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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 
 
 

Відповідно до Правил прийому до Українського державного хіміко - 

технологічного університету на освітньо - професійні програми підготовки 

спеціаліста і магістра у 2017 році затверджених наказом ректора Українського 

державного хіміко-технологічного університету № 302 від 16.12.2016 р. 

програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються не 

пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів.  

Голова фахової атестаційної комісії або інших підрозділів, які 

відповідають за проведення вступних випробувань щорічно складають 

необхідні екзаменаційні матеріали і програми вступних випробувань, що 

проводить університет. 

Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії не 

пізніше як за чотири місяці до початку вступних випробувань. 

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали 

тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатись як документи 

суворої звітності. 

Фахові вступні випробування зі спеціальністю 133-Галузеве 

машинобудування за освітньою програмою «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів»  проводяться для 

вступників, які здобули освітньо - кваліфікаційний рівень бакалавра за 

спорідненим напрямом підготовки. 

Майбутні спеціалісти і магістри спеціальності «Галузеве 

машинобудування» повинні володіти основними положеннями технічної 

механіки, основу якої складають такі фундаментальні та загально -інженерні 

науки як математика, фізика, теоретична механіка, опір матеріалів та деталі 

машин. Вони складають основу теоретичної та науково- практичної 

підготовки інженерів будь-якого напряму підготовки, та відіграють роль тієї 

бази, на якій ґрунтується успішна діяльність інженера-механіка. 



2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 
 

Мета фахового вступного випробування на здобуття освітньо - 

кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра - це реалізація принципу 

ступеневої освіти вступниками з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. 

Зміст вступних випробувань базується на системі змістових модулів 

нормативних навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ «Освітньо- 

професійна програма» підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр. 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.  

Фахові вступні випробування для на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста і магістра по спеціальності “Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів” складаються з 34 

екзаменаційних білетів, в які включаються питання профільних для 

спеціальності дисциплін. 

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 2 

академічні години (120 хв,). 



3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

При складанні цієї програми використаний принцип диференційного її 

розділення на основні змістовні модулі, кожний з яких присвячений окремій 

групі хімічного обладнання. Такий підхід дає можливість абітурієнту 

системно підготуватись до фахового вступного випробування, зосереджуючи 

свою увагу на кожному змістовному модулі.  

1. Фільтри 

 1.1. Барабанні (дискові) вакуум-фільтри 

Призначення та область застосування. 

Конструкція, принцип дії, переваги й недоліки вакуум-фільтрів. 

Технологія виготовлення підшипникових вкладишів для барабанних 

фільтрів. Технологія виготовлення контактних шайб для розподільної голівки 

дискового вакуум-фільтра. Технологія виготовлення фільтрувальних 

елементів барабанних (дискових) фільтрів.  

Основні дефекти, які виникають при роботі барабанних фільтрів та 

засоби їх усунення. Ремонт і монтаж дискових вакуум-фільтрів. 

Навести методику розрахунку потужності привода барабанного вакуум -

фільтра. 

Навести формулу для визначення моменту тертя між шайбами 

розподільчої голівки. Пояснити необхідність визначення цього моменту тертя.  

          1.2.Фільтрпреси 

Призначення та область застосування. 

Конструкція, принцип дії, переваги й недоліки фільтрпресів. Характеристика 

основних режимів фільтрації. 

Технологія виготовлення фільтруючих елементів (плит і рам) фільтрпресів.  

Ремонт і монтаж фільтрпресів. 

Визначити товщину стінки гідроциліндра затискувача, виходячи з його 

діаметрального розміру, матеріалу та тиску. Основні формули.  

          1.3. Патронні фільтри періодичної дії 

Призначення та область застосування, їх конструкції, принцип дії, умови 

застосування, переваги й недоліки. 

1.4 Листові фільтри. 

Призначення та область застосування, їх конструкції, принцип роботи, 

переваги й недоліки. 

Основні дефекти, що виникають при роботі листових фільтрів та засоби 

їх усунення. 

Монтаж і технічне обслуговування листових фільтрів.  

Навести методику розрахунку потужності привода листового фільтра.  

          2. Сушарки 

2.1 Барабанні сушарки 



Призначення та область застосування. 

Конструкція, принцип дії, переваги й недоліки барабанних сушарок. 

Потужність привода її визначення. 

Технологія виготовлення опорних роликів для барабанних сушарок.  

Порядок ремонту й монтажу барабанних сушарок.  

Навести вихідні дані та основні формули розрахунку  фланця 

штуцера стосовно сушарки. 

3. Теплообмінники 

          3.1.Кожухотрубчасті теплообмінні апарати  

Призначення та область застосування. 

Конструкції, принцип роботи, переваги й недоліки 

кожухотрубчастих теплообмінних апаратів з нерухомими трубними 

решітками, методика їх гідравлічного розрахунку. Призначення та 

область застосування кожухотрубчастих теплообмінних апаратів з 

температурним лінзовим компенсатором, їх переваги й недоліки. 

Методика розрахунку лінзового компенсатора. Призначення та область 

застосування кожухотрубчастих теплообмінних апаратів з плаваючою 

голівкою, їх конструкції, принцип дії, переваги та недоліки. 

Призначення та область застосування кожухотрубчастих 

теплообмінних апаратів з и-подібними трубками. 

Технологія виготовлення трубних решіток для кожухотрубчастих 

теплообмінних апаратів. Технологія виготовлення обичайок корпусів 

теплообмінних апаратів. Методи розміщення та засоби кріплення труб у 

трубних решітках кожухотрубних теплообмінних апаратів. Технологія 

виготовлення корпусних фланців для кожухотрубчастих теплообмінних 

апаратів. 

Основні дефекти, які виникають при експлуатації теплообмінних 

кожухотрубних апаратів жорсткого типу та засоби їх усунення. 

Основні дефекти трубчастого пучка, що виникають при експлуатації 

кожухотрубчастих теплообмінних апаратів та засоби їх усунення.. 

Монтаж горизонтальних кожухотрубчастих теплообмінних апаратів на 

етажерках і в приміщеннях, основні вимоги.  

3.2.Пластинчасті теплообмінники 

Призначення та область застосування. 

Конструкції, принцип дії, переваги й  недоліки пластинчастих 

теплообмінних апаратів. 

Технологія виготовлення елементів пластинчастих 

теплообмінних апаратів. 

Основні дефекти пластинчастих теплообмінних апаратів і 

способи їх усунення. 

          3.3.Апарати повітряного охолодження 
Призначення та область застосування. 



Конструкції, принцип дії, переваги й недоліки апаратів повітряного 

охолодження. 

Технологія виготовлення трубних пучків апаратів повітряного 

охолодження. 

Монтаж і ремонт апаратів повітряного охолодження.  

3.4 Теплообмінні апарати з неметалевих матеріалів 

Призначення та область застосування. 

Конструкції, принцип дії, умови застосування, переваги та недоліки цих 

апаратів. 

Технологія виготовлення графітових теплообмінних апаратів 

блокового типу, основні операції та їх виконання.  

4. Масообмінні колонні апарати 

4.1 Тарілчасті масообмінні колонні апарати 

Призначення та область застосування. 

Конструкції, принцип роботи, переваги й недоліки тарілчастих 

масообмінних апаратів. Основні типи й параметри масообмінних 

контактних тарілок. 

Технологія виготовлення днищ колонних масообмінних апаратів. 

Технологія виготовлення штуцерів та люків (лазів).  

Способи монтажу колонних масообмінних апаратів, їх переваги й 

недоліки. Основні вимоги до монтажу колонних екстракторів. Способи 

установлення та вивіряння колонних масообмінних апаратів на 

фундаментах. 

Навести вихідні дані та основні формули для визначення товщини 

стінки конічного днища масообмінного апарата, еліптичного та 

сферичного днищ. 

4.2 Насадкові масообмінні колонні апарати 

Призначення та область застосування, конструкції, принцип роботи, 

переваги та недоліки цих апаратів. Характеристика основних типів 

регулярної та нерегулярної насадки.  

Навести основні формули для перевірки укріплення отворів у місці 

розташування патрубка в стінці апарата.  
я* 

5. Запірна арматура 

Призначення та область застосування, конструкції, принцип роботи, 

переваги й недоліки основних типів запірної арматури.  

Основні операції з виготовлення корпуса вентиля.  

Визначити основне зусилля на шпинделі клинової засувки (навести 

розрахункову схему та розрахункові формули з розшифруванням всіх 

позначень). 

6. Технологічні трубопроводи 
Призначення та область застосування, конструкційні елементи  



трубопроводів, прокладання, закріплення та опори трубопроводів.  

Технологія виготовлення П-подібних трубопроводних компенсаторів. 

Загальні вимоги до монтажу й ремонту трубопровідної арматури.  

7. Реакційні апарати з механічними перемішуючими пристроями  

Призначення та область застосування, конструкції, характеристика  

основних типів мішалок. 

Технологія виготовлення валів мішалок: конструкційні матеріали 

та основні технологічні операції. 

Ремонт і монтаж апаратів з перемішуючими пристроями.  

8. Компресорне обладнання 

          8.1. Поршневі компресори 

Призначення та область застосування поршневих компресорів, їх 

переваги й недоліки. Типи компресорів. Розрахунок числа ступенів 

стиснення. 

Опозитні поршневі компресори, ,їх переваги й недоліки, основні 

експлуатаційні показники. 

Типи, конструкції, область застосування компресорів 

вертикального типу, їх переваги й недоліки, система змащування 

механізму руху. 

Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення штоків, 

поршнів, поршневих кілець та циліндрів для поршневих компресорів.  

Основні дефекти колінчастого вала та штоків поршневого 

компресора, їх виявлення та засоби усунення.  

Послідовність монтажу опозитних компресорів, що надходять у 

розкладеному стані. 

Визначити затрати потужності на подолання сил тертя в сальнику 

компресора та в сальнику вала компресора. Навести основні формули.  

Навести методику розрахунку шатуна на міцність.  

          8.2.Відцентрові компресори 

Призначення та область застосування відцентрових компресорів.  

Типи, конструкції відцентрових компресорів, їх переваги та недоліки. 

Основні експлуатаційні показники. Багатоступеневі відцентрові 

компресори, їх особливості й переваги, розрахунок необхідної кількості 

ступенів, шляхи зменшення і компенсації осьових сил.  

Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення коліс 

для відцентрових компресорів. Матеріали та основні технологічні 

операції з виготовлення корпусних деталей для підшипникових вузлів 

відцентрових компресорів. 

Основні вимоги до забезпечення відцентрових компресорів при 

виконанні ремонтних робіт. Послідовність монтажу відцентрових 

компресорів. Ремонт та відновлення підшипників ковзання. Основні 

дефекти підшипників кочення. 



Визначити діаметр однопролетного вала з масою, зосередженою 

посередені. Масою вала знехтувати. Навести основні формули й 

розрахункову схему. 

9. Насосне обладнання 

          9.1. Відцентрові насоси 

Призначення та область застосування відцентрових насосів, їх 

переваги й недоліки. Поняття коефіцієнта швидкохідності. Графічна 

характеристика насоса. Типи, конструкції, область застосування 

багатоступеневих відцентрових насосів, шляхи зменшення і компенсації 

осьових сил. 

Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення корпусних 

деталей відцентрових насосів. 

Монтаж і технічне обслуговування відцентрових насосів. Порядок 

випробування насосних агрегатів після монтажу й здачі їх в експлуатацію.  

Пояснити можливі схеми розрахунку на міцність  корпусів 

відцентрових насосів та навести основні розрахункові формули.  

Методика розрахунку затрат на подолання сил тертя в сальниках вала 

відцентрового насоса; навести основні формули.  

Пояснити необхідність затягу болтів сальникового ущільнення насоса. 

Навести приклад розрахунку зусилля затягу болтів такого ущільнення.  

9.2.Шестеренні насоси 

Призначення та область застосування шестеренних насосів. Типи, 

конструкції шестеренних насосів, їх переваги й недоліки.  

Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення корпусних 

деталей шестеренних насосів. 

Основні дефекти, що виникають при роботі шестеренних насосів і 

способи їх усунення. 

9.3.Ротаційні насоси 

Призначення та область застосування ротаційних насосів. Типи, 

конструкції ротаційних насосів, їх переваги й недоліки, основні 

експлуатаційні показники. 

Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення ротора для 

ротаційного насоса. 

10 Центрифуги 

10.1 Фільтруючі центрифуги з пульсуючим вивантаженням осаду  

(тип ФГП) 

Призначення та область застосування фільтруючих центрифуг з 

пульсуючим вивантаженням осаду, конструкції, принцип дії, переваги й 

недоліки. Основні технологічні параметри центрифуг з пульсуючим 

вивантаженням осаду.  

Технологія виготовлення перфорованої обичайки ротора центрифуги.  



Загальні вимоги до монтажу й технічному обслуговуванню центрифуг. 

Порядок ремонту основних деталей і вузлів центрифуг.  

Навести методику розрахунку штока штовхана центрифуги типу ФГП.  

10.2 Осаджуючі центрифуги зі шнековим вивантаженням осаду. 

Призначення та область застосування осаджуючих центрифуг, зі 

шнековим вивантаженням осаду, конструкції, принцип дії, переваги й 

недоліки. Основні технологічні параметри центрифуг зі шнековим 

вивантаженням осаду.  

Технологія виготовлення шнека центрифуги.  

Навести розрахункову формулу для визначення потужності 

електродвигуна привода шнекової центрифуги з поясненням усіх її складових.  

 



ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

1. Технологія виготовлення шнека центрифуги. 

2. Технологія виготовлення прямовисних валів. 

3. Технологія виготовлення технологічних патрубків для колонних масообмінних 

апаратів. 

4. Технологія виготовлення обичайки циліндрового корпусу випарного апарата. 

5. Технологія виготовлення днищ колонних масообмінних апаратів. 

6. Технологія виготовлення штоків для опозитних компресорів. 

7. Технологія виготовлення валів мішалок. 

8. Технологія виготовлення фільтруючих елементів фільтр-преса. 

9. Технологія виготовлення контактних шайб розподільчої головки вакуум-

фільтра. 

10. Технологія виготовлення підшипникових вкладишів для барабанних фільтрів. 

11. Технологія виготовлення коліс відцентрових компресорів. 

12. Технологія виготовлення обичайки перфорованої ротора центрифуги. 

13. Технологія виготовлення ротора для ротаційного насоса. 

14. Матеріали та основні технологічні операції із виготовлення шестерен 

шестеренних насосів. 

15. Технологія виготовлення трубних решіток для кожухотрубчастих решіток ТОА. 

16. Технологія виготовлення пластин пластинчастих теплообмінників. 

17. Технологія виготовлення циліндричних корпусів. 

18. Технологія виготовлення опорних роликів для барабанних сушарок. 

19. Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення шатунів 

20. Матеріали та основні технологічні операції з виготовлення корпусних деталей 

для підшипникових вузлів відцентрових компресорів. 

21. Технологія виготовлення трубних пучків для апаратів повітряного охолодження. 

22. Технологія виготовлення корпусних фланців для кожухотрубчастих 

теплообмінних апаратів. 

23. Методи розміщення та засоби кріплення труб у трубних решітках 

кожухотрубних апаратів. 

24. Технологія виготовлення корпусних деталей багатоступеневих відцентрових 

насосів. 

25. Технологія виготовлення обичайки корпусу теплообмінного апарату. 

26. Технологія виготовлення поршнів для компресорів. 

27. Технологія виготовлення корпусу вентиля. 

28. Технологія виготовлення циліндрів поршневих насосів. 

29. Технологія виготовлення елементів пластинчастих масообмінних апаратів. 

30. Технологія виготовлення корпусних деталей шестеренного насоса.  

 

 

 

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ 

 

1. Розрахувати товщину стінки еліптичного днища колонного масообмінного 

апарата при: D=1,2 м; P=0,6 МПа; t=120 
0
С; матеріал сталь 10; П=0,3 мм/рік; 

τ=10 років. 

2. Розрахувати товщину стінки сферичного днища теплообмінника при: D=1,4 м; 

P=0,4 Мпа; t=250 
0
С; матеріал сталь 45; П=0,1 мм/рік; τ=10 років. 

3. Визначити затрати потужності на подолання сил тертя в сальнику штока 

компресора: d=30 мм; t=30 
0
С; P=5 МПа; n=5 м/сек; розмір набивки – 14×14 мм; 

fтр=0,1. 



4. Розрахувати товщину стінки обертальної обичайки при: Рс=1200 кг/м
3
; ω=100 

рад/с; R=0,5 м; ψ=0,5 м; [σ]=200 МПа; ρ=7850 кг/м
3
. 

5. Визначити осьове зусилля на шпинделі клинової засувки (навести розрахункову 

схему та розрахункові формули з розшифруванням усіх позначень). 

6. Розрахувати консольний вал мішалки на жорсткість при: dв=60 мм; m=25 кг; 

ω=16 с
-1

; L=1850 мм; ln=300 мм; t=120 
0
С; матеріал сталь 45. 

7. Розрахувати на міцність осьовий диск колеса відцентрового насоса при: D1=0,08 

м; D2=0,3 м; n=20 с
-1

; σn=0; σ2=2 МПа; матеріал сталь 12Х18Н10Т; t=300 
0
С. 

8. Навести формулу для визначення моменту тертя між шайбами розподільчої 

головки. Поясніть необхідність визначення цього моменту тертя. 

9. Розрахувати на міцність корпус ротаційного насоса: D=0,16 м; P=0,9 МПа; t=90 
0
С; матеріал сталь 40. 

10. Визначити зусилля стяжного болта для пластинчастого теплообмінника, якщо 

зусилля, що діє на нього Q=230 кН; матеріал болта сталь 40Х; t=100 
0
С. 

11. Визначити зусилля затягання болтів сальникового ущільнення насоса: d=40 мм; 

t=100 
0
С; Р=0,8 МПа, набивка – 16×16мм. 

12. Навести методику розрахунку штока штовхача центрифуги типу ФГП. 

13. Навести методику розрахунку шатуна на міцність. 

14. Виконати розрахунок еліптичної кришки кожухотрубчастого теплообмінника 

при: D=0,8 м; P=1 МПа; t=150 
0
С; матеріал сталь 10. 

15. Розрахувати товщину стінки корпусу насоса при внутрішньому діаметрі: D=0,3 

м; t=250 
0
С; P=1,6 МПа; матеріал чавун СЧ118. 

16. Розрахувати допустиму кутову швидкість циліндричної обичайки ротора 

центрифуги при: коефіцієнт заповнення ротора суспензією k=0,5; густина 

суспензії ρ=1400 кг/м
3
; внутрішній діаметр ротора D=1,2 м; товщина стінки s=16 

мм; матеріал сталь 12Х18Н10Т; ; t=60 
0
С. 

17. Визначити діаметр однопрольотного валу з масою, зосередженою посередині 

(масою вала знехтувати): m=30 кг; E=2×10
11 

Па; ω=100 рад/с; L=800 мм; ρ=7800 

кг/м
3
.  

18. Визначити зусилля затягу болтів сальникового ущільнення компресора: d=40 

мм; ω=100 рад/с;  t=40 
0
С; Р=1,2 МПа, набивка – 16×16 мм. 

19. Визначити витрати на подолання сил тертя в сальниках валу компресора: d=50 

мм; ω=80 рад/с;  t=50 
0
С; Р=0,8 МПа, набивка – 18×18 мм. 

20. Визначити витрати на подолання сил тертя в сальниках валу насоса: d=60 мм; 

ω=100 рад/с;  t=30 
0
С; Р=0,9 МПа, набивка – 18×18 мм. 

21. Розрахувати товщину кришки корпусу насоса: внутрішній діаметр D=200 мм; 

t=150 
0
С; P=25 МПа; матеріал сталь 45. 

22. Визначити діаметр консольного валу з масою, розміщеною. На кінці консолі 

(масою валу знехтувати): m=20 кг; E=2×10
11 

Па; ω=16 рад/с; L=150 мм; ρ=8000 

кг/м
3
.  

23. Розрахувати товщину стінки насоса: внутрішній діаметр корпусу D=500 мм; t=40 
0
С; P=10 МПа; матеріал сталь 12Х18Н10Т. 

24. Навести розрахункову формулу для визначення потужності електродвигуна 

приводу шнекової центрифуги з поясненням усіх її складових. 

25. Розрахувати товщину стінки барабана при: D=1,2 м; P=0,4 МПа; матеріал сталь 

45. 

26. Розрахувати товщину стінки конічного днища колонного масообмінного апарата 

при: D=1 м; P=0,3 МПа; t=200 
0
С; матеріал сталь 20; П=0,2 мм/рік; τ=15 років. 



27. Розрахувати товщину стінки корпусу теплообмінника при: D=2200 мм; P=2 

МПа; t=120 
0
С; матеріал сталь 45; П=0,2 мм/рік; τ=15 років. 

28. Виконати розрахунок фланця патрубку сушарки при: D=0,5 м; P=0,3 МПа; t=300 
0
С; матеріал сталь 12Х18Н10Т; П=0,1 мм/рік; τ=20 років. 

29. Визначити товщину стінки гідроциліндра затискувача фільтрпреса, якщо Dц=0,5 

м; Pр=2 МПа; матеріал сталь 45. 

30. Навести методику розрахунку потужності приводу барабанного вакуумфільтра. 

31. Перевірити укріплення отворів у місці розташування патрубку в стінці апарата 

при: Dкор=1,0 м; Dпат=0,2 м; Sкор=10,0 мм; Р=0,4 Мпа; t=200 
0
С; матеріал сталь 45; 

П=0,2 мм/рік; τ=10 років. 

32. Підібрати пару тертя для збереження герметичності торцевого ущільнення валу 

компресора при: Рmin=0,2 Мпа; dв=0,08 м; n=230 об/хв. 

33. Розрахувати товщину стінки патрубка при: D=0,3 м; P=5,0 МПа; матеріал сталь 

20; П=0,5 мм/рік; τ=10 років. 



4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Для підвищення об’єктивності оцінки якості фахового вступного 

випробування та узгодження оцінок за національною системою та системою 

ЄКТС застосовується система оцінювання за 100 бальною шкалою. 

Рейтинг студента за фахове вступне випробування складається з суми 

балів за кожне окреме завдання. Мінімальна кількість балів за фахове вступне 

випробування складає 10 балів, а максимальна – 100.  
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