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Варіант 4 

 

4.1  Пристрій, який здійснює періодичну або безперервну подачу продуктів в 

обладнання, називається: 

1– пристрій завантаження 

2– станина 

3– пристрій захисту 

4– привод 

4.2  В конструкції машини для безпосереднього впливу на продукт, що 

обробляється, енергетичної, механічної або іншої дії передбачено: 

1– робочий орган 

2– муфта 

3– станина 

4– привод 

4.3  Якщо між кожними двома машинами лінії встановлюється приймач-

накопичувач, то це лінія з : 

1– гнучким зв’язком 

2– жорстким зв’язком 

3– напівгнучким зв’язком 

4– напівжорстким зв’язком 

4.4  Документ, який встановлює основне призначення, технічні 

характеристики, показники якості, техніко-економічні, і спеціальні 

вимоги, що пред'являються до виробу, називають: 

1– технічне завдання 

2– ескізний проект 

3– технічний проект 

4– робоча документація 

4.5  Об'єм робіт, виконаних машиною в одиницю часу, це: 

1– продуктивність машини 

2– потужність машини 

3– економічна ефективність машини 

4– ефект від вдосконалення машини 
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4.6  Розширення функцій машин, збільшенням діапазону виконуваних ними 

операцій, розширенням номенклатури оброблюваних об’єктів 

1– універсалізація 

2– агрегатування 

3– стандартизація 

4– індустріалізація 

4.7  Внесення конструктивних змін у діюче на підприємстві обладнання з 

метою наближення його експлуатаційних якостей до рівня сучасної 

техніки, це: 

1– модернізація обладнання 

2– інтенсифікація технологічного режиму 

3– механізація процесу 

4– інтенсифікація процесу 

4.8  Різання буває: 

1– всіх вказаних видів 

2– вільним і обмеженим 

3– рубаючим 

4– ковзаючим (похилим) 

4.9  Для визначення витрати сировини і виходу готової продукції проводять 

1– технологічні розрахунки 

2– енергетичні розрахунки 

3– розрахунки на міцність 

4– всі вказані 

4.10  Яку розмірність має коефіцієнт використання теоретичної 

продуктивності? 

1– не має розмірності 

2– кг 

3– кг/год 

4– кН 

4.11  Лінійна швидкість переміщення вантажу виражається в: 

1– м/с 

2– об/с 

3– рад/с 

4– Н·м 

4.12  Які розрахунки дозволяють забезпечити надійність роботи деталей 

машин і вузлів при їх мінімальній масі? 

1– розрахунки на міцність 

2– технологічні розрахунки 

3– кінематичні розрахунки 

4– енергетичні розрахунки 
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4.13  Відношення корисної віддачі машини за певний період до суми витрат за 

той самий період, це: 

1– рентабельність машини 

2– безвідказність машини 

3– коефіцієнт корисної дії машини 

4– ремонтопридатність машини 

4.14  Пневмотранспортні установки розділяють на:  

1– всі вказані категорії 

2– всмоктуючі  

3– нагнітальні  

4– змішані 

4.15  В чому переваги аеротранспортних установок порівняно зі стрічковим 

транспортером? 

1– всі вказані 

2– відсутність громіздких передач і підтримуючих та приводних роликів 

3– відсутність контакту продукту з приміщенням цеху 

4– набагато менше виділення пилу у приміщення 

4.16  Значення коефіцієнта живого перетину сита дробарки визначається, як: 

1– відношення сумарної площі отворів до загальної площі сита 

2– відношення площі сита до площі отвору 

3– відношення площі одного отвору до площі сита 

4– сума площі отворів і площі сита 

4.17  Значення швидкості обертання ротора дробарки визначають, виходячи з: 

1– всіх вказаних параметрів 

2– зусилля руйнування матеріалу 

3– діаметру ротора дробарки 

4– швидкості повітряно-продуктового шару в робочій камері 

4.18  Домішки, які відбираються із зернової маси у повітряно-решітному 

сепараторі, це: 

1– легкі, великі, дрібні 

2– камені та скло 

3– металомагнітні 

4– короткі 

4.19  Розділення за фракціями подрібненого матеріалу проводять у: 

1– розсіві 

2– циклоні 

3– дробарці 

4– жорновому поставі 

4.20  Значення опору середовища при повітряному сепаруванні залежить від: 

1– всіх зазначених 

2– площі, форми і стану поверхні частинки 

3– щільності повітря 

4– швидкості руху частинки і повітряного потоку 

 

 



Завдання МХП 4 варіант, сторінка 4 

4.21  По характеру дії на оброблюваний матеріал змішувачі бувають: 

1– тихохідні 

2– інтенсивної дії 

3– швидкохідні 

4– всіх названих груп 

4.22  Перетворення однофазної або двофазної систем в двох- або трифазну при 

інтенсивних механічних діях називається: 

1– збивання 

2– сепарація 

3– змішування 

4– пластикація 

4.23  Які параметри, крім щільності матеріалу і коефіцієнту заповнення 

камери, потрібні для визначення продуктивності тістомісильної машини 

безперервної дії? 

1– площа поперечного перетину місильної камери і швидкість руху 

матеріалу вздовж осі місильної камери 

2– об'єм місильної камери 

3– тривалість замісу і допоміжних операцій (зупинка для завантаження 

компонентів, вивантаження матеріалу, санобробка і ін.) 

4– тільки час зупинки на завантаження і вивантаження матеріалу 

4.24  Об’єм брикету після пресування визначають: 

1– добутком площі перерізу на висоту брикету 

2– відношенням площі перерізу до висоти брикету 

3– добутком діаметра на висоту брикету 

4– добутком квадрата радіусу на висоту брикету 

4.25  Яка з причин викликає істотне зменшення фактичної продуктивності 

макаронного шнекового пресу відносно теоретичної продуктивності? 

1– провертання матеріалу разом зі шнеком 

2– недостовірні дані розрахунку 

3– зношування шнеку і корпусу 

4– прослизання приводної передачі 

4.26  Для попередження осьового зміщення шнеку під час пресування в 

підшипниковому вузлі передбачають встановлення: 

1– упорного підшипника 

2– радіального підшипника 

3– голчастого підшипника 

4– радіального підшипника важкої серії 

4.27  Об’єм прямокутного резервуару визначають: 

1– добутком площі перетину на висоту 

2– добутком довжини на ширину 

3– добутком ширини на висоту 

4– відношенням площі перетину до висоти 
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4.28  При виготовленні якої форми днища відходи металу будуть мінімальні? 

1– прямокутної 

2– круглої 

3– овальної 

4– шестикутної 

4.29  Навантаження на опорні конструкції резервуару розраховується, 

виходячи з : 

1– всіх вказаних складових 

2– маси продукту в ємності 

3– маси самої ємності 

4– маси вузлів, які встановлені на цій ємності 

4.30  При остаточному виборі розмірів ємності враховують: 

1– сортамент листового матеріалу 

2– деформацію ємності від наповнення продуктом 

3– вид зварювального шва 

4– спосіб зварювання 
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