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Варіант 3 

 

3.1  Частина машини, призначена для кріплення всіх частин обладнання, 

називається: 

1– станина 

2– пристрій завантаження 

3– пристрій захисту 

4– привод 

3.2  Для передачі руху від приводу до виконавчих органів технологічного 

обладнання використовують: 

1– передаточний механізм 

2– пристрій захисту 

3– привод 

4– станина 

3.3  Сукупність спеціалізованих технологічних машин, розташованих 

відповідно до визначеного технологічного процесу і зв'язаних між собою 

транспортними пристроями представляють собою: 

1– потоково-технологічну лінію 

2– технологічну схему процесу 

3– функціональну схему процесу 

4– конвеєрний агрегат 

3.4  Сукупність елементів, які виконують у пристрої певну функцію, але не 

з'єднані в єдину конструкцію, називається: 

1– функціональна група 

2– деталь 

3– пристрій 

4– механізм 

3.5  Сукупність конструкторських документів, які містять остаточні технічні 

рішення, що дають повне уявлення про пристрій виробу, що 

розробляється, і початкові дані для розробки робочої документації, це: 

1– технічний проект 

2– технічна пропозиція3 

3– технічне завдання 

4– ескізний проект 
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3.6  Переробка машини з метою її пристосування до інших умов роботи, 

операцій і видів продукції без зміни основної конструкції, це: 

1– модифікація 

2– агрегатування 

3– стандартизація 

4– механізація 

3.7  Надійність машини в першу чергу визначається: 

1– всіма вказаними параметрами 

2– жорсткістю конструкції 

3– кількістю відповідальних елементів 

4– міцністю конструкції 

3.8  Якими робочими органами відбувається подрібнення? 

1– всі вказані 

2– леза 

3– молотки 

4– вальці 

3.9  Шнеки застосовуються для: 

1– всіх зазначених операцій 

2– транспортування 

3– дозування 

4– пресування 

3.10  Передавальне число ланцюгової передачі визначається: 

1– всіма вказаними способами 

2– відношенням кутових швидкостей приводної і веденої зірочки 

3– відношенням кількості обертів привідного і веденого валів 

4– відношенням кількості зубів приводної і веденої зірочки 

3.11  Тягове зусилля має розмірність: 

1– Ньютон 

2– Кельвін 

3– Цельсій 

4– Ампер 

3.12  Загальне передавальне число від електродвигуна до робочого органу 

визначається: 

1– відношенням частоти обертання валу електродвигуна до частоти 

обертання робочого органу 

2– сумою частоти обертання валу електродвигуна і частоти обертання 

робочого органу 

3– добутком частоти обертання валу електродвигуна і частоти обертання 

робочого органу 

4– різницею частоти обертання валу електродвигуна і частоти обертання 

робочого органу 
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3.13  Який показник визначається корисною віддачею машини та сумою 

експлуатаційних витрат за весь період роботи машини 

1– економічний ефект 

2– коефіцієнт корисної дії 

3– довговічність 

4– надійність 

3.14  Для переміщення яких продуктів використовують поршневі насоси? 

1– рідких і в’язких 

2– сипучих 

3– шматкових 

4– абрзивних 

3.15  Для переміщення сипучого вантажу з декількох точок в одну найбільш 

доцільно використовувати: 

1– всмоктуючі пневмотранспортні установки 

2– поршневі транспортні установки 

3– самопливні установки 

4–нагнітальні пневмотранспортні устновки 

3.16  Якщо в 1,5 рази збільшити швидкість обертання ротора молоткової 

дробарки, то при інших незмінних параметрах її пропускна 

спроможність: 

1– збільшиться 

2– зменшиться  

3– не зміниться 

4– незначно зменшиться 

3.17  Діаметр часток суміші, за якими визначають ступінь здрібнення 

матеріалу: 

1– середній 

2– найбільший 

3– найменший 

4– фактичний 

3.18  Сепарування зернопродуктів в падді-машинах відбувається: 

1– за щільністю, пружністю і фрикційними властивостями 

2– за довжиною компонентів 

3– за товщиною і шириною компонентів 

4– за аеродинамічними та фрикційними властивостями 

3.19  Для сортування (просіювання. продуктів подрібнення зерна на сучасних 

борошномельних заводах використовують: 

1– розсіювач 

2– постав 

3– калібратор 

4– сито 
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3.20  В якому випадку буде здійснюватись рух частинки «вгору» у 

вертикальному каналі повітряного сепаратора? 

1– опір повітряного середовища більше сили тяжіння частинки 

2– опір повітряного середовища менше сили тяжіння частинки 

3– опір повітряного середовища дорівнює силі тяжіння частинки 

4– в будь-якому випадку 

3.21  Статичні змішувачі призначених для перемішування малов'язких рідин в 

умовах:  

1– турбулентного режиму 

2– ламінарного режиму 

3– перехідного режиму 

4– будь-яких вказаних 

3.22  Зміна структурно-механічних характеристик матеріалу від твердої до 

в'язкої, або від високов'язкої до текучої консистенції, це: 

1– пластикація 

2– збивання 

3– сепарація 

4– змішування 

3.23  Які параметри впливають на продуктивність тістомісильної машини 

періодичної дії? 

1– всі вказані 

2– тривалість змішування і підготовчих операцій 

3– об'єм місильної камери, м
3
; 

4– щільність матеріалу 

3.24  Коефіцієнт ущільнення матеріалу при пресуванні визначають: 

1– всіма вказаними способами 

2– відношенням об’єму матеріалу до пресування до об’єму того ж 

матеріалу після пресування 

3– відношенням висоти матеріалу в пресовому циліндрі до і після 

стиснення 

4– відношенням об’ємної ваги 

3.25  Для компенсації зменшення об’єму матеріалу при пресуванні шнеки 

виготовляють: 

1– усіх вказаних конструкцій 

2– зі змінним діаметром 

3– зі ступінчатим шнеком 

4– зі змінним кроком 

3.26  Які дані необхідні для визначення потужності на привід шнекового 

пресу? 

1– сила опору матеріалу, діаметр шнеку і кутова швидкість обертання 

шнеку 

2– діаметр і довжина шнеку 

3– момент на валу шнеку і сила опору матеріалу в робочій камері 

4– крок, довжина шнеку і швидкість обертання валу шнеку 
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3.27  Днища циліндричних посудин виготовляють: 

1– всіх вказаних видів 

2– плоскими 

3– конічними 

4– сферичними 

3.28  Яка довжина розгортки циліндричної ємності діаметром 2 м? 

1– без врахування товщини металу 6,28 м 

2– без врахування товщини металу 2 м 

3– без врахування товщини металу 3,14 м 

4– без врахування товщини металу 4 м 

3.29  Яке сила буде діяти на днище ємності від продукту масою 100 кг? 

1– 980 Н 

2– 98 Н 

3– 9,8 Н 

4– 9800 Н 

3.30  Масу листової заготовки ємності визначають: 

1– добутком об’єму заготовки на питому вагу матеріалу заготовки 

2– добутком площі заготовки на питому вагу матеріалу заготовки 

3– добутком площі перерізу заготовки на питому вагу матеріалу 

4– всіма вказаними способами 
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