
ПРАШАЊА ПО ХИДРОПНЕВМАТСКА ТЕХНИКА ЗА ДРЖАВНА                     

МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД . 

 

 

Во наведените прашања заокружи ја буквата пред  
точниот одговор.  Има само еден точен одговор 
   

Освоени 
бодови 
 

 
1. Клипните пумпи спаѓаат во групата на : 
 

        а ) специјални пумпи 
 
        б ) динамички пумпи 
 
        в ) волуменски пумпи 

 

   2 . Диференцијалната клипна пумпа по конструкција преставува 
техничко решение помеѓу :   
       а ) клипна пумпа со еднострано дејство и аксијална пумпа 
       б )  клипна пумпа со еднострано и двострано дејство                                                                  
       в ) клипна пумпа со двострано дејство и радијална пумпа                                                                                                                                     

 

 . 3 . Клипната пумпа со еднострано дејство има: 
          а ) две воздушни комори 
 
          б ) една воздушна комора 
 

        в ) нема воздушни комори  

 

   4.Оската на цилиндерскиот блок кај аксијалната клипна  
  пумпа се поклопува со : 
        
       а ) лизгачките плочи 
 
       б ) плочата под агол 
 
       в ) погонското вратило 
 

 



  5. Запчестата пумпа работи : 
  
  а ) безшумно 
 

           б ) мирно без вибрации 
 

        в ) со бучава  и тресење                                                        

 

6 . Кај радијалните клипни пумпи течноста од резервоарот во пумпата се 
доведува низ : 
 
       а ) бочни отвори  во статорот (телото) на пумпата 
 
       б ) централниот канал во ексцентар вратилото 
 
       г )  пумпните елементи 

 

 7 . Завојната  пумпа  како работни елементи има: 
 
       а ) клипови  
 
       б ) завојни вретена 
 
       в ) запченици        

 

8 . Центрифугалните пумпи спаѓаат во групата на :      
     
       а )  специјални пумпи  
 
       б )  струјни (млазни)пумпи 
 
       в )  пумпи со лопатки        

 

9 . Со ( ns ) кај центрифугалните пумпи се означува : 
 
       а ) напорот на пумпата 
 
       б ) специфичен број на вртежи  
        
       в )  снагата (моќноста) на пумпата        

 

10. Симболот за обележување на хидрауличните разводници е:  
 
       а ) правоаголник 
 
       б ) круг 
 
       г ) квадрат 
 

 



  11. Филтерот за фино прочистување на течноста се поставува на:   

 
       а ) смукачкиот канал  
 
       б ) потисниот   канал 
 
       в ) повратниот  канал 

 

  12 . Дебелината на челичните цевки кои се користат во хидрауличните 
системи не треба да биде помала од : 
 
       а )  1,5  [ mm ] 
 
       б ) 1,0   [ mm ] 
 
       в ) 0,5   [mm  ] 

 

 13 . Каплановата турбина према принципот на работа е : 
 
       а )  активна турбина 
 
       б )  дијагонална турбина 
 
       в )  реактивна турбина 

 

 14 . На работното колце во Пелтоновата турбина има : 
 
       а )  од10 до 20 лопатки   
 
       б )  од 7  до 12 лопатки 
 
       в )  од 12 до 40 лопатки 

 

 15 .  Падот на водата (напорот) кај Францисовата  турбина во однос на 
Пелтоновата  турбина е : 
 
       a )  помал 
 
       б )  поголем 
 
       в )  еднаков 

 

  16. Aпсолутната влажност (x) преставува однос помеѓу масата на 
водената пареа и масата на : 
       а ) вкупниот воздух 
 
       б ) сувиот воздух 
 
       в ) влажниот воздух 

 



17. Далтоновиот закон е закон за : 
 
       а)  притисок на сувиот воздух ( p ) 
 
       б)  притисок на водената пареа ( pv ) 
 
       в)  вкупниот притисок на смесата ( pvp ) 

  18 .Релативната влажност на атмосферскиот воздух изнесува: 
       а ) 50 до 60 % 
 
       б ) 60 до 90 % 
 
       в ) 30 до 50 % 

                      

  19 .  Компресорот е машина за произвотство на : 
       а ) инертни гасови 
 
       б ) воздух 
 
       в ) компримиран воздух 

 

   20 .  Клипниот компресор  спаѓа во групата на : 
 
       а ) струјни компресори  
 
       б ) турбо компресори 
 
       в ) волуменски компресори      

 

   21.  Волуменските компресори се користат во индустриската 
пневматика најчесто за притисоци :  
 
       а ) од 10 до 100 [bar] 
 
       б ) од 10 до 15   [bar] 
 
       в ) од 1 до 10     [bar] 

    

     22.   Кај повеке степените клипни компресори ладењето  
на компримираниот воздух од еден до друг цилиндер е за да : 
  
       а ) се зголеми притисокот на воздухот 
 
       б ) се намали потрошувачката на работа 
 
       в ) се зголеми брзината на струење на воздухот 
 

    



23.  Кај навојиот компресор компресијата на воздухот се изведува 
помеѓу: 
 
       а ) два брега на навојните ротори 
  
       б ) кукиштето и навојните ротори 
 
       в )  еден брег и  вдлабнатина на навојните ротори 

   

24. Кај аксијалниот турбо компресор трансформацијата на доведената 
механичка енергија во енергија на воздухот што се компримира е во: 
 
       а ) статорските(дифузорски )лопатки 
 
       б ) решетката на роторските лопатки 
 
       в ) во спиралната комора 

   

 25. Кај центрифугалниот турбокомпресор воздухот добива енергија : 
   
       а ) преку лопатките од компресорското коло 
 
       б ) во дифузорот кој може да биде со и без лопатки 
 
       в ) во спиралата  

    

 26 . Во филтерот за фино прочистување на компримиран воздух  
изменливиот елемент има форма на : 
 
 
       а ) плоча  
 
       б ) чашка 
 
       в ) конус        

 

27. Филтерот за фино прочистување на компримиран воздух се 
поставува веднаш после : 
 
       а ) резервоарот за воздух  
   
       б ) ладилникот 
 
       в ) компресорот 

 



 28. Регулаторот за притисок  во пневматските системи има улога на : 
 
       а ) вентил     
 
       б ) разводник 
 
       в ) пневматски мотор  

    

29.  Кај пневматскиот цилиндер со двострано  дејство брзината на 
движење на клипот е :  
      
       а )  7  до   8  [ m ] 
 
       б )  2  до   3  [ m ]  
 
       в ) 0,1 до 2   [ m ]        

    

30. Според агрегатната состојбата на горивата   ТНГ  е во : 
 
       а)  течна аграгатна состојба 
 
       б)  гасовита агрегатна состојба 
 
       в)  цврста аггрегатна состојба  

 

31. Гасот ТНГ како гориво е дефиниран со големината : 
 
         а)  волумен 
 
         б)  проток  
 
         в)  специфична тежина 

 

32. Гасот ТНГ како гориво е дефиниран со следната карактеристика : 
 
         а)  топлотна моќ 
 
         б)  агрегатната состојба 
 
         в)  точката на палење 

 

33. Магистралните високо притисни гасоводи во земја се поставуваат на 
длабочина : 
 
        а)  0,8-1,5 m 
 
        б)  0,6-1,0 m 
 
        в)  0,8-1,3 m 

 



34. При димензионирање на  гасоводот се користи следната големина : 
 
         а)  проточен капацитет 
 
         б)   врзина на движење на гасот 
 
         в) топлотната моќ на гасот 
 

 

 
35. За номинален дијаметар на цевките DN=200 mm, се изведува 
гасоводот со должина во km : 
 
        а)  9,0 km 
 
        б)  10,0 km 
 
        в)  7,0 km 

 

На празните линии напиши ја буквата ,бројот или името на делот според 
тврдењето 

 

 

36. За аксијалната  пумпа наведените делови се означени со броевите: 

 
   плоча под агол _____  распоредна плоча  _____  лизгачки плочки ______                                                                                            
 

 



 37. За клипната пумпа наведените делови  означени со бројот се: 

 
 

 (5)_________________________  (7)____________________ 
 

(11) ________________________ 

 

    

38 .На сликата на завојната пумпа навдените  делови се означени со 
број  : 

 
 

Метална кутија _______ Работна комора ______ Завојни вретена _______                          

   

39. На сликата е преставена запчеста пумпа каде што деловите се 
означени со броевите :                                                    

 
Гонет запченик _______ Погонски запченик  ______ Работно вратило _______ 

 



40. На сликата се преставени специјални пумпи , на празните линии 
напиши ја буквата со коja се тие означени : 
 
                  А                                       Б                                                     В   

                   
      Ињектор пумпа ______  Ејектор пумпа ______         Мамут пумпа  _______                                                                                

 

 

 

41. Има три вида  вентили  за притисок спрема задачата  
(улогата ) што ја имаат во хидрауличните системи а тоа се: 
                                                                                     
( A ) го намалуваат работниот притисок           _______редоследни         
                                                                                              вентили                                                                                     
( Б ) го заштитуваат хидрауличниот систем      _______ вентили за  
од  зголемување на притисокот                                         регулирање 
                                                                                         
( В ) вклучуваат и исклучуваат делови            _______   вентили за   
                                                                                          ограничување                                                                                                                                          
42.На сликата е претставена Хидрофорска постројка на која се означени 
делови со броевите : 

                                
Хидрофор ______    Турбо пумпа ______   Електропрекинувач ______ 
 

 



43. На сликата се претставени хидраулични вентили за ограничување на 
притисокот кој се означени со буквите  :  

                        
                         А                                         Б                                                В    

 

Сигурносен  ______     Со директно дејство _____ Со индиректно дејство ______                                                                                                             

 

 

 
44. На празната линија напиши ја буквата која одговара на тврдењето  
со соодветната ознака  за разводникот :  
                                                                                 
 A  - R (3/3 )                    Разводник со  2  работни положби       ________     
                                                           
Б  - R (5/2 )                     Разводник со  3  работни приклучоци  ________ 
 
В  - R (4/3 )                     Разводник со  5   работни приклучоци  ________  
 
  

 

 
45.На сликата се претставени симболи на разводник кој се споени во 
хоризонтална низа ,поврзи го нивното значење според сликата : 
 

  А                             едноположен _____ 
 
 

Б                                      троположен  _____                              
 
 

В                                            двоположен  _____ 
 
 

 

 

   

  

 



46. На празните линии напиши ги  деловите според ознаките на 
сликата : 
 

 Придушен вентил _____ Неповратен вентил _____  Електропрекинувач ____                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                        
 

 

 

  47. За комбинираниот затинувач со три слоја  на линиите напиши ги  
броевите според сликата : 

  
       Манжетна од гума                  _________ 
 
      Текстилен метален  слој        _________     
                                            
      Затинувачки прстен                    _________                                   

   

 

    48. На сликата е преставен симболот на разводникот R (3 /2 ) а 
буквите: А, P и  T означуваaт :  
               

                   A   ______________________ 

 

                                                      T    ______________________ 

 

                                                      P   _______________________                                                                           
 

 

 

 



 
49.  На празната линија под симболот напиши ја буквата која одговара на  

тој симбол: 
 

                                                           
              _________            _________               _________ 

 

 (А )  резервоар    ( Б ) хидрауличен мотор со двострано дејство  
 

 ( В )    хидраулиичен мотор со еднострано дејство                          

 

 
50.  На сликата се преставени три хидраулични вентили за притисок ,а 
на линијата  под сликата напиши ја буквата која одговара за секој : 

   
    _________         _________                       ________ 
 
А - Вентил за ограничување на притисокот                                           
  
Б -  Вентил за регулирање на притисокот 
 
В -  Редоследен вентил 

 

51. На празната линија под сликата напиши ја буквата која одговара  на 
тврдењето  за  акумулаторот со гас: 
                                                                                                                           

   ( А )   со гасен меур      ( Б )  со мембрана      ( В )  со клип 

         
         ________         ________         ________    

 



 52.  На сликата се претставени три хидраулични цилиндри-мотори кои 
треба да ги означиш со буквите според нивното име    
 

 
         __________                          __________                    __________ 
А) – со двострано дејство 
 
(Б) – со еднострано дејство 
 
(В) – осцилаторен хидромотор                                                                                                      

 

 
53.  На сликата е претставен клипен компресор со еднострано дејство со 
деловите чие име треба да се напише според означениот број :                      
                                                               

                                  
    (3) _______________     (4)    ________________  (6)    ________________    
 
54 .  На сликата е претставен Клипен разводник кој има 5 работни 
приклучоци означени со броеви од 1÷5 :      
                                        

                     
                                                                                                                                  

Приклучок за  компримиран          Приклучоци кон           Приклучоци кон 
 воздух ________                             корисник  ________     атмосфера ________    

 
  

 



55. Нa сликата се прикажани три пневматски вентили : 
                     ( А )                          ( Б )                         ( В ) 

     
                          Проточен вентил        _________ 
 
                       Вентил за притисок    _________ 
 
                       Неповратен вентил     _________                                  
  
 56.  Составните делови на вентилот за регулирање на притисок 
означени со броевите 5,6 и 2 се: 

                                    
  ( 5 ) ____________________   ( 6 ) _____________________   
  
                             ( 2 ) _____________________ 
 
 
57. Според задачата (улогата) на пневматските вентили тие припаѓаат на 
групата : 
 
А- го намалува работниот притисок           Вентил за ограничување    _______  
                                                                                 
Б - го заштитува пневматскиот систем       Редоследен вентил            _______ 
       од зголемен притисок 
 
В - вклучува и исклучува делови                  Вентил за регулирање                                                                                                                           

на пневматскиот систем                   на големина на притисок   ______   
 
 
 
 
 
 



 58. На сликата е претставен Плочест разводник кој има 4 работни 
приклучоци означени со броеви од 1÷4 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
  

  Приклучок за компримиран воздух во разводник   ________  
                                                                                                                                             
  Приклучок кон извршни елементи                            ________ 
 

  Приклучок кон атмосферата                                      ________    
                                                

I.  59. На сликата е претставен вентил за условно насочување каде што 
со букви се означени  деловите :                                                      

 

                    
    ( r )    ___________________________  ( q )   _________________________ 
 
                                       ( n ) ___________________________ 

                         
60.  Пневматските мотори според конструкцијата и принципот на работа 
спаѓаат во групата А, Б или В : 
 

A -  пневматски цилиндри      со вртлив цилиндер. и назабена летва _____  
   
Б  - ротирачки мотори            со еднострано. и двострано дејство     ______  
      

     В  -  пнев. мотори со посебна изведба       крилен мотор                     ______                        
 
 
 



61. На сликата е претставен неповратен вентил кај кој составните 
делови се означени со q, l ,m ,за кои треба да го напишеш името: 

   ( l ) ________________  
   (q ) ________________ 
   (m ) ________________ 
 

62 . За пневматскиот цилиндер со двострано дејство на празната линија 
напиши го името на делот означен со бројот :  

                           
 
(4) ________________  (9) _______________  (6) _______________________                                        
 

 

63. Нa сликата се прикажани три пневматски цилиндри,поврзи ги според 
тврдењето: 
                  ( А )                          ( Б )                                             ( В ) 

 
Цилиндер со еднострано дејство_________ 
 
Цилиндер со ударно дејство       __________ 
 
Пневматски вртлив цилиндер      __________ 
       

 



 64. За крилниот пневматски мотор означи ги со број деловите според 
сликата и името :   

                                         
        Крилца _______          Статор ______         Ротор _______ 
                               

. 
 65.    На празната линија покрај секоја температура на палење во °C на 
гасот означи го соодветниот гас со соодветна буква ? 
 
_______  _________530   °C                      А    природен гас 
________________ 490 °C                         Б    градски гас 
________________  560 °C                        В    бутан  
________________ 640 °C                         Г     етан 
 

 

 
66.  На празната линија покрај брзината на ширење на пламенот во m/s  
означи го соодветниот гас кој ја има брзината  на пламенот во  m/s ? 
 
_______  _________0,32 m/s                      А   природен гас 
________________ 0,34 m/s                       Б   градски гас 
________________  0,64 m/s                      В   нафтен гас  
________________ 0,38 m/s                       Г    бутан 
 
 
 
67. На празната линија покрај секој гасовод  означија длабочината на 
поставување на гасоводот во m ?.  
 
________ за магистрални високо притисни гасоводи                   А      0,6-1,0 m 
________ за високо притисни и средно притисни гасоводи         Б      0,8-1,3 m 
________ за ниско притисни гасоводи                                           В      0,8-1,5 m    
________за куќни приклучоци                                                         Г      0,8- 1,5 m 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
68. На празната линија покрај секој номинален дијаметар на цевката од 
гасоводот во mm  означи ја должината на гасоводот во km?  
 
______________дo  200mm                                      Г    2,0 km      
______________над 200-300mm                              A    9,0 km             
 ____ _________над 300-400mm                              Б     6,0 km               
______________над 700mm                                     В    4,5 km  
 
 

 
69. На празната линија покрај секој елемент на градскиот гас означи го 
со буква процентот на состав на елементот во градскиот гас ? 
 
___________ јаглен диоксид  CO2                            А     0,2 % 
___________ кислород   O2                                       Б     44,6 %  
___________ водород   H2                                         В     29,6 % 
___________ метан   CH2                                           Г     7,8 %       
 

 

 
70.  На празната линија покрај секој елемент на природниот гас означи 
го со буква процентот на состав на елементот во природниот гас ? 
 
___________ јаглен диоксид  CO2                             A    1,52 % 
___________ бутан   C4Н10                                        Б    2,94 %  
___________пропан  C2Н2                                          В    87,82 % 
___________метан   CH2                                             Г    1,09 %  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      На празната линија дополни го одговорот или         

       одговорите   ако има повеке празни линии                                 

 

 

 71 . Волуменските пумпи работат на принцип на промена на ________________                            

во __________________  на пумпата   

                                                               .                                                                                                         

72. Кај клипната пумпа  со еднострано дејство за еден полн вртеж на кривајата 
клипот извршува _________ ода      
                                                                        
                                                       
73 .Воздушните комори кај клипните пумпи го претвараат __________________ 
 струење на течноста во _________________  струење.    
                                    
 
74 .Напор кај пумпите претставува _____________________   на течноста .     
 
 
75 .Запчестата пумпа работи со удари поради тоа што на местото на спрег на 
запчениците заостанува  _________________    
                                                    
  
76 .Крилната пумпа го добила името по тоа што работните елементи 
се_____________ кој имаат ________________  форма.   
                                     
                                                                          
77. Мембранската пумпа се користи кај ______________________ и е позната под 
името __________________ пумпа .  
                                                               
 
78.Четиристепена центрифугална пумпа е пумпа која има на работното вратило                                                         
поставено четири_______________________ .   
                                                    
 
79. Геодетската висина на вшмукување на течноста практично може да изнесува  
до______________   
 
 
80. Кавитација кај центрифугалните пумпи се јавува на деловите кои се во зоната 
на _____________ притисок.,а тоа се најчесто _________________ 
 



       81.Kај хидрауличниот резервоар металните прегради   се поставени за да   
спречат  појава на ____________ и ________________движење                 
 
    82. Во Кај хидрауличните акумултори со гас одвојувањето на гасот од течноста  

               може да биде со клип ,со мембрана или со __________________  
 
 

83Приклучните елементи и заптивките служат за _____________________ 
  на цевките  и треба да обезбедат _________________ на системот  
 

 
84.Дебелината на зидот на челичните цевки не смее да биде помала од 
________________ ,а на бакарните и алуминиумските од______________ 
 

                                                              
     85. Вентилските разводници  се употребуваат во хидрауличните системи со  
________________ работни притисоци . 
 
 
     86. Сигурносните вентили спаѓаат во  вентили за притисок и тоа 
за_____________________ и се користат кај __________________       
 
 
    87.Редоследните  вентили  служат за _____________________________  

на делови од  ___________________                                                              
 
 
  88.   Електричниот прекинувач –пресостат се употребува за вклучување  
на_______________________во зависност од _______________ во Х.С.  
   
 
  89.   Неповратниот вентил ја пропушта  течноста само во_______________ 

и не дозволува таа да се____________________             
 
                                                           
   90 .Резервоарите за течност имаат во внатрешноста вградено прегради за да се 
спречи______________________ на работната течност . 
 
 
   91  .Повеќестепен хидруличен цилиндер се вика уште и ________________  
 
  

92..  Придушно неповратниот вентил може да работи  како _________________  
но во друга насока како __________________ вентил .                                           

 
   



93. Кај вентилот за условно насочување работен елемент е______________   и 

тој работи само кога се доведува ком. воздух од _______________________       

 

 94. Брзоиспусен вентил се нарекува затоа што ____________________________  
го испушта  компримираниот воздух  во______________________ 
 
 
 95. Филтерот за грубо прочистување на воздух во компресорската станица се 
поставува пред__________________,а за фино  после ________________        
 
 
 96. Пневматскиот цилиндер (мотор ) со ударно дејство има брзина на движење на 
клипот од ____________________      
 
                                                               

97. .Кај пневматски цилиндер со еднострано дејство работниот од се изведува со 

притисоот на ___________________ а повратниот од со _______________     

 
 
  98. За помалите потрошувачи и домаќинстава се користат мерачи слични на 
_________________со помал капацитет    
                                                             
 
 99. Гасот преку гасоводната мрежа се доведува до  _________________       
во кој се наоѓа направа за  согорување која се вика __________________                                              

        
 

100 .Топлотната моќ е ___________ на топлина  изразена во Ј (Џули) која се 

добива  при ___________согорување на единица волумен гасно горива.   

  

101. Горивата се ___________кои при согорување ослободуваат големи 

количество на топлина. 

 

102 . Во гасни горива спаѓаат гасови и _________на гасови во гасовита или течна 

состојба со чие согорување се ослободува __________ . 

 

103. Брзината на ширење на пламенот или брзина на согорување  на 

______________на гас и воздух  е најмалата брзина со која се шири фронтот на 

пламенот на смесата. 



 

104 .Магистрален гасовод е основен ___________на гасоводната мрежа кој 

поврзува две важни точки во системот. 

 

105 .______________е систем за одведување на жешки гасови или чад од печки, 

котли,фурни или камини надвор во атмосферата.  

 
       106. При ламинарно струење патеките на сите честички на гасот  во движење  
         кои се  наречени ________________   се паралелни    
 
 
 
 

Образложи го подетално одговорот на поставеното прашање или 
покажи ја  целосната постапка на решавање на задачата 

 
 
 
 

107.Во еден сад се наоѓа воздух со волумен V = 6 [m³] и маса m = 9 [kg]. 

Колкава е густината на воздухот? 

 
 

            108. Да се определат масата и специфичниот волумен на гас чија густина е 

1,18 [kg/ m³], а волуменот е 25 [m³]. 

 
 

109.Ако температурата во термодинамичката (апсолутна) скала е Т = 333 
[K], како ќе се претстави во целзиусовата температурна скала [°C]? 

 

110. Да се претворат целзиусовите степени за дадената температура  

t = 20 [°C] во термодинамичка (апсолутна) мерна скала-во [K] . 

 

111.Густината на воздухот при 0 оС е ρ = 1,29 [kg/m³]. Да се определи 

неговиот специфичен волумен. 

 
                                               



          112. Во сад со волумен V = 0,9 [m³] се наоѓа 1,5 [kg] гас CO2. Да се 

определи специфичниот волумен и густината на гасот. 

Решение:   = 0,6 [m3/kg]  ρ = 1,67 [kg/m³] 

         113. Во еден сад има воздух со волумен V = 6 [m³], и густина ρ = 1,5 [kg/m³]. 

Да се oпредели специфичниот волумен и масата на воздухот во садот. 

Решение :  

  = 0,67 [m3/kg] m = 9 [kg] 

     114.  Ако температурата во термодинамичката (апсолутна) скала е Т = 179 [K], 

како ќе се претстави во целзиусовата температурна скала [°C]?  

     Решение :  

t = - 94 [°C] 

     115. Да се претворат целзиусовите степени за дадената температура t = 0 [°C ] 

во термодинамичка (апсолутна) мерна скала. 

     Решение:  

T = 273 [K] 

      116 .За едноцилиндрична клипна пумпа дадени се следните карактеристики: 
дијаметар D=200[ mm] 
 
од на клипот L=s= 150 [mm ] 
 
број на вртежи n=60 [vrt/ min ] 
 
волуменски степен на корисно дејство ŋ=0,90  
 
Да се определи: 
 
 теоретскиот проток на пумпата ( Qt  )                                                      
 
 
  117.За едноцилиндрична клипна пумпа дадени се следните карактеристики: 
дијаметар D=150[ mm] 
 
од на клипот L=s= 100 [mm ] 
 
број на вртежи n=80 [vrt/ min ] 
 
волуменски степен на корисно дејство ŋ=0,90  
 
Да се определи:   
                            
встинскиот проток на пумпата (Qv )                                                             



   118 . За диференцијална  клипна пумпа дадени се следните карактеристики: 
    дијаметар D=250 [mm] 
 
    од на клипот L=s= 100 [mm ] 
 
   број на вртежи n=70 [vrt/ min ] 
 
   волуменски степен на корисно дејство ŋ=0,90  
 
   Да се определи: 
 
   теоретскиот проток на пумпата ( Qt  )                                                                  
 
 
119 . За диференцијална  клипна пумпа дадени се следните карактеристики: 
    дијаметар D=120 [mm] 
 
     од на клипот L=s= 200 [mm ] 
 
     број на вртежи n=80 [vrt/ min ] 
 
     волуменски степен на корисно дејство ŋ=0,90  
 
      Да се определи:                                                                                                    
                                                                                                                               

    вистинскиот проток на пумпата (Qv )                                           
 
                                                                                               
                                                                                                                          
 
 
  120.За  центрифугалната пумпа познати се следните карактеристики: 
 
  H=160 [ m ] 
 
  Q= 80 [l sek ] 
 
  n= 180 [vrt min ] 
 
     Да се определи 
 
а ) специфичниот број на вртежи на работното колце (ns  )  
                        
б )типот на пумпата                                                                                                             
 
 



  
 
 

 


