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Варіант 2 

 

 

2.1  До передаточних деталей відносяться: 

1– вали, осі, муфти 

2– болти, гвинти 

3– заклепки 

4– захисні щитки, кожухи клинопасових передач 

2.2  Елемент машини, призначений для надання руху через виконавчий 

механізм робочим органам машини: 

1– привод 

2– муфта 

3– станина 

4– всі вказані 

2.3  Обладнання, в якому здійснюються немеханічні (теплові, електричні, 

фізико-хімічні, біологічні та інші) впливи, що викликають зміни 

фізичних чи хімічних властивостей або агрегатного стану продукту 

відносяться до: 

1– апаратів 

2– машин 

3– транспортних пристроїв 

4– агрегатів 

2.4  Сукупність елементів, яка є єдиною конструкцією, це: 

1– пристрій 

2– деталь 

3– функціональна група 

4– базовий елемент 

2.5  Сукупність конструкторських документів, які містять принципові 

конструктивні рішення, що дають загальне уявлення про пристрій і 

принцип роботи виробу, а також дані, що визначають його призначення, 

основні параметри і габаритні розміри, називають: 

1– ескізний проект 

2– технічна пропозиція 

3– технічне завдання 

4– робоча документація 

 

 

 



Завдання МХП 2 варіант, сторінка 2 

2.6  Регламентація конструкції і типорозмірів широко вживаних типових 

машинобудівних деталей і складальних одиниць відноситься до: 

1– стандартизації 

2– модифікації 

3– агрегатування 

4– клонування 

2.7  Показник машини, який характеризується технічним ресурсом 

(напрацюванням від початку експлуатації або її відновлення після 

ремонту до переходу в граничний стан) і терміном служби (календарною 

тривалістю від початку експлуатації або відновлення після ремонту до 

переходу в граничний стан), це: 

1– довговічність 

2– надійність 

3– універсальність 

4– стійкість 

2.8  Напрями модернізації технологічного обладнання: 

1– всі вказані 

2– поліпшення технічних характеристик машини  

3– розширення технологічних можливостей машини  

4– підвищення ступеню автоматизації машини 

2.9  Які робочі органи машин для перемішування здійснюють обертальні 

рухи? 

1– всі вказані 

2– рамні мішалки 

3– турбінні мішалки 

4– пропелерні мішалки 

2.10  Для визначення швидкості обертання робочого органу машини, 

відповідно до якої конструюють її вузли і деталі та розраховують 

передачі, виконують: 

1– кінематичні розрахунки 

2– технологічні розрахунки 

3– розрахунки на міцність 

4– енергетичні розрахунки 

2.11  Потужність транспортних систем при обертальному русі вантажу 

визначають: 

1– добутком обертального моменту на кутову швидкість переміщення 

вантажу 

2– сумою тягового зусилля і кутової швидкості переміщення вантажу 

3– відношенням тягового зусилля до кутової швидкості переміщення 

вантажу 

4– будь-яким способом 
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2.12  Лінійна швидкість удару молотка в дробарці визначається: 

1– добутком кутової швидкості (рад/с) на радіус валу (м) 

2– відношенням кутової швидкості (м/с) до радіусу валу (м) 

3– добуток тягового зусилля на швидкість переміщення вантажу 

4– суму тягового зусилля і швидкості переміщення вантажу 

2.13  Відношення часу фактичної роботи машини за певний період до 

тривалості цього періоду представляє собою: 

1– коефіцієнт використання машини 

2– економічний ефект машини 

3– показник продуктивності машини 

4– показник рівня вдосконалення машини 

2.14  До транспортного устаткування періодичної дії відносяться: 

1– ручні візки і вагонетки 

2– скребкові конвеєри 

3– всі перераховані 

4– гвинтові (шнекові) конвеєри 

2.15  Для транспортування сипких вантажів з однієї точки в декілька інших 

більш доцільно використовувати:  

1– нагнітальні пневмотранспортні устновки 

2– всмоктуючі пневмотранспортні установки 

3– самопливні установки 

4– поршневі транспортні установки 

2.16  Обов’язковою умовою пневмотранспортування сипкого вантажу є 

наступна: 

1– швидкість повітряного потоку повинна бути більша за швидкість 

витання часток продукту 

2– швидкість повітряного потоку повинна бути менша за швидкість 

витання часток продукту 

3– продуктопровід повинен мати нахил в сторону транспортування 

4– частки сипкого вантажу повинні мати однакову вагу 

2.17  Процес подрібнення матеріалу, це: 

1– зменшення розмірів часток матеріалу 

2– зменшення тільки великих часток матеріалу 

3– зменшення тільки дрібних часток матеріалу 

4– зменшення тільки середніх часток матеріалу 

2.18  Для визначення робочої площі диску овочерізки потрібно знати: 

1– радіус обертання початку і кінця ножа, закріпленого на диску 

2– радіус диску і діаметр привідного валу диску 

3– діаметр диску і діаметр опори диску 

4– радіус обертання кінця ножа і діаметр диску 

2.19  Продукти подрібнення зерна в ситовійній машині сортують за: 

1– розмірами часток 

2– коефіцієнтом тертя 

3– аеродинамічними властивостями 

4– формою частинок 
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2.20  Для проходження частинки продукту через отвори плоского сита 

необхідно, щоб: 

1– сила інерції від руху сита не перевищувала силу тяжіння частинки 

2– сила інерції від руху сита вдвічі перевищувала силу тяжіння частинки 

3– сила інерції від руху сита перевищувала силу тяжіння частинки 

4– проходження частинки через сито відбудеться в будь-якому вказаному 

випадку 

2.21  Процес розділення емульсій в тарільчатих сепараторах базується на: 

1– різниці щільності часток емульсії 

2– різниці швидкостей центру і периферії тарілки 

3– різниці швидкостей витання часток емульсії 

4– всіх вказаних параметрах 

2.22  Забезпечення заданої рівномірності розподілу за об'ємом суміші двох або 

більше компонентів, це: 

1– змішування 

2– пластикація 

3– збивання 

4– сепарація 

2.23  Які з вказаних конструкцій мішалок працюють в режимі безперервної 

дії? 

1– статичні (інжекторні) 

2– лопатеві 

3– гребінчасті 

4– всі вказані 

2.24  Радіус місильної камери визначають: 

1– сумою радіуса вильоту лопатки і зазору між лопаткою і корпусом 

2– сумою діаметра кола обертання лопаток і двох зазорів між лопатками і 

корпусом 

3– різницею діаметра кола обертання лопаток і двох зазорів між 

лопатками і корпусом 

4– добутком радіуса вильоту лопатки і зазору між лопаткою і корпусом 

2.25  Як зміниться продуктивність шнекового пресу, якщо швидкість 

обертання шнеку збільшити вдвоє? 

1– збільшиться, але різко зросте навантаження на робочий орган 

2– не зміниться 

3– зменшиться 

4– швидкість обертання шнеку практично не впливає на продуктивність 

2.26  Від яких параметрів буде залежати обертальний момент на валу 

шнекового пресу? 

1– від діаметру шнека і сили опору матеріалу в пресовій камері 

2– від діаметру і швидкості обертання шнеку 

3– сили опору матеріалу в пресовій камері і швидкості обертання шнеку 

4– від об’єму міжвиткового простору  і кроку шнеку 
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2.27  Для запобігання поломок привідного механізму шнекового пресу в 

кінематичній ланці передбачається встановлення: 

1– запобіжної муфти 

2– обгінної муфти 

3– компенсуючої муфти 

4– з’єднувальної муфти 

2.28  Ємність якого об’єму потрібна для зберігання 0,78 тони олії (густина олії 

780 кг/м
3
): 

1– не менше 1 м
3
 

2– не менше 0,1 м
3
 

3– не менше 0,01 м
3
 

4– не менше 0,78 м
3
 

2.29  Яка маса днища розміром 1х1 м товщиною 0,01 м (питома вага заліза 

7800 кг/м
3
)? 

1– 78 кг 

2– 0,78 кг 

3– 7,8 кг 

4– 780 кг 

2.30  Який вид з’єднань краще використовувати для приєднання резервуарів 

до трубопроводів діаметром Dу 50 і більше? 

1– фланцеві 

2– згонові 

3– зварні 

4– паяні 
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