
Питання на залік. 

 

1. Гідростатика. Основні фізичні властивості рідин. 

2. Види тисків. Одиниці вимірювання тисків. Прилади для вимірювання 

тисків. 

3. Основне рівняння гідростатики. 

4. Тиск рідини на плоскі та циліндричні поверхні. 

5. Закон Архімеда. Умови рівноваги зануреного в рідину тіла. 

6. Закон Паскаля. Призначення, будова та принцип дії гідропреса. 

7. Гідродинаміка. Три основні характеристики живого перерізу. 

8. Режими руху рідини. Число Рейнольдса. 

9. Види втрат напору в трубопроводі. 

10. Поняття про гідравлічний удар. Заходи щодо запобігання та зменшення 

гідравлічного удару. 

11. Рівняння Бернуллі та його практичне застосування. 

12. Витікання рідини через отвори і насадки. 

13. Призначення та класифікація насосів. 

14. Основні показники, якими характеризується робота поршневого насоса. 

15. Робоче тіло. Параметри, що характеризують стан робочого тіла. 

16. Поняття про ідеальний газ. Основні закони ідеальних газів. 

17. Рівняння стану ідеального газу. 

18. Поняття про газову суміш. Закон Дальтона. Склад суміші в об’ємних і 

масових частках. 

19. Поняття про теплоємність газів та її види. Теплоємність при сталому об’ємі 

та тиску. 

20. Суть і аналітичний вираз першого закону термодинаміки. 

21. Ізохорний процес. 

22. Ізобарний процес. 

23. Ізотермічний процес. 

24. Адіабатний процес. 

25. Політропний процес. 

26. Кругові процеси або цикли. Термічний ККД циклу і холодильний 

коефіцієнт. 

27. Цикл Карно. 

28. Ідеальний цикл ДВЗ з підведенням тепла при сталому об’ємі (цикл Отто). 

29. Ідеальний цикл ДВЗ із змішаним підведенням тепла. 

30. Принцип роботи одноступінчастого поршневого компресора. 

31. Водяна пара як реальний газ. Основні визначення. 

32. Способи поширення теплоти. 

33. Теплопровідність плоскої та циліндричної стінок. 

34. Основні поняття конвективного теплообміну. 

35. Властивості променистого теплообміну. Поняття про абсолютно чорне, 

біле і сіре тіло. 

36. Закон Стефана-Больцмана для абсолютно чорного і сірого тіл. 

37. Складний теплообмін через плоску стінку. 

38. Теплопередача через циліндричну стінку. 

39. Класифікація теплообмінних апаратів. 



40. Загальні відомості про енергетичне паливо, основні вимоги та 

класифікація. 

41. Елементарний склад палива. 

42. Теплота згорання палива. Умовне паливо. 

43. Коротка характеристика способів спалювання палива. 

44. Суть процесу горіння палива і його основні стадії. 

45. Визначення теоретично необхідної і дійсної кількості повітря для горіння. 

46. Температура горіння палива. 

47. Призначення і класифікація котельних установок. 

48. Основні елементи будови та показники роботи котельних установок. 

49. Тепловий баланс котельного агрегату та його ККД. 

50. Призначення, будова та принцип роботи теплогенератора. 

51. Первинні і вторинні ресурси Землі. 

52. Загальні відомості про сушіння матеріалів. 

53. Класифікація сушарок. 

54. Загальні відомості про мікроклімат. 

55. Класифікація систем опалення. 

56. Класифікація систем водяного опалення. 

57. Призначення і класифікація систем вентиляції. 

58. Типи культиваційних споруд закритого ґрунту, їх конструкції і 

характеристики. Способи обігріву. 

59. Класифікація холодильних установок. 

60. Холодильні агенти, основні властивості і вимоги до них. 
 


