900 об/хв,  

радіальне навантаження Fr = 1,08 кН. 

 

ТЕМА 16. Розв`язок задач з теми «Поняття про динамічну 

вантажопідйомність. Добір підшипників кочення» 

Розв`язати задачу № 19 
 

Задача №19. Підібрати підшипники для 

цапф осі барабана, якщо діаметр шипів осі 

барабана d = 40 мм. Натяжний барабан 

стрічкового транспортера сприймає силу 

F = 5 кН. Транспортер працює з 

незначними поштовхами і коливаннями 

навантаження. 

 

 

ТЕМА 17. З`єднання паянням, розвальцюванням, запресуванням. 

Посадки з натягом» 

Підготувати доповіді: 

- З`єднання паянням. 

- З`єднання запресуванням. 

- З`єднання розвальцюванням. 

- Посадки з натягом. 

Рис. 5 
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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 негрубі 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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