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1.1  До сполучних деталей відносяться: 

1– гвинти 

2– болти  

3– всі вказані 

4– гайки 

1.2  Для запобігання неправильного або несвоєчасного включення або 

відключення окремих частин обладнання і запобігання їх руйнуванню 

при аварії в машині передбачено:  

1– привод 

2– станина 

3– пристрій завантаження 

4– пристрій захисту 

1.3  Пристрій, який здійснює механічний вплив на продукт, що обробляється, 

називають: 

1– апарат 

2– машина 

3– транспортний пристрій 

4– агрегат 

1.4  Частини схеми, що виконують в потоково-технологічній лінії певні 

функції (компресор, насос, транспортер), які не можна розділити на 

окремі частини з самостійним функціональним призначенням, 

називають: 

1– функціональна група 

2– деталі 

3– елементи схеми 

4– експлікація 

1.5  Сукупність конструкторських документів, що містять техніко-економічні 

обґрунтування доцільності розробки виробу на підставі технічного 

завдання і аналізу різних варіантів можливих рішень, це: 

1– технічна пропозиція 

2– технічне завдання 

3– ескізний проект 

4– технічний проект 
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1.6  Принцип багатократного застосуванні в одній конструкції одних і тих же 

елементів, що сприяє скороченню номенклатури деталей і зменшенню 

вартості виготовлення, спрощенню експлуатації і ремонту машин, 

називають: 

1– універсалізація 

2– модифікація 

3– агрегатування 

4– уніфікація 

1.7  Властивість машини зберігати в часі у встановлених межах значення всіх 

параметрів, що характеризують її здатність виконувати необхідні функції 

в заданих режимах і умовах застосування називається: 

1– міцність 

2– надійність 

3– універсальність 

4– стійкість 

1.8  Основні шляхи модернізації обладнання такі: 

1– поліпшення експлуатаційних показників 

2– збільшення продуктивності 

3– всі вказані 

4– зниження собівартості виготовлення продукції 

1.9  Молоткові дробарки найбільш ефективні при подрібненні: 

1– в’язких продуктів 

2– крихких продуктів 

3– продуктів з великим вмістом жиру 

4– всіх вказаних продуктів 

1.10  Потужність, потрібну для приводу машини, по якій вибирають 

електродвигун, визначають за допомогою: 

1– енергетичних розрахунків 

2– технологічних розрахунків 

3– розрахунків на міцність 

4– кінематичних розрахунків 

1.11  Для визначення потужності транспортних систем при поступальному 

переміщенні вантажу потрібно знайти: 

1– добуток тягового зусилля на швидкість переміщення вантажу 

2– суму тягового зусилля і швидкості переміщення вантажу 

3– відношення тягового зусилля і швидкості переміщення вантажу 

4– будь-яким способом 

1.12  Обертальний момент на привідному валу визначається: 

1– добутком рушійної сили (Н) на діаметр валу (м) 

2– добутком кутової швидкості (рад/с) на діаметр валу (м) 

3– відношенням лінійної швидкості (м/с) на радіус валу (м) 

4– добутком рушійної сили (Н) на радіус валу (м) 
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1.13  Забезпечення міцності деталі досягається за наступної умови: 

1– допустиме навантаження менше, ніж розрахункове 

2– розрахункова напруга в небезпечному перетині більше допустимої 

3– розрахункова напруга в небезпечному перетині не перевищує 

допустиму 

4– за будь-якої вказаної умови 

1.14  До транспортного устаткування безперервної дії відносяться: 

1– пневматичний і аерозольний транспорт 

2– всі перераховані 

3– стрічкові конвеєри 

4– ланцюгові конвеєри 

1.15  Які елементи входять до складу пневмотранспортних установок? 

1– всі перелічені 

2– завантажувальний бункер, лоток, візок 

3– розвантажувальний жолоб, скребковий транспортер 

4– матеріалопровід, повітродувна машина; шлюзовий затвор 

1.16  Які параметри необхідно знати для визначення продуктивності (кг/с) 

поршневого насосу? 

1– площу і хід поршня, частоту ходів поршня, густину продукту 

2– діаметр обертання осі кривошипа і частоту обертання колеса 

кривошипно-шатунового механізму 

3– діаметр поршня і густину продукту 

4– частоту обертання колеса кривошипно-шатунового механізму і 

діаметр поршня 

1.17  Ступінь подрібнення продуктів при помелі їх на молотковій дробарці 

можна оцінювати як: 

1– відношення маси матеріалу до маси продукту 

2– відношення загальної площини часток матеріалу до загальної 

площини часток продукту 

3– відношення загальної площі часток продукту до загальної площі 

часток матеріалу 

4– відношення маси продукту до маси матеріалу 

1.18  Від яких параметрів залежить пропускна спроможність вальцевого 

верстата? 

1– питомого навантаження на валок і довжини валка 

2– від всіх перелічених 

3– від зазору між валками 

4– від швидкості обертання валків 

1.19  Розміщення решіт за ситового аналізу: 

1– убуванням розмірів отворів зверху до низу 

2– збільшенням розмірів отворів зверху до низу 

3– комбіноване положення решет 

4– убуванням розмірів отворів з низу до верху 
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1.20  Необхідну потужність для надання системі сит коливального руху 

визначають, виходячи з: 

1– маси ситового кузову 

2– геометричних розмірів кузова і продуктивності 

3– швидкості обертання кривошипу приводу коливання сит 

4– сили інерції і швидкості руху ситового кузову 

1.21  Про аеродинамічні властивості компонентів суміші і можливості 

розділення цієї суміші судять по показнику:  

1– швидкості витання частинок суміші 

2– середньому розміру частинок 

3– максимальній масі частинок 

4– по всім вказаним 

1.22  Переваги швидкісних мішалок: 

1– всі вказані 

2– збільшений, порівняно з тихохідними, об’єм місильної ємності 

3– менша потужність приводу 

4– скорочення часу виконання операції 

1.23  Які з вказаних конструкцій мішалок працюють в режимі періодичної дії? 

1– пропелерні 

2– всі вказані 

3– турбінні 

4– якірні 

1.24  Об’єм місильної камери визначається: 

1– добуток довжини камери на площу поперечного перетину камери 

2– сума довжини камери і площі поперечного перетину камери 

3– відношення площі поперечного перетину камери до довжини камери 

4– різницею довжини камери в квадраті і площі поперечного перетину 

камери 

1.25  Об’ємна вага брикету після пресування визначається: 

1– відношенням маси до об’єму брикету 

2– відношенням маси до площі перерізу брикету 

3– відношенням площі перерізу до маси брикету 

4– відношенням маси до діаметра брикету 

1.26  Робоча висота поверхні гвинтової лопаті шнека це: 

1– добуток зовнішнього і внутрішнього діаметру шнеку 

2– квадрат різниці зовнішнього і внутрішнього діаметру шнеку 

3– половина різниці зовнішнього і внутрішнього діаметру шнеку 

4– подвоєна різниця зовнішнього і внутрішнього діаметру шнеку 

1.27  Швидкість переміщення продукту вздовж осі шнеку залежить від: 

1– наявності повздовжніх направляючих в пресувальній камері 

2– кроку шнеку 

3– швидкості обертання шнеку 

4– всіх вказаних 
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1.28  Який об’єм циліндричного резервуару, якщо його діаметр 2 м і висота     

1 м? 

1– повний об’єм 0,5 м
2
 

2– повний об’єм 2 м
2
 

3– повний об’єм 3,14 м
2
 

4– повний об’єм 3 м
2
 

1.29  При якій формі днища його деформації при заповненні ємності будуть 

максимальні? 

1– сферичне 

2– плоске 

3– конічне 

4– призматичне 

1.30  Яким способом простіше виготовляти резервуари? 

1– зварюванням плоских елементів 

2– штамповкою 

3– ковкою 

4– відливанням 
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